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БАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Чемериське
Записала Л. Артюх 24 липня 1981 р.  

у с. Чемериське Барського р‑ну Вінницької обл. 
від Бородій Донки Іванівни, 1912 р. н. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Обмивали мерця жінки. Спорядження 
померлого. У  труну кладуть сіно, капу, покривають 
простинню. Атрибути поховальні. Хліб і свічка в 
хаті стоять на столі. В  руки мерцю ставили свічку, 
хустку і в ній гроші. Даровини прощальні. До помер-
лого несуть гроші і свічку, а хліб не несуть.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як ви-
носять мерця з хати, не стелять на поріг і не кладуть 
нічого. Зеркало закрите. Як винесуть труну, то скоро 
закривають двері і ворота, щоб не було в родині по-
кійника. На віко (кришка) кладуть калач і рушник. 
Несуть чоловіки свої, родичі. Хліб, або калач, – сторо-
жеві цвинтаря [віддають]. Не стелять під ноги. Гілку 
не вбирають. Не в’яжуть процесію рушниками, тільки 
хустками. У інших селах – і рушниками. Тепер часті-
ше і більше в’яжуть, а колись – тільки близьку рідню. 
Колись зразу несли хрест, а  тепер не несуть. Несуть 
флаг (прапор). Несуть вінки, віко, колись несли хорог-
ви. Возили на підводі, тепер на машині. На носилках 
клали труну, а потім несли носилки на плечах. На пе-
рехрестях процесія спинялася, всі прощалися з покій-
ним. Мости не ставили: коло колодязя не становили-
ся, гроші не клали, коло моста не становилися. 

КЛАДОВИЩЕ  Ховали на другий-третій день. У  поля-
ків – три дні. На цвинтар не несли коливо. Курку не 
давали. Колись грудочку кидали, щоб засвідчити свою 
присутність на похоронах, а  тепер кидають гроші. 
Пас – для труни. Голосили тільки за своїми. На хрест 
колись вішали рушник.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. На помин-
ки верталися з цвинтаря. Борщ гарячий, каша, капус-
та, як піст – риба чи оселедці, сливки давали. Коливо з 
пшениці, меду. Зразу ложкою, і потім брали все інше. 
Сливки  – останнє блюдо. На поминки вилками не 
можна користуватися тільки їдять ложками. Поминки 
післяпохоронні. Обід вдома – дев’ять, сорок день, рік. 
Кухарок не кликали, тільки на весілля. Коливо тіль-
ки в день похорон. Дари поминальні. На сорок днів 
і на рік роздають булочки, а колись – колачі по одній 
штуці (начебто від мерця). Речі з померлого віддавали 
чужим людям, тепер не беруть. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Проводи через тиждень 
після Паски. Несуть паски, калачі, крашанки, на мо-
гилку кладуть, а поляки не роблять цього. Потім їдять 
і роздають все це. П’ють потроху, кроплять могилу, 
кладуть на гріб крашанки. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  В  хаті при мерці 
стоїть вода й цілушка, аж до дев’яти днів. Душа закро-
пляється. Свічка звичайно горить при мерці весь час, 
а  на дев’ятий день, сороковий, рік свічка горить, аж 
поки згорить – до кінця. Щоб душі освіщалась дорога. 

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН

с. Джулинка
Записав О. Головко 9 січня 2014 р.  

у с. Джулинка Бершадського р‑ну Вінницької обл.  
від Головко Марії Трохимівни, 1931 р. н.,  

та Головка Олексія Івановича, 1927 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Як собака або лає, або під ха-
тою ями копає. Колись призьби були глиняні. І довбає 
яму в нас туто перед Володью [син інформаторки, за-
гинув у молодому віці], туто всьо время собака рив. 
А от з якої сторони і як, то цего я не знаю. А як воно, 
може, протів чоловіка, чи старий, чи молодий, то я 
цього не можу сказати. Є, шо співає курка. Тоже ка-
жуть, шо протів чогось недоброго. Сни-прикмети. 
Були сни якісь такі снилися, якісь такі прикметні сни, 
було таке. Сповіщення про смерть. Ворота відчиня-
ні, як тіки помре. Оце каже: «Хтось там вмер, бо вже 
ворота відчиняні». І  чіпляют, допустім, рушник або 
хустку. А тоді винесли і ворота зачинили. Заїжают з 
цвинтаря  – то вже відчиняют ворота. Якшо мужик 
умер, значить, рушник чіпляют, а якшо жінка – то хус-
тину на воротях. Но рідко я це бачу, шось не дуже вже 
воно соблюдаєця.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. В больніці там скікись, чи 
два, чи три часа чекають, а вдома не чекають – помер-
ла людина та й всьо, та й наряжают, наче обмивают. 
Шукают, як скоріще найдут – скоріще обмиє, а довше, 
вночі – то пізніще. Ну, та й обмили, нарядили, поло-
жили, та й свічка має бути, і хрестик, всьо-всьо то, шо 
по-обрядному. Чось чоловіки я не чула, шоб обмива-
ли, чось наче лиш жінки, большинство. Чи того, шо 
їм не положено, чи вони не хтят, не знаю я. [У що на-
ряджають померлого?] Всігда наряжали в темне. Али 
я осьо маю книжечку похоронну, то я її перичитала, то 
нізя в темному хоронити по закону релігії, бо ми жи-
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вем у темному житті, временному, чорному, а ми йдем 
в світле життя і ми маєм бути у світлому. Жінку хоро-
нят тільки в хустці. «Мертва вода». [Що роблять з во-
дою, якою обмивають?] Ніколи нізя цеї води десь ляти 
під ноги. Це, кажуть люди, шо мають практику, шо як 
підлиют мертвою водою, то та людина помирає. То це 
цю воду слідкуют всі, хто присутствуют при тому, як 
уже обмивают, наряжают, мають ту воду вилляти в та-
кому місці, де ніхто не ходит. Например, осьо Віту [су-
сідку] хоронили, то там така круча і там дерево, туди, 
де ніхто, шо навіть собака туди не ходит, бо прірва, 
шоб нічого там не ходило. [Чи міг хтось вкрасти цю 
воду?] Да-да-да. Хтось казав, шо туто сусідка їдна, їх 
дві, я  Ксеню застала, як ми вже сюди прийшли, а  та 
друга, то вроді хтось їй підлив мертвою водою. Ну, та 
й померла вона. Люди то мрут, али чи це правда, я тобі 
не скажу. Труна. [Хто раніше виготовляв домовину?] 
Самі робили гет зараня, ми колись навіть і гралися в 
тій дубовині, лягали, ховалися на горіщі. Батьки собі, 
бо не було тоді дощок, не було де брати, та й де вони 
собі найшли, і тих майстрів не було, та й заготовили. 
І це, як старі люди є – готова дубовина була на горі-
щі. А  вже в предпослєднє время, похоронного бюро 
ше не було, то це організація та вже робит, де робиш. 
А в колгоспі тоже їх [дощок] не було, то якусь осику 
зріжуть сирову, зроблять ту дубовину, її двинути не 
можна. [З якого дерева робили домовину?] Немає зна-
чення, з чого могли – з того робили, а з якого поло-
жено, то я тобі не скажу. Канєшно, желатільно було, 
як робили старі люди дубовині дубові, али не всігда є 
дуб. Ше у дідуня мого на горіщі була дубовина, труно. 
І в ній там ссипали пшеницю, шо-небудь, али коли вже 
покойник – тоді освобождали. А після того, як стали 
вже колгоспи, то тоді вже зверталися до колгоспу. 
В колгоспі була майстерня, і в тій майстерні виготов-
ляли хрест і труно, но хреста не дуже хотіли виготов-
ляти первоначально, як організувалися, це десь тако 
в тридцятих роках, то без хрестів [...]. А  потом вже, 
коли стала возможность, то робили металеві памят-
нички. Хреста красили раньше в чорний колір. [Труну 
теж у чорний фарбували?] Да. Потому стали вже об-
бивати чорним матірялом, бо то нема коли красити-
ся з ним. Труно, нижню половину і верхню половину. 
Зверхи, на верхній половині, тоїсть накривці, робили 
хрест з білого матерялу. [Але] так зараз вже перевело-
ся, зараз ніхто не робит, купляют у цьому [ритуаль-
ному бюро], і  ті вже по обряду всьо роблят – всере-
дині воно гоббите, знаружі гоббите, лиш уже чорним 
вийшло з моди, вже собі таким, ну, дехто і червоним. 
Нашій тітці Гольці з Гайворона [сусідній райцентр на 
Кіровоградщині], чось Іван їздив, чось аж червоний, 
наче ж стара жінка. А мені було невдобно, шо ми ста-
ру жінку хоронили в червоному. [Молодих у червоній 
труні ховали?] Нє-нє, тільки в чорному, і одежа – всьо 
чорне. А тепер вже вийшло це чорне, уже світле, об-
бивают більше таке якесь, корічньовеньке, шоб воно і 
не чорне, і не біле, більше таке світліще. Спорядження 
померлого. [Хто перекладав покійного у труну?] Рід-
ним не положено, це має хтось чужий покласти і чу-
жий виносити з хати дубовину. [Що клали в труну?] 
Ну, сіно клали. Оцего всьо, ці «запчасті», зуби – всьо 
туди складают. Оці свічки, шо в хаті горят, дают каж-
дому свічку, родичам – всьо то йде в труно. А в руках, 
кажут, свічка отакаго має бути [показує] – довга і гру-
ба, шоб стало її до якихось там днів. А як покладут та-

куго [маленьку], то там не хватіт. Це такі віруючі люди 
кажут, а невіруючі – то обрад та й всьо, свічка, такугу 
поклав, дав в руки, і кончено. Хрест, молітва і свічка, 
і іконка. [Чи підв’язували покійника поясом?] Раньше 
да, пояса такі були, тепер вони чось вийшли з моди. Зе-
леним поясом обично підперізували. І десь воно в нас 
і є, бабка купила собі і нам. А взуття наче повинно, бо 
каже, як десь там стане на гараче, до пекла, шоб в ноги 
не пекло, треба його взути. А тепер чось не взувают, 
кладут радом. А чого не кладут – бо коли прощаюця, 
цілуют в ноги. То це тоді, наче вже, може, і взути тре-
ба, як розв’язувати руки, може, і  так треба зробити. 
Буває, шо й рота зв’язуют, аж там розв’язуют. Руки, 
ноги розв’язати і рота, наверно, і взути не мішало б, 
ну шось про це я не чула цего розговору – поклали то 
взуття і всьо, нехай буде. «Пута». Зв’язуют руки, бо 
ше тіло не застигше, та й воно може тако застигнути, 
і це вже буде неправильне. Треба було присутсвувати, 
коли людина вже така, в такому состоянії, то треба її 
не покидати, шоб не застигли руки чи ноги кудись, бо 
тоді його треба ломати і класти на своє місце. Тут їдна, 
де ми жили коло базару, якась Ганна Ананьєва вмерла, 
то вона вмирала з підігнутою ногою, її дуже нога ця 
боліла, і так вона і померла. То їй ломали, шоб поклас-
ти. Так само і руки, шоб не застили тако, то їх треба 
поломати і зв’язати. Али тоді вже треба відв’язати, 
нізя із зв’язаними руками опускати. Ноги зв’язуют 
тако, шоб вони не розкарачині були, шоб тако стоя-
ли і руки шоб такого [показує]. То це ці большинство 
роблят, які обмивают. Вони цим занімаюця. Це вони 
обмивали, тоді приходят рано, якшо звечора помер-
ла, вони нарядили, приходят рано вмивати. Так, як всі 
люди вмиваюця, так і покойніка вони вмивают. І тоді, 
як присутствуют на похоронах, вони вже розв’язуют, 
вкривают його. Нічне перебування біля померлого. 
Книжка пише релігійна, шо нізя лишати людину саму, 
допоки не похоронят у землю. Людина, як померла, то 
це мають читати рідні Псалтир, від душі читають по 
очерєді. Раньше, ше не при моїй пам’яті, повна хата 
бабів, вечорничат вже тут. Сидят до ранку коло по-
койніка. Псалтир читає жінка, а ті шось там тихенько 
собі говорять, та й тоді підміняют її. Поки не на цвин-
тар, сидять оці бабки і читают. А ше раньше, то це по-
ложено, це лутше, як рідні, бо вони з душою читают. 
Атрибути поховальні. [Свічка постійно горить біля 
покійника?] Лиш нарядили, і  зразу свічка горит. Це 
має свічка горіти, поки не повезут на цвинтар, і має 
молитва йти, поки не підут. [Слідкують, щоб не заго-
рілось нічого?] Да. То для цього – сусіди, родичі якісь 
дальші почули вже, прийшли і це сидит. [Чи ставили 
свічку на підвіконня?] Нє, не на підвіконник, ну в чо-
мусь свічка стоїт, горит, поки вже не винесут. І  тоді 
ше, як гобідают, то свічка горит, поки не погобідают. 
[Якщо вона згоріла, то замінювали на іншу?] Міняют, 
має горіти всьо время свічка. Як ріжут хліб на гобід, 
то зрізают цілушку і кладут на вікні кварту води, 
а зверхи ту цілушку хліба. І тоді на другий день, от я 
толком не знаю, шо ту цілушку сім’я має розділити і 
зісти і ту водичку випити. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Після то-
го, як покійника обмили, куди його перекладають?] 
Кладут на лавку, перед вікном, перед іконами, на пе-
редній стіні хати, ни на задній, ногами до порога. Ви-
носят з хати і несут по дорозі, як буває, шо на руках 
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7
несут, до машини несут вперід ногами. [Чи застеляли 
чимось лавку перед тим, як покласти тіло?] Да, лавка 
застелялася, в  скікись там рядів застиляли. [...] І  то, 
шо підстеляне, шо воно вже під покойніком, воно вже 
нікуди. То беруть його стелят на ноші, і так воно ку-
дись собі йде, до церкви, кудись його випроважають 
разом з покойніком чи комусь там віддають. [Куди ді-
вають одяг, у якому людина померла?] Я не знаю, воно 
нікому, я думаю, не треба. Може, колись, як була бєд-
ность, то брали. [...] А хоронити тіки на треті сутки. 
До чотирьох должні похоронити, до вечора, до захо-
да. Люди жили пісно, не так, як тепер. І ліків ніяких 
не приймали, таблеток, врачів, цего не було. А тепер 
ця хімія і оці жирі, сьодні вмер, завтра як не похоро-
ниш – розчинилася людина. Стараюся якомога скорі-
ще похоронити, лиш не вспівали з приготовлєнійом, 
бо це ж треба, шоб погобідали люди. Али тепер дуже 
добре, шо лиш вмерло – бігом подзвонили, і вже там 
готовлят [у кафе], тут вже наражают, миют, а там вже 
готовлять. То це зараз ми дуже спішимо хоронити. 
Але був ше один епізод у нас в Джулинці. Дроголь був, 
він був старший вітінар [ветеринар], чи хто він такий 
був, і він в Вінниці лижав і помер. Дали знати, шо по-
мер, пішов слух по селі, та вже Надя кричит, бо він 
молодий, зовсім молодим помер. Винесли вже його 
туди, де обмивати, на той стіл, лиш ше не розділи й 
не обмили, а він живий. І через то, кажуть, нізя скоро 
хоронити, не спішити хоронити. А буває якійсь такий, 
як це називаєця, вроді вмерла людина, а вона просто 
заснула. [Летаргічний сон?] Да-да, оцей, то це нізя. За-
борони та перестороги, пов’язані з похороном. [Що 
мають робити рідні, коли виносять покійника з хати?] 
Як виносять покійника з хати, зараз же закривают 
двері. Обязатєльно всі спиняюця, і лиш покійник – і 
скоро зачини двері, поки його не поклали туди, а тоді 
відчиняют. Так само і ворота. [Чому потрібно закри-
вати вікна, двері, ворота?] Шоб покойніка не було ско-
ро. До дев’яти день нічого ни желатільно [робити] і до 
сорока. Но в нас тепер так ни робиця, ни соблюдаєця. 
В основном мастити, прибирати, шось робити – цього 
ни положено. Вже хай виведеця душа. Як ше душа в 
хаті, то як це колотити там, в  тій хаті?! [...] Лиш ка-
жут, шо нізя накривати. Оце каже мені моя подруж-
ка по церкві, шо її бабку чи хтіли накрити, чи накри-
ли, і приснився комусь сон: «Я, – каже, – тут світа не 
бачу». Нізя гочі накривати покривалом цим. Такого, 
по горло лиш, по шию. [...] [Коли рухалася похоронна 
процесія, хто йшов одразу за домовиною?] Рідні. Хто 
рідніший, то йде із хлібом, випроважає. Например, як 
бабка вмерла, то дід із хлібом ішов, а як вмирає, на-
прімер, мама – то діти, хто там старший, желатільно 
з мужчин, йдут з хлібом. А рідні, які кровні рідні, – з 
калачами. То це рідня з хлібом тоже, з калачами, лиш 
тоді ті калачі вони на цвинтарі роздают комусь. Це 
вони як від душі, як випроважают, то комусь його 
дают, вони його не берут додому. А вперед дубовиною 
йдут певчі і батюшка. Хрест, ікона з рушником, певчі і 
батюшка впереді йдут, а дубовина і вся рідня, всі про-
важающі йдут ззаду. [Де несуть хореньки з церкви?] 
Тепер чось їх не несуть, положено носити. Хрест не-
сли і хореньки, а тепер цего нема. Тепер надь хреста 
не хочуть нести, ни то шо хореньки. [На чому везли 
покійника?] Хто чим міг. І геть, например, машина в 
нас гоббита була, а обично треба, шоб несли. А як да-
леко, в нас село ж таке велике… У Володі машина то 

була гоббита, а його несли. Його друзя несли молоді 
ці, шо з інституту приїхали, підмінялися і несли до 
самого цвинтаря. То так почитуют вже молоду люди-
ну. А старих відразу – за ворота, і поклали [на транс-
порт] і всьо.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Чи наймали когось копати яму?]  
Всьо время наймаєця. А вообще-то, всьо рідні: і чи-
тати рідні мают, і копати рідні, али ж тепер це ни ро-
биця. Не самі рідні, а  хто-небудь з роду, сусіди. [Їм 
могорич за це ставили чи гроші давали?] Гроші – то 
само собою, а тоді ж треба їм винести, бо вони ж ці-
лий день, не покинут підут додому гобідати. Це вже не 
як обрад, а як обязаность, шо як вони почали копати, 
а ше як замерзла земля, треба поподовбати. Та й вино-
сять гобідати, когось посилают. А тоді вже вони при-
ходять гобідати, як після похорон люди йдут гобідати, 
а вони загортают, заправлят, і тоді транспорт якийсь 
приїжає, як близько  – пішком, а  як далеко  – приво-
зят їх. Та й вони вже гобідают, розчитуюця з ними. 
Опускання труни. [На чому опускають труну в яму? 
На рушниках?] А там спеціально такі. Називаєця «на 
рушниках». Вони ни як рушники, а  такі брезентові. 
Таке якесь широке, спеціальне. Воно там є, у тім [спе-
ціальному приміщенні на кладовищі]. І  ноші є там. 
Раньше не було ношів. Клали прамо на землю, перед 
ямою, а тепер є такі ноші, підставка. Значіт, покійника 
до самої ями не підвозят, а дорога є. Коло дороги, про-
тів того місця, де яму копают, підносят ноші. Знімают 
покойніка так само ногами вперед, як і виносили на 
машину, кладут на ті ноші і несут, протів ями кладут, 
в відкритім віді труно. [Чи кидають у яму грудку землі 
або гроші?] Колись кидали, а тепер кажуть, шо вроді 
не положено, бо сни сняця людям, шось придвидиця, 
шо мені тяжко, накидали на мене. Шо це наче самі при-
кидают земльою. Рідним не положено прикидати. Ті 
люди, які копают, ті прикидают, а ми вже не повинні. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. По релігії, 
по законній, поминки – це має бути не менше п’яти 
душ, тих віруючих, шо з душою читають, які поніма-
ють. А тепер рід великий, сусіди, як на висілля – шум. 
Не повинно бути ніякого шуму, ніяких розговорів, ні-
яких анекдотів, це має бути тишина. Поминати тіки 
покійного, який він, і  не злим [словом], то вже всьо 
прощаєця йому, всьо треба простити. Якшо ми шось 
комусь не прощаєм – нам Бог не простить. Ми всьо 
прощаєм і маєм казати про нього тіки хароше. Як в 
похорон, то не кажуть «Добрий день», бо він не до-
брий, а  «Будьте здорові, всі хрещені».  – «Спасибі, 
будьте і ви здорові». А в гобід, то вже кажуть «Добрий 
день». [Це вже на дев’ять день, сорок день?] Да, і  на 
девіть день, і на сорок день. Обично, коли покойнік є 
в хаті, і хтось заходит відвідати покойніка, прихожан, 
той, шо віруючий, перед порогом христиця, перед до-
мом тим. Заходить в то приміщення, де лежит покой-
нік, там перехрестився і присутствіє, чує молитву, шо 
там читають Псалтир. Допустім, хоче попрощатися 
за покойніком  – підходе, перехрищуєця, прощаюця. 
[Чи несуть щось із собою на обід, на поминки?] Наче, 
нічого такого не мают. Йдут собі погобідати, глав-
не – помолитися. [Чи миють руки, коли приходять з 
кладовища на обід?] Обізатєльно. Як вони приходят, 
і процесія, котора похоронила, то значіт, надворі сто-
їт вода, і руки обмивают, рушником обтирают. Бо до 
покойніка прикасаюця ж і всьо, то це всьо змиваєця. 

БЕРШАДСЬКИЙ  РАЙОН
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8 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

[Хто готує їжу на обід?] Ну, це вже в кого як виходить. 
Зараз це дуже добре, і  я це считаю правильним, шо 
оціго чайні є зали [кафе з поминальним меню], шо те-
пер же ж багатенько кличут людей, шо нема де поса-
дити і в похорон суїта, покойніком займаюця, а ни ця 
суїта з тарілками і горшками. Та й занімаюця спокійно 
покойніком, а там вже готовиця. Звідти [з кладовища] 
вже пішли й пообідали. Там по обраду роблят, як за-
кажиш. Заплатили і це там погобідали. А вже девіть 
день і сорок день, а особенно сорок день [слід удома 
робити]. Страви поминальні. [Які страви на обідах 
були обов’язковими?] Ну, традиційні, в кого як, це не 
всі однаково, у тому селі так, а в тому так. Вообше, по 
закону, три страві має бути, по релігійному закону. 
Раньше колись було так, а тепер вже той стіл прогина-
єця, шо хто хоче, то кладе на нього. Али обязатєльно 
має бути гараче, шоб пар. Якшо гараче – пара пішла, то 
Бог прийме покойніка. То це має бути борщ, капусняк, 
капуста, голубці – це такі. Коливо обязатєльно. Якшо 
нема пшениці, то рис роблят. [...] Горілки ни положено 
вообше нігде, вона ни числиця нігде. А  вино, то гет 
я ондо Псалтир читаю, то всьо время «Вино висилит 
серце», в кажній кафізмі є виноград, лоза винограда, 
сок, вино – це дуже важне. «Сніданок» для померлого. 
[Чи ходили на цвинтар на другий день після похоро-
ну?] Люди йдут, нисут гобідати покійному. А там вже 
є хтось на цвинтарі, та й вони їм вже роздают. Додо-
му того гобіду ни приносять. Буває так, шо нікого ни 
здибали, то десь по дорозі. Поминки післяпохоронні. 
[У які ще дні поминають?] Рік, тут до року, а хто собі 
хоче, то всьо життя вспоминає годовщину. А вообще-
то, гобід три роки, це тепер якись новий – рік, а тоді 
три роки і сім. [...] А тоді я сама собі було шось зрих-
тую і покличу когось. А тоді начала я носити на цвин-
тар, ше не було церкви, та й читали бабки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Чи поминають на Про-
води?] А це обязатєльно, но Проводи не скрізь їднако. 
А видно для того, шо похороняні люди в різних міс-
цях, мають мінятися, той туто має рід, та й разом не 
получаєця. Ми тут, в селі, а в мене є, напрімєр, роди-
на в другому селі, та й ми йдем туди на Проводи. До 
нас на Проводи приїжають з Красносілки, тут є рідня, 
гуть і в нас гобідали колись. То це ці Проводи в каж-
дому селі не в їдно время. [Чи поминають померлих на 
Великдень?] Ні на які великі свата першого дня ни по-
минают, а особенно на Паску. Паска, три дні, геть і як 
покойнік, та й це дуже трудно похоронити. Це поми-
нального нічого ни має бути, бо це Христос воскрес. 
Геть і та жінка читати не хоче йти, нема кому читати. 
Шоб ніхто не вмирав на Паску, бо це дуже сложно 
буде. І в любі свата це ни поминаєця. Молитись мож-
на, Богу молитися і о здравії. Це в мене список є, я всім 
молю щастя, здоровля, багатого життя. [А  за упокій 
можна молитися?] А за упокой нізя, ни поминаєця у 
великі свата, бо це торжество іде. [...] Ми коли на Свя-
тий вечір вечеряєм, кладем лишну ложку для наших 
покійних. Ложка є і кварта з водою чи з чим там, і там 
кутя, лишаєця всьо на столі, бо це приходят покійні 
вечеряти. [Це на Святвечір, на Трійцю, на великі свя-
та?] Да. Треба це соблюдати, покойних успоминати, 
шо вони тоже мают поучаствувати з нами, якшо ми 
про це думаємо, про них, шоб не забувати їх, це я так 
считаю.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи казали, що 
душа перебуває в хаті протягом якогось часу?] Ну та-
кого я не чула, шоб хтось бачив, а шо душа до сорок 
днів при хаті, це так пише, поки не виведут за ворота. 
Вже якшо пообідали, вийшли за ворота, вивели тут 
душу і це вже вона пішла. А доти вона находиця в хаті, 
і до сорока днів йде молитва. І це треба вичитати три 
Псалтирі. Я щодня читала «Акафис єдиному умершо-
му» і «17-та кафизма», це дуже важна, то дуже важна 
кафізма. Там так і пише, шо це по важним причинам 
вона читаєця.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  [Чи казали, що не можна дуже довго пла-
кати за покійником?] Шоб не вболівати, шоб не при-
пестити, казали. Є  такі, шо дуже, то вони для себе 
зле роблять. То той покойнік йому являєця, і  вже й 
батюшку приводят, і  вичитує. А в Кокощихи старий 
чоловік вмер. Вони так славно прожили, шо вона як 
притягнула його до себе, і він в неї находиця вдома, 
покойний. Та й кажуть їй: «Чо ж ти нічого не робиш?». 
А вона каже: «А шо він мені робит, він мені не мішати-
ме, нехай буде» (бо вона любит його дуже, стара люди-
на). Вона говорит з людьми про це, розказує, шо він є 
в неї всьо время. Про Кокощиху чула, про других чула, 
шо це вони притягуют до себе. Вобше-то кажут, пише 
книжка, шо це треба радуватися, бо ми з муки пішли – 
іде людина в світле життя, треба радуватися.

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

смт Стрижавка
Записали Р. Панасюк та А. Примакова  

19 листопада 2011 р. у смт Стрижавка 
Вінницького р‑ну Вінницької обл. 

від Панасюк Євдокії Феодосіївни, 1942 р. н.,
та Еренпрайс Лідії Карпівни, 1939 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. В  нас колись в селі говорили 
люди, шо це погані дужи прикмети, якшо у дворі виє 
собака, не гавкає, а завиває. Казали люди, шо це хтось 
має вмерти. Або коли сова сідає на хаті. Вона пугу-
кає, вона даже таке висловлює: «поховав, поховав», 
а  якшо має народитися, то вона кричить «кве, кве», 
а якшо кричить «поховав», то це хтось має в родині 
померти. [...] Сни-прикмети. Якшо сни такі сняться 
погані, шо от в хаті впав потолок, шо ввалився пото-
лок – це дуже погано, це хтось має вмерти, або коли 
це сниться тобі, шо повно мух у хаті, то це, кажуть, на 
покойніка. Ше буває таке, як помер хтось, твій родич, 
і приснилося, шо він тебе зве в гості до себе чи шо, це 
тоже кажуть: «О, звав, значить, можу померти», – це 
погана прикмета як зве. [...] Є ше багато, коли випадає 
зуб – якшо з кровю, то помре кровний родич, а якшо 
без крові, то якась дорога тобі людина. Коли мій чоло-
вік Альоша помирав, то я бачила як він пішов-пішов 
кудись у даль. Завмирання. [Чи відомі у вас випадки 
летаргічного сну? Що це таке?] Ну це, я думаю, колись 
людина впадала в такий сон, шо вона не пробуджува-
лася. [Всі думали, шо померла?] Да, а вона оказуєть-
ся спит. Колись людина якшо заслабла чи опшім від 
якогось переляку такого, стресу – впадали в такі сни, 
а коли вже вона... [То її ховали?] Нє-нє, ти шо, вона ж 
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жива, тіки спит. А коли вже там проходило якесь вре-
мя, бувало ше й цілий рік людина лежала, спала – такі 
случаї бували. А то буває, шо місяць спит, а коли вже 
вона просипається, то вона розказує, шо вона там ба-
чила, яку природу, шо побувала нібито в Раю, на небі. 
І такі були случаї, шо після того люди ці, шо перебу-
вали в такому сні, вони вже тоді мали якість такі зді-
бності – людей лічити, предсказувати шось.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливають воду, у якій обмивали покій-
ника?] Коли обмивають покійника, то cпеціально такі 
були в селі люди, вони не боялися покойніка, вони 
мили і їх приглашали, вже знали в селі, шо це вони 
миють. А воду цю ні в якому разі не тре було ляти, де 
люди ходят. Десь в якусь канаву, під дерево, шо там 
ніхто не ступає. Бо казали, шо як вступиш в цю воду, 
то будеш буліти, це раз, а по-друге, казали, шо дивили-
ся, шоб цеї води ніхто не взяв, бо нею підливали, коли 
людина комусь хоч зло зробити. Спорядження помер-
лого. [Чи взувають померлого? Що кладуть у труну, 
під голову?] Ну, під голову йому робили подушечку 
з сіна. Труну застеляли простиню, покривалом. По-
мерлого взувають [...]. Взувають у туфлі, носки вдяга-
ють, а коли закривають гроб, то роззувають. Кладуть 
його лічні вєщі, часи, якшо ходив з патикою, то її тоже 
кладуть. В  карманчик клали платочок. [Чи кладуть 
хрестик?] Ложать обізятєльно. Хрестик, іконку мож-
на ложити, свічку в руки дают. Ну, одівают нарад, по-
кривают таке, зара тюльою, а раньче покривали таке 
покривало, на голову таку в церкві дают проходну. Без 
цеї проходної не хоронили колись ніколи. Атрибути 
поховальні. [Що має стояти на столі, коли в хаті не-
біжчик?] На столі  – три плєтьонки булки і ставили 
свічку. Свічку ставили в стакан, туди насипали зерна, 
ставили туди свічку. [...] На столі обов’язково має сто-
яти запалена свічка, щоб покійник бачив, хто до нього 
прийшов. І склянка з водою і шматком хліба. [...] Ста-
вили на столі ше цукерки і ці яблука якісь чи пряники. 
І  читала молитву, така була спеціально бабушка, шо 
вона всю ніч читала. Це вона з церкви. Псалтир вона 
читала цілу ніч. А тоді оце всьо, ці цукерки, це всьо 
віддавали все.  

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Ну, коли це 
померлого виносили з хати, то прощалися всі родичі 
і бігом закривали двері, а коли вже в подвірля вино-
сили, то закривали ворота – це такий обичай. У нас 
закривають усі двері, шоб, за повір’ям, не було ско-
рих покійників. А ше завішують покривалами вікна і 
зеркала. Не вмикають нічого громкого, ну наприклад, 
радіо. Дорогу посипають йолкою і квітками. Ше мер-
ця перепиняють родичі. Якшо провадять мерця на 
кладбіще, то родичі перепиняют, ставлять хліб і руш-
ник, і тоді батюшка над цим рушником праве молитву 
і забирає собі той рушник. У нас закривають усі двері, 
шоб, за повір’ям, не було скорих покійників. А ше за-
вішують покривалами вікна і зеркала. Не вмикають 
нічого громкого, ну наприклад, радіо. Відспівування. 
[Чи відспівують померлого в церкві?] Якшо цей по-
мерлий ходив в церкву, відвідував, причащався, спо-
відався, молився, то обізатєльно його беруть у церкву, 
а як хто не вірив в Бога, не вірив у церкву, не ходив, то 
його не брали в церкву.

ГОЛОСІННЯ  Голосять і всьо. Шо «не дай Боже нікому 
такого гора, а чого ж ти вмер, на кого ж ти мене поки-
нув, а шо ж ми будим без тебе робити». Да, провадили 
ше дорогою, то давали булочки всім [тим], хто були на 
похороні, і вони з цими булочками, з цими калачами, 
провадили покойніка на цвинтар. Зараз перевязуют 
всіх родичів хустками. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускають 
домовину в яму?] Домовину опускають на такі вірьов-
ки, на кладбіщі в цього чоловіка [є], шо завідує клад-
біщом. [Чи опускали колись на рушниках?] Нє, на ві-
рьовках тоже, а є такі села, от я була в своїх родичів на 
Кіровоградщині, там вони спеціально купляют поло-
тенця, десять метрів полотенця, і на цих полотенцях 
опускають і туди ці полотенця кидають у могилу. [Що 
ще кидають у могилу?] Кидают і гроши, і землю. Зараз 
чо-то батюшки кажуть, шо не тре кидати гроші. А то 
кидали раньче гроші і кажут, шо він там, в нього буде 
своє життя, шоб мав гроші на хліб. [Чи кидають у яму 
жмені землі?] Да, кидають. Спочатку кидає батюшка, 
потім найрідніші, а вкінці всі остальні. Коли мій брат 
помер, Ваня, то я кидала перша. [Коли встановлюють 
на могилі хрест?] Зара зразу несуть хрест і ставлять. 
Колись садили і березу, і ялинку, і калину, а зараз не 
ставлят нічо, навіть оград не ставлять, колись оград 
ставили, не мона було пройти, а зара не ставлят нічо. 
Кроми квіток, і не садят нічо.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Які стра-
ви готують на поминальний обід?] На поминках ко-
лись борщ готували, кашу, голубці, холодець, всьо, 
а  зараз готовлять на похорон, як на весілля. А  обі-
зятельно повинне бути коливо. Це варат рис, а  не 
пшеницю, і  пикрашают його цукерками, горошками 
цими маленькими, солодкими такими. Кожен пови-
нен три рази його попробувати на поминках, так само 
на похороні. Начинают іду з колива цього, приходять 
з цвинтара  – повинні помити руки всі і  начинати з 
колива їсти. «Сніданок» для померлого [Чи йдуть на 
могилу наступного дня після похорону?] Да, несуть 
сніданок, але там хіба вже снідає. Ідуть близькі роди-
чі рано на могилу, беруть іду, горілку, частуют людей, 
там, хто є на цвинтарі, вспоминают, плачут. А тоді вже 
приходять дудому, поминают ше вдома.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У  які дні, свята впро-
довж року поминають померлих? Чи є Батьківські су-
боти?] А, ну це Проводи. Кожен рік є Проводи, це на 
другу неділю після Паски. Йдуть на цвинтар, колись 
в нас ше в селі ішли на цвинтар, клали на могилках 
яйця, крашанки, паску. Приходив священик до кожної 
могилки, відправляв молитву, були такі поминальні 
книжечки в кожній сім’ї, там записувалися родичі по-
мерлих, близькі, він перечитував, поминав їх. І це так 
поминали. А зараз як поминають? Ідуть тоже, но пют, 
на цвинтарі, це ж не можна, це гріх. А є ше Поминаль-
на субота, це вона получається п’ятого листопада, то 
тоже ідуть в церкву, несуть ці книжечки, заказують 
там панахиду. І так само відправляється ця панахида 
за померлим, проситься їм, шоб Бог простив гріхи. 
Служба така. О, ну ше багато. В  піст є Поминальні 
суботи, но вони вже тоже в церкві відправляються. 
Носять такі кухлики в церкву: чи меду баночку, чи 
баночку сахару. І ці книжечки поминальні. Піст, коли 
правлять цю панахиду, то поминають цих вмерших. 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН
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10 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

А якшо померли родичі, то можна поминати їх коли 
тобі завгодно. Помолитися, шоб їм було Царство Не-
бесне, а поминати треба вмерших, доки живеш.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кажуть, шо душа 
перебуває. От чо справляют дев’ять день? Це душа 
в хаті, а  чо сорок день справляют? Бо це сорок день 
душа в дворі, а рік – це вона с тобою на землі, а вже 
як справили рік, душа іде на небеса. Вже кауть «Хай з 
Богом спочиває і хай Бог прийме душу на небі».

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як у вас у 
селі ховають молодих хлопця чи дівчину шлюбного 
віку? Чи проводили похорон-весілля?] А, було таке. 
Зараз тоже таке є: помирає молодий хлопець чи ді-
вчина, то їх хоронят тоже, роблять і гільце, і наража-
ют у весільне вбрання – в фату, у вінок. Самогубців. 
[Де ховали самогубців?] А, ну зараз ховають разом, 
тіки батюшка ни йде відспівувати. Колись їх ховали 
збоку, десь коло рова, не поза кладбіщом, на кладбі-
щі, тіки в строні.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Колись каза-
ли, шо мерці приходять, шо бачили. От ліг спати і 
чує шось стукає чи на горищі, чи в хаті, відкриває 
двері – баче покойника цього. [...] Казали, шо прямо 
як жива людина. Казали, шо не тре плакати за цим 
дуже мерцьом, бо ти моиш його приплакати, буде 
приходити.

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Могилівка
Записав А. Брояк 3 липня 2013 р.  

у с. Могилівка Жмеринського р‑ну Вінницької обл. 
від Голубахи Ольги Іванівни, 1956 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. [Чи знаєте ви 
щось про сни, які віщують смерть?] Да, в мене був сон 
віщий. Сниться мені сон, шо я піднімаюся на горбок зі 
своїм татом. І два хлопчики: знаю, шо один мій, а дру-
гий сестри. В неї хлопці і в мене хлопці. Піднімаюся на 
той верх і відкривається мені зариво розове, туди тако 
на Гнівань йти. Десь тако стілаж такий залізний, такі 
пруття, багато таких цих дитячих, дівочих розових 
капчиків і десь оце сонце як зараз і… мама. Моя мама 
каже: «Вернися сюда, назад спустимося, ше встигниш, 
ше встигнете». Ми вертаємось назад, сюди спускає-
мось з горбка до цеї хати, будки. Мама з такої сумки 
витягує і всім нам дає по пиріжечкові тако, з сиром, 
як то ватрушки  є, а  це тако, такі розочкою, такі пи-
ріжки з сиром. А  це получається так, хлопчики це 
таке, пиріжки – печаль. Вона всім роздала пиріжечки, 
я обертаюся, а мами нема. Це тато, я і два хлопчики. 
От 13 травня (це вже скільки пройшло, п’ять місяців 
щитати) я визу маму в лікарню, і вона лежача, і помер-
ла вона. От вам віщий сон. Ніколи не вірила, а це пові-
рила. Є шось таке, необєснімо шо воно таке, не можно 
пояснити.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Як людина померла, то її обмивають]. 
Берут якусь нейтральну жінку, щоб вона не була мо-
лода. Обмила її [покійну людину]. Час треба, щоб 
людина застигла. Через час ми її витягаєм. «Мертва 

вода». Цю воду треба так винисти, щоб ніхто на ню 
не наступив, бо кажуть такі прикмети, шо це недобре. 
Нічне перебування біля померлого. Тоді відспівують її 
[померлу людину]. В мене сестра двойорідна, то вона 
відспівує. То наймаєм її. Звечора вона співає, читає 
книжку там, знає вона, шо до чого. До дванадцяти го-
дин треба, шоб повичерали всі люди, шо ввечері при-
йшли. Ну тоді треба, шоб свічки світилися, дивитися, 
щоб свічка була і світло було. Відспівування. На ранок 
вже, тоді коли ми домовляємось, приходить батюшка 
відспівує. Тоді певчі відспівуют, там по-свойому вже 
ритуал йде.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Чи устеляють або посипа-
ють чимось дорогу, коли несуть труну на кладовище?] 
Нє, на машину стелять ковра і стелять вінки, а моло-
дих, то це обично посипають квітками, а таких пожи-
лих стараються скромніше.

КЛАДОВИЩЕ  [Чи кидають у яму жменю землі, гро-
ші, пшеницю?] Нє, не кидають в нас нічо. […] [Коли 
ставлять хрест на могилу?] Хрест, буває, кладуть 
зразу, бажано зразу дерев’яний, а хто може, обично 
пам’ятники роблять. Пам’ятники вже десь пізніше, 
як вже бачут, шо гріб запав, то тоді вже ставлять 
пам’ятники. [Які дерева найчастіше висаджують на 
цвинтарі?] Садили сосну, рибіну садять, зара тут на 
новому цвинтарі стараються не садити, бо тоді, як 
вона виростить велика, хрести ломляться. Так квіти 
обично. [Чи велике у вас у селі кладовище?] У нас ста-
ре. Старе кладовище, вже заросло. [Туди вже ніхто] 
не ходе. Тоді ше одне рядом з тим кладовищом. Дуже 
давні ці христи [на старому кладовищі]. Кам’яні там 
є поломані і є ше цілі. [Чи знаєте Ви, коли це кладо-
вище було засноване?] Ой не знаю, там пасіка після 
того була. А потім вже це одне, друге, третє, вже чет-
верте кладовище.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кажуть шо душа 
вона в хаті є до сорока днів. Імено в сорок день треба 
сорок днів робити, то дев’ять день можна робити і 
зразу після похорону. Люди роблять, йдуть в церкву, 
відправляют, миску кладуть там, хліб який, ласощі, 
хто олії, хто шо таке. Вже як справляют сорок день, 
вже тоді після обіду, як відправили цю, відспівали, 
стают, один стоїт в фіртці з хлібом і рушником, а дру-
гий стоїт з образом, і  всі йдут цілуют, приходять, 
уходять звідки, а  останньому вже дають буханочку 
хліба.

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Сальник
Записали О. Головко та Я. Кашубська у 2009, 2011 рр. 

у с. Сальник Калинівського р‑ну Вінницької обл. 
від Скакун Надії Василівни, 1936 р. н., 

Копнюк Єфросинії, 1921 р. н., 
та Кашубської Лідії Валентинівни, 1932 р. н.,  

родом із с. Осіївка Бершадського р‑ну Вінницької обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Мені при-
снився сон і я не знала, шо то про мого Толічку, но 
знала, шо це шось погане. Я рано плакала, а ввечері 
він вже сповнився. Сниться мені сон, шо ліс і білий-
білий сніг. І я кажу: «Толя, давай покатаємся», бо я 
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любила таку погоду. Кажу: «Вдінеся і покатаємся на 
санях, по морозі». І  тут так раз  – я дивлюся і чор-
на-чорна земля і одні сані стоять, шо я собі ше по-
думала, як це ми помістимся. А з землі де-не-де тако 
тільки травичка видніється. Оце таке мені присни-
лось на середу, а  в четвер збувся. А  ше кажуть, як 
чорний кінь сниться, то тоже погано, і зуби випада-
ють, і кров іде.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливали воду, у  якій обмивали покій-
ника?] Ми виливали в унітаз. І шоб ні капелька з тої 
води ніде не попала, бо дуже то погана вода. З  нею 
нада дуже острожно бути, бо кажуть, шо нею можна 
і заслабнути. І треба дивитись, шоб ніхто не вкрав цеї 
води, не надібрав, бо можуть шось погане людям зро-
бити. А казали мені, шо якшо живеш в часному домі, 
то нада десь її далеко виносити з подвір’я і викорувати 
ямку і туди її закопувати. [...] Ні в коїм разі не можна 
під ноги, десь на проходящі стежки, обов’язково треба 
нести десь там, де люди не ходять. Спорядження по-
мерлого. [Що кладуть у труну під голову?] Під голову 
роблять подушку обов’язково з сіна. [Чому із сіна?] 
Не знаю, такий обичай. Шиють напірник новий і на-
пихають сіном і, значить, цю подушечку застилають 
платком. А  на ноги тапочки [взувають] обов’язково, 
і шось таке, ну як би це сказати, новіше, практичніше, 
кладуть рядом з покойником. Туфлі рядом ложать. На 
кладбищі обов’язково знімають ці тапочки. Атрибу-
ти поховальні. [Що має стояти на столі біля покійно-
го?] Навіщо ставлять – я не знаю. А ставлять стакан, 
в стакан насипають пшеницю і свічка, свічку палять. 
[...] Треба обізатільно, шоб стояла свічка і відганяла 
злих духів. І ставили водичку, бо кажуть, шо ше сорок 
днів душа присутня.

ВИНОС ТРУНИ  [Що роблять, коли виносять покійни-
ка з хати чи з двору?] В  нас зачиняли двері всігда. 
Сначала виносять вперід покойніка і зразу після ньо-
го двері закривають наглухо. Держать минути дві, 
а тоді вже випускають остальних з хати. Це робили, 
шоб в хаті не було довго покойніків. [...] Я конкретно 
не знаю хто, ну, наверно, хто-небудь із рідних вино-
сить табуретку (стільця) і кладуть туди хліб – пере-
ймають. [Чи стукають труною об поріг, коли вино-
сять з хати покійника?] Нє, в нас нє. [Коли виносять 
покійника, чи стелять якісь дорожки?] Нє, в нас цьо-
го немає. [А  на перехресті?] Тоже нє, немає цього. 
Відспівування. [Чи відспівують у церкві померлого?] 
Це по бажанню родичів. Якщо людина похилого віку 
помирає і ходила до церкви раніше, будучи живою, 
то беруть до церкви. А  молодих в  основному так 
хоронять. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
домовину в яму?] Є спеціальні не мотузки, а такі руш-
ники. На них опускають. [Чи кидають у яму гроші, 
жменю землі?] Да, кидають. Гроші хто кидає, хто не 
кидає. Землю ж обов’язково кидають, жменьку. [Коли 
встановлюють на могилі хрест?] Хрест встановлюють 
або зразу в день поховання, або через рік. До року 
шось робити і ритись на могилі нільзя! Шоб не будо-
ражити покойніка і не нарушати його покой.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Які 
головні страви на поминальному обіді?] Коливо 
обов’язково. [...] Рис відварюють солодкий. Читають 

молитву і зразу як прочитають, беруть по ложичці ко-
лево цего. Якшо вмирала людина в піст, то дають всі 
пісні страви, а так – то обикновєнну їжу давали. Обич-
но всігда давали борщ, кашу гречану з катлєтами. [Чи 
готують капусняк?] Нє, в нас не роблять. Россольник 
(огірки смажені) або борщ  – це обов’язково. Я  хочу 
сказати, що зараз дуже вип’ячуються, готовлять, як 
на весілля. Ну це, канєшно, все лишнє. Обов’язково 
борщ, каша (гречана каша, молочна, рисова каша) 
і голубці, і  капуска тушена. В  общім, салати всєвоз-
можні. «Сніданок» для померлого. [Чи йдуть на кла-
довище на другий день після похорону?] Обов’язково 
йдуть на кладбище. Кажуть, шо це «несуть сніданок». 
Поминки післяпохоронні. [Через скільки днів після 
смерті поминають померлого?] Девіть днів пройшло – 
і поминають. Сорок днів, потім півроку, далі – хто як 
хоче з родичів. [Які страви готують на поминки?] Те 
саме. Зараз, хто матєріально менше забезпечений, то 
скромніше, а в основному, канєшно, дуже старають-
ся.  [...] Дев’ять днів робиться на день раніше, сорок 
робиться день в день, і рік робиться на день раньше. 
Відправляється паніхіда в церкві. Душа сорок днів 
перебуває. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Як називають поми-
нальні дні? Проводи?] Проводи обов’язково, через 
тиждень після Пасхи. У  нас три кладбіща, одне за-
брошене, вже закинуте, то там хто пам’ятає могили 
своїх рідніх, то обов’язково ходять, і  батюшка там 
буває. Друге кладбіще – біля желєзної дороги, вели-
ке, воно функціонує – це в суботу і в неділю поми-
нають родичів. А третє кладбіще – недалеко тут. [...] 
Ідуть на кладбіщє всі. У каждому селі є свій день: в 
кого першу неділю після Паски, а в кого на другий чи 
на третій, в кого як. Несут паску, канфєти, яблука і 
ставили на могилку, яйця крашані. А потім ше дома 
приходять і вспоминають, а деякі ше на могилі сніда-
ють, но мені лучше дома. [У які дні, свята впродовж 
року поминають померлих?] Кажда субота – це по-
минальний день. І того в церквах ніколи в суботу не 
вінчають. [Як поминають?] В церкві! [Чи є у вас по-
минальні п’ятниці?] Нє, немає. В церкві поминають. 
Дмитрівська субота, поминальна субота, в листопа-
ді; Зелені святки.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. [Як відбува-
ється у вашій місцевості похорон-весілля?] О-о-о, 
хай Господь милує і відвертає. Так само, як на весілля, 
ідуть з коровайом, який несе дружба, і гільце несуть 
таке, як на весілля, всьо так, як на весілля. Женіха 
вбирають в костюм з букетом, а нєвєсту в фаті і в біло-
му платті. Це страшне. Шоб батьки ніколи не ховали 
дітей. Самогубців. [Де ховають людей, які повісилися 
чи втопилися?] Таких небіжчиків ховають в нас на од-
ному кладбищі, але окремо.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Скільки днів душа 
перебуває на землі?] Душа до сорока днів буває на обі-
сті. Кажуть, шо там до декого приходять, когось там 
безпокоять, стукають. Но в очі їх ніхто не бачив.

ПОМЕРЛІ В ГОЛОДОМОР  [Чи знаєте Ви місця, де хова-
ли людей, які померли під час Голодомору?] Бог його 
знає. На цвинтарі їх хоронили, де ж ше. Викопали яму, 
зібрали і туди. [Чи є такі дні, коли поминають людей, 
які померли від голоду?] Від голоду – всі поминальні 
дні. Поминальна субота є в церкві, поминаємо, дуже 

КАЛИНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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славно правиться в церкві. І  на цвинтарі поминаєм 
тоже. [Чи поминали за радянської влади?] Тоді не по-
минали. Тапер вже поминають. Такі роки були, шо 
геть нічого не знали. Отако закопали, ніяких помин-
ків, ніхто нічого.

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Махнівка *
Записала М. Присяжна 12 липня 2011 р.  

у с. Комсомольське Козятинського р‑ну Вінницької обл. 
від Бухенко Ольги Петрівни, 1972 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. [Які сни ві-
щують смерть?] Ну, близькі [померлі] родичі сняться, 
шо приходять, з собою зовут, мухи сняться, рій мух, 
чи череда корів, кажуть, шо це в родині буде похорон. 
В весільному платті себе, кажуть, як бачать, то тоже 
на смерть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливають воду, у якій обмивали покій-
ника?] Старатися під неродюче дерево. І  то десь по-
далі, де менше люди ходять. Спорядження померлого. 
[Що кладуть у труну померлому? Чи взувають його?] 
Ну зразу, кажись, да, но при поховані самому, вже на 
кладбіщі, стараються роззути і руки розв’язати, ноги 
розв’язати. В нас, наприклад, в наволочку ложать сіно, 
так як колись Ісус, казали, на сіні родився, то так в 
останню дорогу відправляють не з пір’ям, а з сіном.

ВИНОС ТРУНИ  [Що роблять, коли виносять покійника 
з хати?] Закривають двері, в порозі три рази опуска-
ють труну і піднімають, наче як людина прощається з 
хатою свею. Закривають ворота, як виходять за воро-
та. [Чи застеляють дорогу, по якій провадять покійни-
ка, килимами?] В нас не стелять, але зараз, як хто по 
бажанню, ріжуть серпантин, бумагу всяку і квіти, сам 
цвіт, і так посипають дорогу до самого кладбіща. Від-
співування. [Чи відспівують померлого в церкві?] Ну 
якшо вона є по дорозі, то заносять, но в нас кладбіще 
від церкви далеко. Но ходять потом вже відспівують. 
Відспівує батюшка вдома.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускають 
домовину в яму?] На спіцальних рушниках. [Чи кида-
ють у яму жменю землі, гроші?] В нас кидають, наче як 
покійник купляє цей клаптик землі. І шоб він нічо не 
брав, так як по забобонах, з обійстя, то кидають туди 
гроші. Три рази кожна людина, шо на кладбіщі, пови-
на кинути землю. Це не обов’язково, но рідні стара-
ються кинути. [Коли встановлюють на могилі хрест?] 
Ну, зразу. Під церемонією похорону ставлять хрест. 
[Які дерева переважно садять на кладовищах?] Йолка, 
береза, туя, но старатися великих не садити, бо потом 
вони ж всьо-таки ростуть і загромаджують багато 
місця, не тільки свою могилу, а й чужу.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Які 
страви подають на поминальному обіді?] В  першу 
чергу  – це коливо. В  нас готується рис, відварюють, 
і прикрашається солодощами, сладкий роблять, а по-
справжньому, це тоже хто як робить,  – пшениця чи 
даже кутя відварюється, а нє, то даже пшениця нетер-

* До 2016 р. – с. Комсомольське

та підсолоджується і украшається так само сухофрук-
тами, сладкими канфєтами. «Сніданок» для помер-
лого. [Чи йдуть на могилу наступного дня вранці?] 
Обов’язково, несуть снідати. Ше повині шо там взяти 
з дому і обов’язково старатись пригласити, зустріти 
стару людину, ну чужу вірніше, дати цій людині хліб, 
хустину, пригостити. Поминки післяпохоронні. [Че-
рез скільки днів після смерті поминають померлого?] 
На дев’ять, сорок [днів], рік. [Які страви готують на 
поминки?] Так як і на похорон. Коливо, борщ, з  го-
рохом пиріжки, гречана каша, кісєль. [У  які ще дні, 
свята упродовж року поминають померлих?] Ну, коли 
помер і на день народження. Є  Батьківські суботи в 
церквах. Батюшка в цей день спеціальні молитви чи-
тає за упокой, сорокоуст заказують в великих церквах, 
де вони кожен день правлять, там то сорок днів вони 
будуть за цю людину молитись.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  В  нас Проводи. Шо ко-
лись, шо й зараз стараємся в цей день піти на кладбі-
ще, перед цим прибрати. Бо це для них так, як для нас 
Пасха, їхня Пасха – Проводи. Повина родина підійти 
згадати, всіх обійти, положити так само цукерку, кра-
шанку, квітку. Старатися не тільки на Проводи прихо-
дити, а вони, кажуть, нас сидять чекають, виглядають, 
шоб ми їх провідували. Часто тоже, кажуть, не можна 
ходити, але хоть в ці дні, шо родився й помер, повинні 
ходити.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. [Як  ховають 
неодружених?] Ну таке, канєшно, луче не встрічати в 
жизні і не бачити. Но так як були випадки, то хлоп-
цеві гільце несуть, так як він на весілля. І ложать об-
ручальне кольцо йому, шоб він собі пару знайшов в 
потойбічному світі. А  дівчина в весільній сукні, він 
в костюмі, як наречені. Но хай луче воно всіх минає, 
шоб цього не було. Самогубців. [Де ховали самогуб-
ців?] Колись, казали, за ровом, їх не можна було від-
співувати, но зараз так немає, відспівувати то їх може 
тоже нє, а ховають як обикновених людей – разом, на 
кладбіщі.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи є перекази про 
душу померлого?] Канєшно є. Ше й приходять додому, 
й сняться. Кіт прибитись до хати може. От на великих 
святах сидять за столом, зима, на Різдво, наприклад, 
муха велика летить  […]. В  нас так було, бабця каже 
нам колись: «Не бийте, бо це там дєдова прийшла 
душа кутю їсти», то так вірим, шо в цю пору року мух 
не може бути, а от вона з’явилась, може й так.

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Бернашівка
Записав О. Головко 12 липня 2013 р. у с. Бернашівка 

Могилів‑Подільського р‑ну Вінницької обл. 
від Стецюк Докії Авксентіївни, 1924 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого.  Полежав [покійник], забирают, прова-
дять в церкву. [Хто обмиває небіжчика?] Ну, чолові-
ків – чоловіки, є й жінки. Та й так, покупали, зібрали, 
положили. «Мертва вода». [Куди виливають воду, 
якою обмивали покійника?] Десь туди, шоб не під но-
гами, люди де не ходять. Шоб у ту воду не вбродити. 
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У нас, як купали, то усьо аж під конюшню виносили. 
Бо в мене, при мені трьох купали – маму, тата і брата. 
Одягання померлого. Спіднє – то обов’язково. А були 
бідні, шо лиш спідне… А тепер вже одівают в спідне, 
а тоді вже – в костюм, руки накривають. Давнє, з цим 
тепер вже не порівняти. Перше  – сорочка, штани і 
усьо. А жінка тоже – сорочка, вишита така, украінска, 
спідничка, фартушок і усьо. А тепер таке, шо і кофти, 
і плаття. Атрибути поховальні. [Чи ставлять біля по-
кійника свічку?] Світло – обов’язково. Скіко лижит – 
скіко горит світло, а  їму вже в руках тоді [ставлять 
свічку], як батюшка правит похорон.

ВИНОС ТРУНИ  [Що роблять, коли виносять покійника з 
хати чи з двору?] Закривати за ним скоро [двері]. А за 
ворота я не знаю. Шоб більше не було [покійників] чи 
шо… Це вже не скажу. [Чи вдаряли труною тричі об 
поріг?] Нє, я не знаю. Взяли, понесли на підводу чи на 
машину. Відспівування. [Чи відспівували померлого 
в церкві?] Ну, до церкви, пєвчі… А хор приходив, ба-
тюшка додому приходив. І батюшка, і пєвчі… І вдома 
похорон правив, а потім уже дорогою. Ну, моїх обох, 
тата і маму, при радянських временах вже ховали, то 
такого не було. А брата – то у церкву брали, служба у 
церкві, то він на службі лежав.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускали 
труну в яму?] Такі рушники. А тепер я не знаю на чім, 
пояси чи шо. [Коли на могилі ставили хрест?] Хто 
придбав разом, то разом, а хто не придбав – то заси-
пали, а потім ставлять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Які стра-
ви були обов’язковими на поминках?] Як хто може, 
я ж кажу, заміжніщий – по заміжніщому, а бідніший… 
І коливо – це ж обов’язково. Прикрашали тоже і цу-
керками, і горіхами. [З чого готували коливо?] З пше-
ниці. А рис – перше ж його і не було, али таки основні-
ша пшениця на коливо, а ни рис. А це вже тепер, шо 
вже замінюють, підмінюють рисом, али в основному 
пшениця. Поминки післяпохоронні. [У які дні поми-
нають небіжчиків?] Девіть день, сорок день. Сорок 
днів  – це считають від дня, коли вмер. Півроку, рік. 
Перше поховали, а тоді аж рік зробили і усьо. А тепер 
вже роб лять і три роки, і сім. [А на сорок день робили 
«вивід душі»?] То це ж виходить поперед з колачем, 
свічка в колачі, али чи це вивід душі. [Чи казали, що 
сорок днів душа в хаті перебуває?] Вона ше коло дому. 
[Чи треба її випровадити?] Да, таке роблять.

с. Кремінне
Записав О. Головко 19 травня 2014 р. у с. Кремінне 

Могилів‑Подільського р‑ну Вінницької обл. 
від Колісник Марії Яремівни, 1935 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Кличат, шоб 
обмивали. Колись обмивала в нас жінка, іде обмиває, 
там помагают, бо ж ни возьмиш цю людину сам. Кла-
дут в балію, на стілець і миют. А  типер цего нима  ‒ 
хто наймає жінку, а  хто самі собі помили та й всьо. 
[Ця жінка і жінок, і чоловіків обмивала?] І чоловіків, 
і  жінок. «Мертва вода». А  ту воду [якою обмивали 
покійника] виливали на межу, де люди ни ходят. Не 
можна чось виливати, бо шось воно мішає. Али чи це 
в кажнім селі, чи не в кажнім – я не знаю. Одягання 

та спорядження померлого. [У що одягають покійни-
ка?] На чоловіка ‒ труси, штани, сорочка, майка, кос-
тюм і шляпу кладут вже в труно. [Чи взувають покій-
ника?] Взувают, а колись ни взували – клали взуття, 
а на нього носочки натягали. А типер взувают, а хто 
хоче  – ни взуває, так кладе. [Чи одягають обручку?] 
Кладут. Часи кладе, хто хоче, кольцо кладе, цепочку 
кладе на жінку, али потому, каже, почали відкопувати. 
Да, почали відкопувати і забирали ці вєщі, та й вже й 
не дуже клали люди, хто клав, а хто й не клав. [У що 
вдягали померлу жінку?] Як молода ‒ кладут у плат-
тя, старіща жінка – кладут кофточку якусь, спідницю, 
тоже труси, панчохи, туфлі, хустинка. [Чи обов’язково 
жінку мають ховати в хустці?] Да, жінка кажна в хус-
тині повинна бути. Без платка не ховає ніхто, я  від-
коли живу – я не бачила. Нічне перебування біля по-
мерлого. [Де покійника кладуть у хаті?] У другій хаті 
ложат, бо тут колись, знаїте, лагодили всьо самі. Та й 
він тут лежит, а лагодят собі в другій хаті. Клали [на] 
лавку, а типер в нас кладут, таке збивают, кладут двоє 
стулів і кладут, які двері там чи шо, застиляют, кладут 
його, в трунові вже кладут. На третий день [ховали]. 
А типер ‒ хто як хоче. [Хто читав молитви над покій-
ником?] В нас читає жінка, якось називаїця воно, я за-
була, як та книжка називаїця, шо вона читає. Кафись 
[Акафіст] вона читає. Якшо вона вже прочитала цей 
Кафись, то вже батюшка ни читає, вже батюшка лиш 
читає своє там. Вже ся кончила, то й він прочитав, шо 
їму положено, і тоді вже люди виходят з хати. Вино-
сят вже покойніка, кладут на нари і вже тоді поплака-
ли, поспівали, на плечі взяли і понесли. [Чи повинен 
хтось із родичів постійно бути біля померлого?] Хо-
дят люди, сидят, приходят. [Чи сидять вночі?] Ночью 
хто вже хоче сидіти? Там кажут, шо якби жіночка яка 
та й сиділа, бо ж сидят, у кого сидят, а в кого нема кого, 
а  хто хоче, а  хто й ни хоче, та й ни сидят, замкнули 
хату та й [всьо]. Атрибути поховальні. [Що ставлять 
на столі біля покійника?] На стіл кладут хліб чи колач, 
кладут свічку, праніки там і вафлі, канфєти, це то, шо 
мают класти. Я ни знаю, чи це кладут на віко, чи так 
дают комусь. Є шо й на віко кладуть. [Скільки пови-
нна стояти свічка біля покійного?] Свічка горит, сві-
тят, я не знаю, до девіть день чи до сорок день. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли ви-
носили покійника з хати, чи вдаряли труною тричі об 
поріг або опускали на порозі?] На третій день ховали. 
Виносили з хати, чериз поріг якось підоймают, а тоді 
виносят. [Чи стелили на порозі рушник?] Це в нас не 
стеле ніхто, це на порозі в нас підоймают. [Коли ви-
носять віко?] Ну, віко в нас хуче несут, а потім труно, 
а  потім ідут. Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. [Чи закривають вікна і двері за покійни-
ком?] Закривают. Це як винесли покойніка ‒ вже тоді 
закривают. Я знаю, такий обичай, шоби скоро ни було 
покойніків. [...] Як винесли на вулицю, то вже музики 
(їх наймают), і  усьо ‒ проважают. Ті ззаді йдут, пла-
чут, свої дочки чи сини. [Голосять?] Да. І всьо, поне-
сли на цвинтар, там тоже як батюшка є, то там шось 
почитав, поспівали. [...] Яму викопали і несут, це всьо 
почіпляли, шо там кому давати, і несут (в нас не ве-
зут, бо по селах везут, в нас несут). Вже з хліба нічо-
го не чіпляют, лиш чіпляют, ну шо там мают, капи чи 
шось друге, дають по одіялу, підодіяльніки,  чіпляют 
це. Вперед ногами несут. [Чи стелили на перехрестях 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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рушник і переносили через нього домовину?] Нє. [Чи 
зупинялися на перехрестях?] Нє. Батюшка як іде, то 
спиняїця, правільно, де люди в нас є ‒ то він стає. Стає 
і йдут свої там [найближча рідня] під Євангелію, і він 
читає Євангелію. Прочитав він шо там, і всьо ‒ підні-
маюця, опять провожают. І знов так. І вже до цвинта-
ря дійшли, і там вже ті чикают, шо яму засипати. Там 
зоймают із віка то, шо кладут на віко, і дают, кому там 
хоче людина, дає тій людині, там хустинку, колач, то 
свічечку. 

КЛАДОВИЩЕ [На чому опускають труну?] Рушники 
такі підстелюют під труно, і  штири чоловіки, відти 
два, і відти спускают. Спускают в яму, ховают, вінки 
вкладають. [Чи кидали у яму гроші, землю?] Гроші ки-
дают ‒ купуют яму, «хату» купуют. Тоді несут свячену 
воду ше, кроплят яму свяченою водою, і  всьо тоді  ‒ 
хуче яму покропили, заплатили і тоді вже опускают 
людину. Копачі. Колись в нас наймали [копачів]. Два 
чоловіки копали яму, платили їм. А потому якось ска-
сували, хто нисе ‒ той яму копає. В нас шість чоловік 
нисе ‒ шість чоловік ідут і яму копают. Викопали яму, 
і це вони нисут і ховают, і закопуют вони. [Коли на мо-
гилі ставлять хрест?] А хрест купуїця, бо в нас типер 
труна купують, нема це того, шо колись в колгоспі за-
казували. Їдут у Могилів [райцентр] та й купуют. Цего 
не хтят хреста, а берут пам’ятники кладут. Та й то здо-
ймают, а памятник кладут, а хто хоче ‒ жилізний хрест 
кладе. [Не казали, що зразу треба ставити дерев’яний 
хрест?] А, дерев’яний кладут, а  пам’ятник зразу не 
можна класти. [До року?] Да, до року пам’ятник ни 
можна.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Ідут всі на 
обід. Чекають уже там, бо шо, їх шість [копачів], шо їм 
там закидати, чекают вже сих хлопців. Вже прийшли 
хлопці, то пускают колію, вже п’ют-їдят. Всьо, забули 
вже за плач, за всьо. [Які страви готували на обід?] 
Страви типер ті самі, шо на свадьбу. [Чи готували ко-
ливо, кутю?] Кутя є. Ця кутя називаїця коливо. Всі по-
винні її покушати. Тоді давали на обід всьо. Дают по-
ману за сю жінку, за батьки дают, за своїх, там жінка ‒ 
за батька свого дає і за чоловіка батьків дают. П’ять 
поман чи сім поман повинно бути, хто п’ять, а  хто 
сім ‒ хто може. А потому дається булочки чи хліб. Хлі-
ба в нас дают, дві канфєті, яблучко чи апєльсіна. Руки 
обізатєльно всі миют [після повернення з кладовища], 
це закон давний тоже. Поминки після похоронні. Де-
віть день в нас вже нима, скасовано. Колись робили 
девіть день всі, це законно. [А потім] робили півроку, 
рік, а потому робили три роки, потому сім, і на сім вже 
кінець. [Чи вірили, що душа до сорока днів ще перебу-
ває в хаті?] Да, вона так і є, до сорока день душа не ви-
ходе, душа в хаті. Вже на сороковий день роблят обід, 
всі так, і випроважают на вулицю з хлібом, зі свічкою. 
Іде син чи дочка та і випроважают. Уперед йде син із 
хлібом, із поманою цею, і вже виходе, де там в кінці 
стає, і вже люди ззаді всі йдут. Це випроважають так 
душу, вже душі у хаті нема. Але потом ходят душі. 
Я знаю, в мене мама казала: «Я ходити до тебе ни буду. 
Я ходити ни буду. А чо я маю ходити ‒ ти мене обішла, 
як положено, поховала, всьо дала». Али всьо равно хо-
дила, али ходила, ходила.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Чи згадуєте ви помер-
лих?] Та там вже на Різдво починаюця ці, вспоминаїм, 

і за це помани вже даєця. [На Проводи?] І на Проводи, 
і на Зелені свата. [На Михайла, на Дмитра?] Да, а це 
переддень Міхайла, це Міхайлова субота. [Дмитро-
ва субота?] Да, Митріва субота. Це дві дуже [великі 
поминання], шо треба дати шось. [Після обіду на сім 
років, ви вже на ці свята поминаєте?] Да, вже більше 
нима. [Потім просто помани даєте?] Це обіди, це в нас 
називаюця обіди, дає помани знов, чи п’ять, чи сім, 
бо каже, шо ни можна давати шість там, шоб нипарні 
були ‒ чи п’ять, чи сім. По п’ять давали і дают. І всьо, 
це на обід іде.

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вища Кропивна
Записала Л. Мельник 25–27 листопада 2011 р.  

у с. Вища Кропивна Немирівського р‑ну Вінницької обл.  
від Гамоцької Антоніни Іванівни, 1940 р. н., 
 родом із с. Димитрівка Якимівського р‑ну 

Запорізької обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Сни на смерть можуть трактува-
тися, якшо, допустім, зуби  – вирваний зуб. Або, на-
приклад, стеля в хаті впаде, оце ніби на смерть сниця. 
Або якшо зуб вирваний і йде кров, значить, це віді-
йде хтось кревний, а якшо зуб вирваний і кров не йде, 
то це хтось може вмерти із таких, сусідів там, знако-
мих. Сповіщення про смерть. [Як сповіщають про 
смерть?] Якшо людина помирає, то відкривают воро-
та. Якшо помирає вночі, то включают кругом світло.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Виливають [воду, у якій обмивали покійника] в 
таке місце, шоб там ніхто не ходив. Десь в рів якийсь. 
Спорядження померлого. [Чи взувають померлого?] 
Нє, не взувають, кладуть коло нього. Кладуть подуш-
ку з сіном чи з соломою. Руки складяні, кладут свіч-
ку, потом кладут на грудях: якшо вмерла жінка  – то 
Пресвяту Богородицю іконку, а якшо чоловік – то Ісус 
Христос іконку. І, наприклад, якшо, допустім, я Анто-
ніна, то в мене повинна бути мучениця Антоніна. Пе-
тро – так само. Атрибути поховальні. Свячена вода, 
свічка повинна горіти. Кладеця там десь в стакан чи в 
кружку пшениця і туди свічка. Свячена вода відгоне 
нечисту силу.

ВИНОС ТРУНИ Заборони та перестороги, пов’язані з 
померлим. А якшо покійника вже винесли за ворота, 
то закривают ворота. І  шоб вулицьою йшла проце-
сія, треба шоб всі фіртки були закриті. Відспівуван-
ня. В  церкві відспівуют тільки таку людину, котра в 
церкву ходила і якшо вона живе по такій дорозі, шо її 
можна доправити до церкви.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. На рушниках [опус-
кали труну в яму]. [У яму] кидают землю, і гроші ки-
дают, але не завжди. [Коли встановлюють на могилі 
хрест?] А  десь, коли вже земля посяде, але можуть і 
зразу ставити хрест. [Садять] калину, бо її цілу зіму і 
геть весною ше їдять пташечки.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Якшо це 
день середа чи п’ятниця, то повинна бути пісна їжа, 
або якшо в піст, то тоже пісна їжа повинна бути. Але 
не всі дотримуюця цього. Не повинно на обіді бути 
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горілки і не повинно бути багато страв. Три-чотири 
блюді. Це обід робиця не людям, а обід робиця душі 
покійного. А коливо, вариться пшениця, то як звари-
ця, то можуть її підсолодювати, а  можуть канфєтки 
класти в мисочку. «Сніданок» для померлого. Ідуть 
[на кладовище вранці на наступний день після похо-
рону]. Приносят їжу з собою, шо там вдома лишилося. 
Ідут родичі, запрошуют по дорозі, хто там, може, йде 
не цвинтар. Гобідают і всьо. Поминки післяпохоронні. 
На три, на девять, на сорок і рік [поминають]. На по-
минки готують так само, як і на обід. [Яку назву має 
загальний поминальний день?] Проводи. Воно на-
зивається «Радоніца». Вона повинна бути у вівторок 
через тиждень від Пасхи. Приходе батюшка і пєвчі, 
береця хрест, чи староста церкви, чи любий муж-
чина бере хрест, поперд іде з хрестом, іде батюшка, 
ідуть пєвчі і співають пасхальні канони. [У які дні чи 
свята поминають померлих?] Коли людина родилася, 
у церкву треба панахиду нести. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених, дітей. Якшо 
молода людина, чи дитина, то діти йдут і кидают кві-
точки. Дівчину вдягають у біле плаття. Самогубців. 
Збоку ховали, з  вуглів, так щоб священик не ходив 
коло тої могили, але на нашому цвинтарі і зсередини 
ховают, і збоку ховают.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Скільки днів душа 
померлого перебуває на землі?] Три дні душа ходе тут, 
вона споглядає, де вона ходила, де вона була в моло-
дості, дєтстві, до самої старості… А до девяти дня їй 
показуют пекло показуют чи Рай. Як грішні душі му-
чаться, якшо неправильно жили, а тоді показуют Рай, 
як люди, їм добре у Раю.

с. Гута
Записала Л. Мельник 25–27 листопада 2011 р.  

у с. Гута Немирівського р‑ну Вінницької обл. 
 від Дорожинської Світлани Федорівни, 1944 р. н.,  

та П’ясецької Євгенії Лазарівни, 1938 р. н.

ГОЛОСІННЯ  Всігда голосять. Мама за дочкою чи за си-
ном, чи син за мамою приповідают, за рідними, дуже 
близькими. Ну, я як плакала: «Ой мамусю ж ти моя, ой 
сонечко ти моє, ой куди же вибираєшся, ой на кого ж 
ти мене покидаєш? Ой мамочко моя».

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  Виконують обезатєльно. Всігда в 
нас священник відслужує, всі псалми [читає]. Псалом 
підісятий читається, підісятий і дівяностий.

Летіла зозуля та й стала кувати,
Летіла зозуля через нашу хату.
Сіла на калині та й стала кувати,
Сіла на калині та й стала кувати.
Ой то не зозуля, рідная мати.
Вона виражала сина у солдати,
Вона виражала сина у солдати:
– Іди, дитинко, та ти не барися,
Через два-три рочки додому вернися,
Через два-три рочки додому вернись.
Минає годочок, минає вже другий,
На третій годочок приїхав синочок,
На третій годочок приїхав синочок.
– Чи ти мати рада, шо ми ідем двоє,
Шо ми ідем двоє, чорняві обоє,
Що ми ідем двоє, чорняві обоє?

– Ой, сину, я рада, що моя дитина,
Невістці не рада, бо чужа чужина.
Посадіт ви сина за столик дубовий,
А тую невістку у сінях за порогом,
А тую невістку у сінях за порогом.
Налийте же сину вина з винограду,
А моїй невістці з-під гадюки яду,
А моїй невістці з-під гадюки яд.
Вони ж теє вино до купки зілляли
Та й гобоє руки на грудь поскладали,
Та й гобоє руки на грудь поскладали.
Ой Боже ж, мій Боже, шо я наробила,
Молодих діточок із світу згубила,
Молодих діточок із світу згубила.

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Тиврів
Записала О. Таран у квітні 2015 р.  

у смт Тиврів Тиврівського р‑ну Вінницької обл. 
 від Гончарук Олени Михайлівни, 1975 р. н. [1],  

та Гончарука Руслана Миколайовича, 1970 р. н. [2]

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
[Не чули від старших людей, що вони відчувають на-
ближення смерті?] [1] Ну, може, в когось і було… [2] 
Твоя бабушка відчувала смерть двадцять років, як 
тільки наставала зима, вона казала: «Прийшла моя 
смерть» [сміється]. [1] Вона таки боялася вмерти 
взимку, але таки взимку вмерла. [2] Але потім, коли 
розцвітало всьо і приходила весна, то вона зніма-
ла хустки з голови, сідала на лавку на сонце і казала: 
«Оце вже я поживу трохи». Передвісники смерті. [1] 
Колись, я пам’ятаю, в дитинстві, може, мені було ро-
ків десять-дев’ять, я не знаю, помирала сусідка. Тобто 
сусідка розказувала моїй мамі, це вже зі слів, що коли 
помирала її свекруха, то марила, що бачила вона якісь 
вогні, бачила світло. Каже, після того як вона сказала 
про то світло, вона ще раз ніби як прийшла до тями і 
тоді вже померла. Це єдиний випадок, що я знаю, що 
такі передвісники смерті. Агонія передсмертна. [Не 
чули, що треба щось робити, коли людина важко по-
мирає?] Не знаю за це. Я тільки знаю, що як людина 
померла, треба швиденько всі дзеркала закрити. Того 
що кажуть, що саме в дзеркалах може блукати людська 
душа, і просто не вибратися із цього лабіринту. [2] За-
звичай важко помирають люди дуже грішні. А гріш-
ні – це ті, хто відьми, відьмаки, що робили зло. Вони 
не вмирають просто так – їм вирубують стелю. [1] То 
так кажуть, но ми ні разу такого не зустрічали й не 
бачили. [2] Або якшо вони передали комусь свій дар, 
то тоді вони вмирають зразу [швидко]. Якщо не пере-
дали дар свій нікому, тоді вона не помре: або треба ви-
рубувати стелю, або [треба], щоб вона свій дар комусь 
передала. Обично дар цей не дуже й хочуть брати. [1] 
Насправді ми не знаєм, як це має бути. Сповіщення 
про смерть. [Як раніше дізнавалися в громаді, що у 
сісідів хтось помер?] Відкривають ворота. В нас не 
чіпляють [нічого на ворота]. [2] Відкривають просто 
ворота. Поки покійного не винесут, сутки-двоє вдень 
і вночі відкриті ворота. Це всі знають, шо це вже тут 
покійник. 

ТИВРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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16 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Труна. [1] 
Раніше, в старі часи, люди робили тру ́на [множина!] 
самі. То є мрець, то покликали знайомого столяра, 
столяр зробив. [2] Навіть самі для себе робили. [1] Да, 
дехто самі для себе. Закинули десь там нагору, й чекає 
свого часа. [2] Навіть до сьогоднішнього дня труна – 
те таке питання, можна купити, а от пам’ятники за-
раз люди навіть живуть, а пам’ятники собі поробили. 
Це вже не так як традиція, а як виходить з [родинної 
ситуації]. Щоб потім чим менше доставляти проблем 
родині. Обмивання померлого. [Хто миє покійника?] 
[1] Колись в Тиврові були спеціальні бабки, які цим 
займалися  – мили покійників. [Тобто молода жінка 
не може обмивати?] Треба, щоб літня була. А  зараз 
теж є жінка, ми знаєм, що вона працює при морзі. [2] 
Так легше, умови в морзі є. [1] Якщо раніше, напри-
клад, моя бабушка померла в дев’яносто років, тобто 
такого віку людей вже, як правило, в морг не беруть. 
Хотя, кажеться, зараз беруть всіх, незалежно від віку. 
А тоді, коли вона померла, десять років тому, то [для] 
таких старих людей просто констатується факт смер-
ті, приходить лікар, тим більше, що вона хворіла дов-
го, всі знають. «Мертва вода». То прийшла сюди до-
дому, тут її помила. І вода виливається, по-моєму, під 
дерево, шоб Боже борони десь… бо кажуть, що на ту 
мертву воду, вірніше, воду, якою мили мерця, багато 
роблять відьми всякої чепухи. [2] Навіть були колись 
такі слухи, що в морзі приходили і просили продати 
цю воду. Є у нас в районі такі люди, які займаються 
цими ритуалами. [1] Але в нас, слава Богу, порядочні 
люди. Спорядження померлого. [1] Покійника наря-
жають, як правило, в усе нове або принаймні в то, що 
він бажав бути одягненим. В нас кидають в кармани 
покійнику декілька монет. Ну, це ще залишається з 
того далекого часу, коли ніби треба заплатити пере-
візнику, який з цього світу на той світ [перевезе]. Ну, 
хтось кладе монети, хтось певні паперові гроші. [Ви 
згадали за свою бабусю, як її одягнули?] Одягнули 
те, що вона готувала на смерть собі ще заживо. Вона 
так і казала: «На смерть, одяг на смерть». Було дуже 
гарне зелене плаття вельветове, обов’язково хустку, 
яку її вділи; вона була дуже гарна: кремового кольору 
з квітками, і  поряд ставили обов’язково простеньку 
хустинку, біля неї [клали], чулки, мені з дитинства 
здавалось, що тим рокам чулкам було точно десь з 
восьмидесятих років, радянські. В  неї все було своє: 
платочки… [2] Те, що людина сама собі хотіла, в чому 
б її поховати. [1] Туфлі її були свої, не там, де куплені 
у магазині, а її улюблені, вона мала їх. [2] Вона кожен 
рік переглядала. [1] Вона не поновлювала, вона прові-
трити [діставала]. [2] Діставала, провітрювала шкаф, 
розказувала нам: «Оце мене вдіти, оце – зав’язати на 
голову». [1] Жінкам кладеться [в труну] гребінець або 
расчьоска. Чоловікам то точно кладуть маленьку роз-
чосочку. Ми бабусі ставили гребінець. В неї також був 
новий гребінець свій, в  неї було довге волосся. […] 
[Коли тіло перекладають у труну? Розкажіть на при-
кладі Вашої бабусі.] Привезли труну в той самий день. 
Коли помили її вже, коли труно було готове. Ставлять 
в центральній комнаті. [Ви кажете «тру ́но»?] Тру́но, 
труно ́. І потім ставлять в центральній комнаті, став-
лять там якісь стільці, щоб люди приходили. Атрибу-
ти поховальні. Коли людина помирає, ставлять хліб, 
хлібину, можливо, калач, хто як. На стіл біля мерця. 
[…] Запалюють свічку. В  зерні, мабуть. Обов’язково 

ставлять воду і шматочок хліба на стакан з водою. 
[Що ще має бути на столі?] Обов’язково це має бути 
рушник, хліб сам не береться без цього, і накладають 
цілу миску солодощів. Це може бути печиво, цукерки, 
апельсини, яблука біля калача це все обкладається. 
Образ [ікона] обов’язково. І  тоді, коли приходе ба-
тюшка, одправляє службу… […] [Як віддячують тим, 
хто миє чи читає біля мерця?] Хустку дають. [Гроші 
дають?] Можливо, да. Можливо, й дають, но хустку це 
точно. [За бабусю] мама давала. Хустку точно давала, 
а гроші… [Mило не дають?] Ні, не знаю. В принципі, 
можна маму розпитатися. Бо вона більш… я  молод-
ша, а вона більш займалася… [Тій, що читає, що да-
ють?] Тоже хустку. І  гроші. […] Нічне перебування 
біля померлого. Єдине, що в нас, наприклад, коли по-
кійник помер, то на вечір кличуть, є така спеціальна 
жінка, досить цікава, з  нею цікаво поспілкуватися, 
вона дуже багато молитов знає, то кажуть, що вона 
вичитує нібито [гріхи]. [2] Професійна плакальщиця. 
Така, шо ходе… [1] Ні [сміється]. Вона просто вичи-
тує. Вона читає Євангелію цілу ніч. Просто звуть її 
Галина; то гукають її, вона вичитує цілу ніч, до ранку 
читає Євангеліє, читає молитви ́. [Біля мерця, крім неї, 
ще хтось залишається?] [1] Да, родичі, родина. Про-
сто собі сидять. [2] Розмовляють, сидять, згадують. 
[1] Можуть прийти сусіди чи якісь родичі далекі, чи 
знайомі померлого, чи знайомі знайомих. Вони про-
сто собі сидять. [2] Саме головне в нас такий обичай: 
не залишати покійника самого. Вночі не можна його 
самого залишати. Має коло його обов’язково хтось 
бути. [Ви казали, що залишаються на ніч біля покій-
ного. Обидві ночі чи тільки одну?] Скільки покійник 
в хаті. [Вечеряють біля нього?] Ні. Нема такого. Поки 
покійника не похоронили… Ну як, вечерають свої, але 
приходять провідали, наприклад сусіди, – нема вечері. 
В нас нема такого. Тоді, коли покійник в хаті, ніхто не 
вечерає. Ну, як, тіки хатні. [Що вони їдять на вечерю?] 
[1] Як звичайно. Звичайна буденна вечеря. [Не варять 
гаряче: суп чи борщ?] Нє. В нас колись таке було: да-
вали тільки-но було вже після похорону, як поховали. 
До того в нас такого не практікувалось. […] Дарови-
ни прощальні. [1] [Сусіди, приходячи прощатись], 
можуть принести хліб, хтось принести печива… [2] 
Допомогу хтось несе – гроші. Намагаються допомогти 
якось. Зазвичай ідут не просто сусіди, а  ідут близькі 
люди. Сусіди рідко бувають такі, що хароші. [1] Чого? 
В нас бабка померла [по сусідству], ми ж тоже ходи-
ли. [2] Зазвичай сусіди рідко погані бувают. За життя 
вони бувают родніші, чим родичі.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Відспі-
вування. В  нас, як правило, починається похорон о 
дванадцятій годині, після того як батюшка одправить 
службу в церкві. Він приходить одразу на похорон і 
десь годину, може півтори, може, як в якому селі, я не 
знаю, править, читає молитви́ і просить прощення 
від імені раба Божого, якщо мрець завинив в когось 
там перед сусідів. […] [Як у Вашій місцевості прохо-
дить похорон?] [1] Ну, похорон, як правило, завжди 
похорон. Можливо, в селі більш дотримуються таких 
традицій, но в першу чергу колись тримали мерця три 
дні. Так як це було положено, що мрець повинен пере-
ночувати дві ночі в хаті. Але зараз з таким часом… то 
жарко – не будеш же тримати, бо портиться тіло, ну, 
ще з ряду причин. От наприклад, недавно померла ро-
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дичка: вона померла в Страсну п’ятницю. Тобто якщо 
її залиши ́ти ночувати дві ночі, то виходило, що на 
Паску її треба ховати. І тоді вирішили просто її ховати 
на другий день, щоб не на Паску, бо на Пасху ніхто 
похорон не проводить. […] [1] В нас ще така традиція: 
в піст людей хоронять без музики. Но, наприклад, моя 
бабуся, то вона дуже боялася вмерти в піст, і казала, 
що коли їй ще у вісімдесят дві роки робили операцію, 
і  вона відходила від наркозу  – язву желудка виріза-
ли – і вона марила: «Тільки музику мені найміть». Ми 
ще з неї так сміялися, вона після того ще восєм років 
прожила. Але чого музику, того що вона казала: «Як 
заграє музика, то спитаються: “Хто помер?”, а  так,  – 
каже,  – тихенько. Хоть голову поверне [провести в 
останню путь], а  так тихесенько будуть іти, й  ніхто 
не зверне увагу». То коли піст, у нас музика не грала, 
навіть за радянських часів. Ще єдине, як померла це 
недавно родичка, то я подзвонила до батюшки, з ним 
домовлялася про те, щоб відправити похорон, то він 
мене єдине що спитався, чи є довідка з моргу, бо лю-
дина була п’ятдесят дев’ять років, не стара ще. Я кажу: 
«Ну, дадуть, мабуть». Я не знаю цих тонкощів. А він 
каже: «Мені саме головне знати, чи людина не само-
губець і чи не вбили». Я кажу: «Нє, нє. Тут все нор-
мально». […] На вулицю труну виносять виключно 
чужі люди. На руках. На порозі не опускають. На по-
розі зупиняються, потім виносять на двір… [2] Зразу 
закривають двері в хату… [1] А  потім вже як вино-
сять з воріт, зразу закривають і ворота. Тобто щоб він 
сюда вже більше не шастав. […] На подвір’ї батюшка 
теж читає якісь певні молитви і знову просить про-
щення від імені мерця, і всьо, і тоді виносять. В нас, 
чесно кажучи, я пам’ятаю, як хоронили дєдушку у ві-
сімдесят першому році, тільки тоді його несли на ру-
ках. Але він був дуже такою людиною… його любили. 
Він був настільки доброю людиною, що таких людей 
[шанували]. І на його похорон зійшлося дуже багато 
людей. Більше ста чоловік, великий похорон був. То 
його з поваги несли на руках. А так мало хто вже може 
пронести на руках. [2] Якшо несут на руках або навіть 
взагалі на машині везут, то на кожному перехресті 
батюшка зупиняється і знову читає молитву. Зупиня-
ється весь похорон, на кожному перехресті. [1] В нас 
ше є така традиція: от коли ми доходим… обов’язково 
будь-який маршрут покійника, якщо він навіть живе 
коло самого кладовища, ця процесія іде вся в центр, 
обов’язково зупиняється біля меморіалу Слави, біля 
першого кладбища, і хтось один заносить туда вінок; 
або квіти, або вінок. І  батюшка також обов’язково 
стає коло [меморіалу]… [2] Читає молитву там, це ра-
дянський такий символ, але старе кладбище. [1] Ну, 
зараз кладовище далеко, вже Тиврів розрісся, межі 
його розширилися, і  кладовище дуже далеко. То за-
раз так просто проводять трошки дальше за меморі-
ал, а тоді сідають в автобус і вже їдуть до кладовища. 
Но це ось буквально недавно появилась ця традиція. 
А так, то всьо ішли пішки. Спочатку йдуть чоловіки, 
які несуть церковні принади: це хоругви, потім хрест, 
обв’язують хреста рушником. [Якщо жінку ховають?] 
[1] Мені здається, що рушником. Потім іде якась ди-
тина, жінка чи чоловік, які несуть портрет померлого. 
Можуть просто на машину поставити портрета. По-
тім ідуть жінки з вінками, потім їде машина із труном 
покійного, за ним мають іти жінки, які несуть віко. 
Нє. Жінки з вінками, потім віко, а потім вже машина. 

На віко ставлять зверху хліб. Рушник простеляють і 
хліб там. А потім вже дальше йдуть рідні, і музика вже 
в самому кінці. Духова.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених.  Якщо нео-
дружена, то хоронять в білому платті весільному і з 
обручальним кольцом. І  так само і хлопця, юнака,  – 
в весільному костюмі і з обручальним кольцом. [Де-
ревце весільне несуть?] От я не знаю. Не траплялося 
мені бути на таких [похоронах]. [2] Я не бачив. Я тоже 
не бачив. Но мені кажецця, шо не несут. Деревця не 
несут. Самогубців. [Де і як ховають самогубців?] [1] 
Колись така традиція була, що їх ховали на окремо-
му кладовищі. Вірніше, не те що кладовище, це було 
за межами кладовища. В  нас таких, чесно кажучи, 
не дуже і багато. [2] Сусіда нашого поховали на зви-
чайному кладбищі. Але він був хворий психічно […] 
[Самогубцям встановлюють хрести?] В нього стоїт. [1] 
В  нього пам’ятник стоїть. [Як ховають утопленика?] 
[2] Як звичайно. […] І ше одне – дуже така прикмета є: 
якщо є покійник, то неможна робити ніяких закруток, 
тому шо викинеш всьо! Взагалі [в селі]. Якщо є покій-
ник, і там ти запланував памідори квасити чи мари-
нувати… [1] Нє-нє, іменно квасину! Не можна імен-
но капусту квасити. [2] Воно перетворюється всьо в 
гниль. Це вже такий перевірений [приклад]. Ти зга-
дай, колись робиш закрутки, потім приходе зима. До-
стаєш банку огірків – таке шо їсти неможливо, а друга 
така сама, по тому самому рецепту. Потім починаєш 
згадувати: ото ж. [1] А в містах як же ж? Кругом по-
кійники, й крутять, маринують [сміється]. Но в нас в 
селі таке є, така традиція [прикмета]. [2] І одна банка 
нормальна, а  одна  – гниль настояща, не можна їсти: 
один той самий сорт огірка, один той самий рецепт.

КЛАДОВИЩЕ [1] А  потім вже на кладбищі, коли при-
ходиш, то обов’язково батюшка знову ж таки відправ-
ляє службу. [Перед кладовищем на воротах процесія 
зупиняється?] Да, обов’язково зупиняється. Батюшка 
перехрестився, помолився, а потім уже всі люди мо-
жуть заходити. [Ніхто не зустрічає на кладовищі?] Ні, 
в нас нема такого. Могила. Всі йдуть до викопаної ями. 
[Коли яму копають?] [2] Копають зразу, як тільки по-
мерла людина. [І три дні яма викопана?] [1] Ну, в нас 
зараз нема такого – три дні. Це колись таке було. [2] 
Максімум на другий день копають. [1] Колись і копали 
ту яму: трошки сьогодні, трошки завтра… а зараз не 
тримають так довго. Ця родичка наша померла, то їй 
копали яму в шість ранку. А хоронили в двінадцять. 
[Наперед не копають?] Я такого не знаю. [2] В селі як 
вмерла людина, то для неї копают яму. […] Опускан-
ня труни. [1] В нас на кладбиці є такі носілки, на ті 
носілки ставляться гріб. Ноші, носілки. І  на ті ноші 
ставляться два таких пояси широких: один в ногах 
гробу, другий в голові. І тоді ставляться гріб, і потім, 
коли вже піднімають цей гріб, то за ці ж беруть пояси, 
такі широкі, і опускають уже гріб. Батюшка відправ-
ляє, прощаються рідні: цілують в лоб, руки й ноги. [2] 
Прощаються всі. Дехто цілує, дехто просто проходе. 
[…] [1] Потім люди кидають монетки в яму. І кидають 
грудки ́, спочатку рідні, а потім всі. Землю кидають всі. 
[…] Копачі. Закидують яму ті, хто її копали. [Як з ко-
пачами розраховуються?] [2] Вони залишаються, за-
копуют повністю яму, формуют могилу, ставлят туди 
всі ці вінки, які неслися, хрест ставлять, все вони ро-
блять; але тіки той, хто копав могилу. Хто копав, той 
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і має її закопувати. Другі там не повинні бути. І потім 
за ними… вони самі приходять чи за ними приїжджа-
ють. Так само, тільки пізніше, бо люди з похорону ідут 
поминати. […] 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Хто за-
прошує на поминки?] [1] Родичі. [2] Самі близькі ро-
дичі. [1] Так і кажуть: «Люди, просимо піти на обід 
і пом’янути умерлого». Можливо, хтось два-три не 
йде. [Батюшка іде?] Да. Як правило, іде. [Що роблять 
із хлібом, який несли на віку?] Треба дати якійсь лю-
дині старій. […] Батюшка обов’язково виливає в яму 
ту воду, якою він освячував під час процесії покійни-
ка всю дорогу. [2] Коли заходят вже до столу ідут, то 
обов’язково миют всі руки. [1] Да, є  рушник, стоїть 
одна людина, яка подає рушник, витираються. [2] А за-
раз наш батюшка, отець Богдан, він взагалі запропо-
нував: він побудував на території церкви таку столову, 
і пропонує, з похорону шоб люди вже йшли до нього 
туда. Для того, шо він каже: «От приходиш в кафе, от, 
наприклад, піст. А вони там готуют так, як на весілля». 
[1] Він великий противник того, щоб перетворювати 
на застолля. Просто по порядному, прийти, як поло-
жено, шо там: пончики з горохом, якийсь борщ. [2] Він 
знає, шо можна готовить. [Він регламентує, що можна 
готувати чи традиція?] Він не регламентує, він про-
сто просить, шоб дотримувалися люди. Тому шо дехто 
от пішли в кафе, понапиваються і під столами валя-
ються. Він взагалі протівнік того, шоб вже й п’янство 
було на поминках. Ну, випити – не без того. А там таке 
буває, шо сядуть нап’ються і вже співають. [Як нази-
вають це застілля?] [1] Поминальний обід. У нас це не 
принципово, хто сідає перший за стіл. Ну, як правило, 
відбувається так, що сідає батюшка і пєвчі. Батюшка 
сам не йде на похорон, батюшка йде з пєвчіми. Вони 
його всю дорогу супроводжують. Потім цим пєвчим 
дають там трошки грошей, дають хустки, ну, ніби як 
віддячити. От коли він приходить на поминальний 
обід, то він сідає з пєвчими. Всі піднімаються, вірні-
ше, спочатку піднялися, прочитали «Отчє наш», і тоді 
вже починають частувати стравами. Страви поми-
нальні.  Починають  – коливо обов’язково: пшениця 
зварена із медом. [2] Або мед, або сахар. Пшениця з 
солодкою водою. Такий ніби, як суп, такий. Як кутя, 
тіки без маку, без горіхів. […] Тільки пшениця, мед і 
вода. Рідко з рису [роблять коливо]. Традиційно йде 
пшеничне коливо. Я чув, шо варять з рису. [Ще] ко-
лись давали борщ. Наш отець Богдан хоче впрова-
дити в себе, шоб таке все робили, а в кафе такого не 
готуют. Хіба шо замовлят. Зазвичай не замовляют. 
[Гарячого на поминки не роблять?] Гарячого: капуста. 
Тушена капуста, як не піст, то з чимось. Квашена чи 
свіжа з квашеною. І в основному там якісь такі пері-
жечки дают. Голубці крутят; в залежності від людини, 
яка вона заможна. Ну, зараз важко опреділитися, на-
приклад, з цими традиціями, потому шо там так на-
кривают на стіл, шо, наприклад, я разниці не бачу, [де 
весільний стіл, де поминальний], єдине шо коливо 
стоїть. Це ше можна зрозуміти, шо це похорон. А так 
і цукерки ставлят, і праники, як на весіллі. Я знаю, шо 
колися, як я був дитиною, малим був, то похорон це 
був похорон: коливо, там був борщ, там була капуста, 
там було п’ять страв максимум. Це було восьмедися-
ті до дев’яностих років, а потім поча́лося… Ну, мало 
зовсім було страв. [Пиріжки] або з капустою, або з 

картошкою, з  сиром не робили: з сиром то щитало-
ся святкові страви. Ну, так важко зараз згадати. Гриби 
ставили, якщо це піст був, хто мав можливість. Мари-
нували там якісь опеньки, в людей були такі [можли-
вості]. Мало було, кажу, зовсім мало було страв. Хліб, 
сіль, може, якісь огірки там квашені. [Скільки триває 
поминальний обід?] Ну, до часу [годину]. Опять же ж, 
отець наш Богдан, він час від часу з пєвчими сво́їми, 
хвилин через п’ятнадцять-двадцять зупиняє трапезу, 
і співають вони пісні такі… як родичі жалкують за по-
кійним… такі пісні. Це релігійні пісні. Я, наприклад, 
був на похоронах московського патріархату, це я був 
Боже ще коли, це було ще десять років назад, коли ще 
ніхто не думав і не гадав, шо така може бути біда [ро-
сійсько-українська війна], то там зовсім не такі тра-
диції. Моя мама з Тульчинського району [с. Клебань]. 
Там, наприклад, покійник лежав на лавці, допоки ба-
тюшка з пєвчими не підут не пообідают, всі люди че-
кали, поки батюшка з пєвчими йде обідати: пообідав з 
пєвчими, потом начинає виходить на вулицю співати, 
покійного ложат в труно, перед виносом, і тоді аж ви-
носят. [Напої ставлять на поминальний стіл?] Ставлят 
і воду, і вино, й горілку. [1] Узвар буває, ставлять. Ки-
сіль не пам’ятаю. [Яка остання страва?] Цукерки. На 
тарілочки просто накладають цукерки. [2] Цукерки і 
маленькі калачі. [1] Нє, в нас на похорон калачі не по-
дають. В нас калачики дають на сорок днів. Малесень-
кі калачики заказують спеціально в магазині, і  пла-
точок, цукерки (дві-чотири, парне число має бути), і 
кожному, хто присутній був на обіді, дають. Ніби як 
з’їсти, пом’янути, згадати. «Сніданок» для померлого. 
Правда, на другий день, ше коли поховали покійника, 
обов’язково треба йому на кладбище винести снідати. 
Тобто беруть певні продукти харчування і там сні-
дають. Там снідають з ним. Там шось йому лишають, 
якусь цукерку на могилі чи булочку. Але їдять з ним 
разом; ніби як снідають. Називається «винести сніда-
нок покійнику». Поминки післяпохоронні. Помина-
ють дев’ять днів, сорок днів і рік. Нічого не мінялося. 
[2] І потім уже кожен рік на Проводи. [Півроку ніко-
ли не поминали?] [1] Ні. [Коли ставлять постійний 
пам’ятник, надгробок?] Як правило, через рік. Щоб 
могила всілася, всілася земля. […] [Скільки тримають 
жалобу?] Рік. Рік, як правило. Хтось може не дохож-
дує рік, якщо, наприклад, літо: спека, жара, то що в 
тій хустці ходити? [2] Но ходят, ходят. Пов’язки чорні 
чипляют. [1] Ну, і на протязі всього року, як правило, 
навіть якщо тебе запрошують на день народження, на 
весілля, то людина не танцює, не веселиться. [2] Якшо 
навіть іде, а буває, шо відказується. Людину запрошу-
ють, то мусят запросити: так годиця, родина. А люди-
на відказується, [то] ніхто не ображаєцця. А навіть і 
приходе – не танцює.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Провідна неділя у нас це 
на другий тиждень після Паски [Великодня]. До цієї 
події, можна так сказати, готуються дуже ретельно 
дуже багато людей. Чому? Тому що Провідна неділя – 
це коли провідують всіх тих, кого немає. В нас дуже 
гарно прибирають на могилах, прикрашають їх квіта-
ми, висажують живі квіти і з’їжджаються дуже багато 
людей з усих усюд. У нас в Тиврові два кладбища: одне 
нове, де захоронення десь починаючи вже приблизно 
з девяносто п’ятого [1995] року, якшо не помиляюся, і 
одне старе, яке десь із тисяча дев’ятсот сімдесят 
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п’ятого року. Дуже старе кладбище. [До того де хова-
ли?] [1] А до того – в Тиврові меморіал [на місці старо-
го кладовища]. [2] Не сімдесят п’ятого, там ховали ще 
під час війни. Там є могила воїнів загиблих, яких роз-
стріляли німці. Да, там же ж є могила. Там є могила, 
братська могила, з цієї сторони. [1] Там, по-моєму, по-
ховані ті, хто при Голодоморі [помер]. [2] То те ше ста-
ріше, як[що] при Голодоморі. [1] Там просто місце 
таке було. Це кладовище – до того було кладовище на 
окраїні міста, але зараз це саме получаєцця центр, і на 
місці цього кладовища зараз в сучасному знаходиться 
меморіал Слави, який збудований в тисяча [дев’ятсот] 
вісімдесят восьмому році. Правильно: в  сімдесят 
п’ятому році це кладовище почали вирівнювати і пе-
ренесли [поховання] на це нове місце, а в вісімдесят 
восьмому [1988] році побудували вже меморіал, вже 
було закінчено будівництво. І дуже вдало, получаєц-
ця, вибране місце, того шо меморіал Слави – на місці 
кладовища – старе зрівняли, але принаймні на тому 
старому кладовищі… Да, в нас тоді був перший секре-
тар райкому партії Черненко Іван Іванович… [2] Він 
мав статус почесної людини Тиврова [Почесний гро-
мадянин?] [1] Да. Ще дуже цікавий факт. От у мене 
батько – він тридцять дев’ятого [1939] року наро-
дження, а його брат  – тридцять сьомого [1937] року 
народження, і вони ше живі, слава Богу, до цього часу, 
і от зараз ми вже не старе кладовище, туди, де меморі-
ал Слави, там тільки місця залишилися, де були похо-
вані їхні дід, мого батька і його брата, поляки були по-
ховані: ну, як селище. [У вас поруч ховали православ-
них і католиків?] [1] Да. [2] Там були склепи. [1] І дуже 
довгий час, вже навіть був побудований меморіал, от, 
брат мого батька, він просто ходив на то місце, де по-
ховані були дід його з бабусею, і ставив туди крашан-
ку, тобто вже місця як такого не бу́ло, була рівнина́, 
там просто була дорога, стежка і тамо кусок обочини, 
і от він на то місце ходив ставив крашанку, шоб, тіпа, 
померлим згадати. А от вже це старе кладовище, яке 
сімдесят п’ятого року було запущене, воно вже зараз 
уже старе. [Провідна неділя – це перша після Велико-
дня?] [1] Після Велико ́дня. В нас така традиція, шо ми 
обов’язково несемо не хліб, а пасочки печуть у нас, 
«бабки» такі, так як на Паску, так і на Проводи, на гар-
ні миски викладаємо цю паску, обов’язково крашан-
ки, бажано, шоби були різнокольорові, але в нас са-
мий таке колір поширений найбільше це червоний, і 
фарбують крашанки в цибулинні: просто-напросто 
набирають цибулиння, опускають туди яйця, і  вони 
зафарбовуються в червоний колір такий. Можна візе-
рунки робити. Бордовий колір ось такий [вказує на 
мисочку на столі]. [Оздоблюють]: ми ставимо сюди 
листочок [притуляють до яйця], в чулок його капро-
новий, і получається коли зварилось… [2] Таке листя 
красіве, крашанка красіва. Воно природнє, воно без 
хімії. [1] «Бабки» – хто великих, хто менших [напече]. 
[У  вас на паску кажуть «бабки»?] [1] Паски. Як хто 
каже. І багато цукерок, квіти. Обов’язково на кладбіщі 
відправляє службу батюшка, він обходить якось там 
кладбіще за своєю традицією, і по кутках кладовища 
він стає і відправляє. Кожна людина дає йому або гра-
мотки, або просто на аркуші паперу записані імена, 
щоб батюшка прочитав за усопших, за померлих. І так 
вони читають. І всьо. Ну, раніше, колись так воно було 
довше: люди сідали, сиділи. Скажем, років двадцять 
тому. До незалежності. А зараз люди так якось… ба-

тюшка відправив, то щітають, що Проводи уже й за-
кінчені. [Яйця катають по могилі, як приходять про-
відувати?] [1] Нє. [На Великдень, як з церкви йдуть, не 
заходять на цвинтар?] Ні, у нас на Великдень просто 
служба відправляється в церкві, і всі йдуть по домам. 
[2] Сходяться дуже рано, вночі [до церкви]. [1] В нас 
дуже гарно святкується Паска. І по домам. А потім 
уже Провідний тиждень… у нас на новому кладовищі 
в суботу відправляють, а на старому – в неділю. Так 
вже заведено, така традиція. [На могилах родичі обі-
дають, «поминають»?] Ну, поминають. Запалюється 
свічечка якась чи лампадка, і поминають, канєшно. 
Але потім, як правило, це всьо має роздатися дітям 
або старим немічним людям роздають. І паски, і цу-
керки. [Чому?] Так кажуть, так правильно. Ну, ішо 
таке: людина, мрець, шо присниться, треба після цьо-
го сну роздати  – купити цукерки, печиво і роздати 
старим людям і дітлахам. Тобто, я не знаю, з чим це 
пов’язана традиція, но таке є. Так само на кладбище – 
от просто роздається. Хоча в нас батюшка Української 
православної церкви, він в церкві людей закликає не 
обідати на гробах, не ставити продукти харчування, 
каже, що тут погана енергетика. Можливо, це й пра-
вильно. Але вже поскільки склалася така традиція… 
Ну, я була ше мала, мені років п’ять було… Дитячі вра-
ження: для мене це було велике свято. Чого, того що 
тоді з’їжджалася вся родина провідувати цих вмер-
ших, бо Проводи ж. З’їжжалися родичі близькі з Хар-
кова, з Новоросійська – це з мо́ї родини безпосеред-
ньо – з Вінниці, і збиралися: там стояв на кладбищі 
біля гробів столик, і бабушка моя завжди брала туди, 
ну, скажем так, стіл накривався, там ми обідали, по-
минали прям на кладбищі. [Поминали родиною чи всі 
односельці разом?] Ні-ні, родиною. Такий звичай по-
минати цілим селом є, но це десь в Погребищенському 
районі, я від знайомих чула, що таке є. В Погребищен-
ському районі вони просто на кладовищі розкладають 
всі суцільний стіл, і таким чином ніби як обідають, 
поминають, ну, десь за межами кладовища, де рівнина ́, 
і вони так собі поминають таким чином. [Коли ще у 
вас поминальні дні?] Поминальні дні, наприклад, є 
села, де дев’ятого травня, на День Перемоги; но це ско-
ріше всього було запроваджено за часів радянської 
влади. [2] На Зелені свята. [1] В нас на другий тиждень 
Паски, а вот в Руслановому селі – це Василі́вка, восєм 
кіло́метрів від нас, то в ніх на Зелені свя́та. [2] Так само 
проходять Проводи. Тільки того, шо тепліше, то біль-
ше з’являються якісь ягоди там, клубніка, більше ді-
тям інтєрєсно. [На могили несуть ягоди?] Всьо несуть. 
[Паски печуть нову порцію?] Печуть но ́ву. [1] Ти не 
правий. Паски печуть тільки до Вознесіння. І на Васи-
лівці це називається «калачі». На Василівку ми їдем і 
завжди берем калачі. [2] Точно. [1] Паски печуться 
тільки-но до Вознесіння. А в село беруть калачі. [2] На 
Зелені Проводи беруть калачі, да. Но дехто пече паску, 
хто хоче. Там ніхто не забороняє так. Дійсно, калачі 
беруть. [1] І потім вони роздають. І ше в них таке є, що 
при виході з кладбища ставлять велике гарне рядно, 
і ці колачі – хто там що не роздав – можуть складати 
на це рядно, як правило, запаковані, як правило, по-
сучасному ці колачі, і потім віддаються вони на буди-
нок пристарілих, більш біднішим, немощним людям. 
[Зіллям не прикрашають могили?] Можуть. [2] На Зе-
лені свята, коли Проводи, то прикрашають. Но це вже 
за бажанням. «Трійця», «Зелені свята» кажуть. Зелені 
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свята – це три дня свята. Більше «Зелені свята» нази-
вають. [Що таке «Батьківські суботи»?] [1] Батьків-
ська субота – це коли в церкві відправляють службу за 
померлих батьків. Ну я, чесно кажучи, не була ні раз 
на такій службі, бо в мене ше є мама, яка ходить в 
церкву. Вони беруть хліби, купують хліб і несуть до 
церкви хліб, можливо, якусь там пачечку печива, цу-
керок пару штучок, небагато, і ставлять такі кухлі: ку-
холь пшениці – баночка така півлітрова, в той кухоль 
закладають свічечку, і одночасно запалюються там 
свічечки і батюшка над кожним тим кухликом (це 
символ, по суті, про те, шо не забуваються померлі), і 
батюшка відправляє службу над цими кухликами. 
Над хлібом, над кухликами. […] [2] На кладбище хо-
димо ніби до родичів в гості. З одної могили до другої 
йдемо, несемо цукерки до родини. Обов’язково. Не 
просто прийшли, стали та стоїмо: ходимо по кладби-
щу, до родини: «Христос Воскрес!»  – говоримо 
обов’язково, христосаємся. Не здороваємся на клад-
бищі за руку, наприклад. Це не просто заборона, це 
ніби як похорон такий великий получається. [1] На 
похорон, коли приходять, то не вітаються «Добрий 
день», бо який він добрий, а  кажуть: «Доброго 
здоров’я». […] І коли сидять за столом, то кажуть: 
«Хай умерші з Богом спочивають і нас довго чекають». 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ [2] Бувають, пере-
дають покійниками на той світ передачі своєм помер-
лим раніше. Просто в труну до померлого [кладуть] 
те, шо просить покійник. Сницця людині. [1] Буває 
таке, наприклад, такі випадки були, що сниться роди-
чам покійник, сниться: «Ви мені забули покласти, там, 
окуляри». А одним приснилося, що палку, з якою він 
ходив, нога боліла, в нього була палка, ну, він просе. 
Хто ж би палку чи окуляри ставив в гріб? І сниться, 
що: «Передайте мені окуляри», то тоді в такому ви-
падку беруть палку чи то, що сниться, приходять на 
похорон до чужої зовсім людини, можна і незнайомої, 
просять: «Приснився мені цей родич, близький, якшо 
можна, ми поставим в труно до цього покійника, 
якого мають ховати, щоб передали на тому світі». [2] 
Передают, кажуть [вголос]: «Ми передали таким-то 
таким-то»,  – і  потім буває, кажуть, що сниться [по-
кійник]: «Спасіба, дякую». [Як священик ставиться до 
такого звичаю?] [1] Нормально. Вони не перечуть. В 
нас, безпосередньо, не перечуть. [2] Є різні речі. Як 
палку покійнику якомусь передати – це одне, а є такі 
речі, що дійсно не можна: можуть на смерть пороби-
ти комусь і з покійником захоронити це, наприклад, 
якусь ляльку. Хоронят, і потім людина ця помирає. 
Є такі речі, шо заборонено передавати, хіба шо може 
якась дитина маленька померла, дівчинка, і ляльку 
просить свою, то це друге діло. А коли померла стара 
баба, а їй ляльку тулять, то таких людей знають. […] 
[Ви не чули від старших людей, як вони уявляють той 
світ?] [1] Всі сподіваються попасти в Рай. Хтось споді-
вається зустрітися з рідною людиною. В нас дєдушка 
помер вісімдесят першого [1981] року, а бабушка аж 
у дві тисячі четвертому, тобто скільки часу пройшло, 
і весь цей час вона лишала місце коло дєдушки, коло 
його могили, і наказувала, щоб похоронити її тільки 
разом: «Щоби на тому світі були разом». Ми навіть 
пам’ятник коли робили, то ставили суцільний, щоб 
були разом. [Що таке «приплакати»?] Не знаю. Ми 
намагаємся не казати на кладбищі таких фраз, тіпа: 

«Заберіть мене, бо мені тут надоїло жити», «Я хочу до 
тебе, – на кладбищі таких не вживаєм, того що в нас 
є такий забобон, що якщо скажеш, то можуть дійсно 
прийти і забрати.

с. Черемошне
Записала Г. Бондаренко 11 червня 1988 р.  

у с. Черемошне Тиврівського р‑ну Вінницької обл. 
від Шевчук Ганни Іванівни, 1910 р. н. 

З польового щоденника.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду з покійника – під дерево, примєрно, під 
яблуню. «Пута». Вірьовку кладуть у домовину, іноді 
цю вірьовку беруть в’яжуть ноги худобі, щоб не би-
лась. Атрибути поховальні. Ставлять на вікно воду 
і цілушку. Гроші кладуть в кишеню, часи. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Зеркало за-
кривають. Тільки виносять з хати – двері закривають. 
А як молодий покійник – стелять у воротах червоний 
пояс, щоб це був кінець, і переносять через пояс.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Готують 
на поминки: гижки (холодне), борщ, каша, капуста, 
мнясо запікали, коливо (пшениця з медом). Поминки 
післяпохоронні. Дев’ять, сорок [днів], год  – помин-
ки, снідати носять [колись і тепер]. Беруть в корзину 
пити, їсти і калач  – першому, кого здибають, дають 
калач, а кого по дорозі стрічають, того вгощають. На 
дев’ять, сорок днів піднімають хліб угору (дома). Піс-
ля поминок один стіл лишають. Поминальну свічку 
ставлять в крупи чи паляницю. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як помирала 
неодружена, то як молоду одягали. Було, шо карто-
чку з хлопця, з яким стрічались, кладуть в домовину, 
з  живого не положено, то із злості. Печуть коровай, 
роздають на кладьбище. Як дівчина – то подарки роз-
дають. Гільце теж робили (вишня і стружки). Гроші 
кидає в яму родина. Самогубців. В  рові ховали ві-
шальників (коло людей не ховали). Не дозволяли, щоб 
з попом ховали.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Ходять покійни-
ки. В мене самої помер син 18 років, то я дуже тужила. 
Щось дуже стукало. Я плакала і заснула, а проснулась, 
то я вже сидю. Свекор сказав: «Ти приплачеш неживо-
го, то він буде ходити». У сусіди чоловік повішався, то 
сім років таке виробляв: скидав постіль, побив телеві-
зор. Обсипали маком, кілок осиковий забивали. Чужа 
жінка дала маку, то він їй таке виробляв.

с. Яришівка
Записав А. Борояк 2 липня 2013 р.  

у с. Яришівка Тиврівського р‑ну Вінницької обл. 
від Алієвої Тетяни Степанівни, 1966 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. [Які 
прикмети віщують людині смерть?] Ну, допустім, щи-
тається, якшо пташка б’ється в вікно. Чесно, в  мене 
було таке, в мени бабушка коли помирала і мама коли 
помирала, оце шо я замітила – з’являється метелик в 
хаті, зимою мама в мене померла, в лютому, я не знаю, 
звідки взявся метелик, і дев’ять днів він кружляв по 
хаті, літав, зникав, потім знов появлявся два рази… 
Сни-прикмети. Ну, може, сни якісь сняться, но ми не 
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звертаєм уваги. Багато розказують, сниться, шо по-
кійний родич забирає чи запрошує. Ну, наприклад, 
в  мене мама моя перед смертю розказала мені, шо, 
значить, приснилось, шо прийшла її мама і її вже ска-
зала: «Я тебе чекаю, не можу дочекатися, давай ходи 
сюди до мене».

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Через час [покійника] миють, одягають. Ой, 
цю воду треба дуже акуратно, її треба виливати в таке 
місце, шоб ніде ніхто ніколи не наступив, не попав, 
і десь таке місце, щоб ніхто взагалі туди не підійшов 
до тої води. Одягання померлого. [Хто одягає помер-
лого?] Кому прийдеться. Взагалі запрошують спеці-
альних людей. Зараз уже такого немає. Ну, приходять 
більш сусіди, кажуть, шо нібито своїм не треба це ро-
бити, але якшо немає кому, то приходиться і самому 
таке робити – мити, одягати. Атрибути поховальні. 
[Чи ставлять свічку в хаті, як людина померла?] Да, 
обов’язково ставлять свічку. Потім уже, коли помили 
людину, одягнули, тоді запалюють свічку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли тру- 
ну виносять з хати, чи посипають її пшеницею?] В нас 
такого немає. В  кожному регіоні, в  кожному селі 
свої традиції, в  нас такого нема. У  нас обов’язково, 
якшо виносиш покійника з хати, то мають вийти всі 
і обов’язково останній, хто виходить, закриває двері, 
так само і ворота  – двері закрили, ворота закрили і 
всьо, щоб ніхто не залишився. Раніше, якшо йшла 
похоронна процесія, сипали порізаними квітками, 
ялинку різали спеціально, зараз вже такого немає. 
Відспівування. [Чи відспівують покійника в церкві?] 
У  нас церкви немає і не було раніше. Відспівують в 
хаті, в нас є пєвчі, або батюшку запрошують І потім на 
кладовищі, це хто запрошує батюшку. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну в яму?] А в нас є спеціально, а я навіть не знаю, 
як це називається, такі, як рушники, з  тканини такі 
зроблені. Вони там на кладовищі, в нас є така комір-
чина і там вони зберігаються. [Чи кидають гроші в 
могилу?] Гроші в нас зараз не кидають, землю кида-
ють. Раніше, я  пам’ятаю, шо гроші кидали. [Коли на 
могилі встановлюють хрест?] Ну, знаєте як, як хто, 
хрест ставлять зразу, хто хоче, а пам’ятник через рік, 
не раніше. [Які дерева переважно садять на кладови-
щі?] Тіки хіба шо кущі там, може, калину садять, розу, 
бузок, більш так нічого в нас не [садять].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Які стра-
ви готують на поминальний обід?] Ой, у  нас дуже 
багато страв роблять, но саме основне – це має бути 
колево. У  нас такого немає, шо, наприклад, борщ 
обов’язково був. Ну, колево, непісні страви, різні пісні 
тіки тоді, якшо піст, а так різні. «Сніданок» для помер-
лого. [Чи йдуть на кладовище  наступного дня після 
похорону?] Обовязково несуть сніданок, обов’язково 
сусіди, родичі збираються. [Чи є різниця між тим, як 
було колись і як нині?] Я не скажу, не знаю. Ну все-
таки не тепер придумали ці всі ритуали, всі ці тради-
ції не теперішні, я думаю, шо більша половина збере-
глася ше з того часу, бо я, наприклад, мені вже багато 
років, я пам’ятаю так завжди робилося, нового нічого 
не придумували, а  все залишається з тих часів і так 
воно йде.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи  побутують у 
вас перекази про те, де душа перебуває після смерті?] 
Так вважається, що до сорока днів душа перебуває 
тут, на місці, і тіки після сорока днів вона вже злітає. 
Якшо у нас сорок днів поминки роблять, то потім, ну 
так, як у нас роблять, проважають душу, вот вже піс-
ля того, як помянули, значить, рідні стають з іконою 
біля фіртки, з іконою, із хлібом і всі люди які були на 
поминках, приходять цілують хліб, ікону і виходять і 
йдуть додому – от це в нас так вважається, що пова-
жають душу. 

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Яланець

Записала Е. Блоха 7 грудня 2011 р.  
у с. Яланець Томашпільського р‑ну Вінницької обл.  

від Блохи Михайла Михайловича, 1941 р. н.,  
Блохи (Бабиної) Ольги Василівни, 1946 р. н.,  

Пітік Валентини Михайлівни, 1965 р. н.,  
Кучер Софії Михайлівни, 1947 р. н., 

та Зінєвої Анастасії Григорівни, 1930 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Я хочу навіть за свою маму 
сказати, якраз теличка в нас родила телятко малень-
ке, я захожу до хати і кажу: «Мамо, у нас є теличка», а 
мама каже: «Слава Богу, хай здорова буде». От, і дуже 
захотілось мені маму росчесати, обрізати пазурі мамі, 
і навіть сама собі голову росчесала, як то шо чуство-
вала, шо шось має бути. Кажу: «Мамо, давай я тебе ше 
оберну на другий бік». А вона: «Не треба, лягай спати, 
рано мене обернеш». Разом лягли ми в одній хаті, за-
снули. Встаю рано, а мама нежива, не чула, шо і коли 
вона вмерла. Звечора мені як то шо знала, шо шось 
буде на ранок. На смерть, то люди старі говорили, шо 
якшо коні чорні їдуть на подвір’я, то причуствується 
щось пагане, на смерть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Беруть мисочку, обмивають покійника і воду 
виливають на цвинтарі. Спорядження померлого. 
Взувають обязатєльно, хіба шо людина за життя про-
ситься, шо мене не взувайте, бо дуже ноги боліли. А в 
труну під голову кладуть подушку с сіном. Атрибути 
поховальні. Ставиться склянка, в склянці стоїть пше-
ниця, а  в пшеницю кладуть свічку для того, що вже 
померла, вже свічка горить, вже людини нема.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносять 
покійника з хати – закривають скоро двері, закрива-
ють ворота, вигонять усіх з хати, шоб нікого не було. 
Потім покійника лиш провадили – зразу виносять всю 
постіль, де лежав покійник. Якшо провадять покійни-
ка, то перестеляють рушниками дорогу, а ці рушники 
забирають собі люди, постірають і потім пользую-
ця ними. Відспівування. Померлого обізатєльно від-
співують у церкві, того шо такий обряд.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Такі спіцяльно там є, 
така збудована хатка, а в хатці стоять такі грубі руш-
ники і на тих рушниках опускають у яму. Якшо хова-
ють покійника, то обізатєльно кидають жмені землі і 
трохи грошей. На могилі хрест встановлюють відразу, 
лиш покійника поклали в яму, і сразу встановлюють 
хрест, кладуть вінки і кладуть хрест. На кладовищах 
більшість людей садять сосну, шоб було гарно, зелено.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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22 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На поми-
нальних обідах дають самий перед пшеничку, дають 
борщ, кашу, капусту, голубці, ну, хто шо має, то й да-
ють. «Сніданок» для померлого. Наступного дня ідуть 
обізатєльно, на другий день, беруть цю водичку, шо 
його купали, і свічку і ходять кругом могили, і підку-
рюють. Поминки післяпохоронні. Померлого помина-
ють на дев’ятий день і на сороковий день, а потім вже 
роблять рік, а потім три роки. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Покійник може 
з’явитися в любому вигляді  – в молодому і старому. 
А душа перебуває на землі сорок день, а потім йде вже 
на небеса. Колись казали, шо з’являлися, навіть каза-
ли, шо з горища кидалися речами чи капцями помер-
щі, стукали чи якимись сапами, лопатами дзенькали, 
боялися, як були малі. А  тепер не чути вже ніякого, 
нічого не чути, це за старих часів боялися, а зараз нє.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Березна
Записала Л. Артюх 6 серпня 1989 р.  

у с. Березна Хмільницького р‑ну Вінницької обл. 
від Басалиги Галини Митрофанівни, 1938 р. н.,  

Зеленої Марії Миколаївни, 1914 р. н., 
та Ніни Володимирівни 
З польового щоденника.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Як 
пташка у вікно [б’ється], то буде звістка – або хороша, 
або плоха. Пу́тькало як на комин сяде й виє, плаче – на 
похорон: «поховав-поховав», як ках-ках-ках-ках – на 
родини. Собака виє до землі – буде мрець, а як дого-
ри – то на пожар. Мухи в хаті – до горя, до мерця. Сни-
прикмети. Придасться хтось гукає, то кличе мрець до 
себе. Сниться, що вилетів зуб, біль, з кров’ю – з роди-
чів [хтось помре], а як без болі – чужий хтось. Агонія 
передсмертна. Дітей виводять з хати, онуків і прав-
нуків [коли хтось помирає], бо не може вмерти.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Обмивають. Воду з мерця лили під пліт, де зми-
кається – у угол, щоб людина не вступила, треба щоб 
пташка перша перелетіла, кіт проліз чи собака перебі-
гла. Мертву воду зберігає той, хто хоче шкоду комусь 
зробити. «Метви ́ння» – називається ця вода. Болить 
нога, [значить], може в мертвиння вступила, бо ніх-
то з лікарів не визнавав. Одягання померлого. Наря-
дити, вбрати могла одна людина. Така жінка не мала 
права йти на весілля, торкатися до молодої, до коро-
ваю. Тільки за столом сидіти може на весіллі. Одяг з 
мертвого забирала бідна, що обмивала. Їй давали хліб, 
хустку, гроші. І те, що він носив, теж їй, віддавали зра-
зу. Колись у полотняне вбирали [померлого], у те, що 
носили. Як хто хтів, то й весільне зберігав. Одягнути 
раз треба одяг, а потім зберігати на смерть. Атрибути 
поховальні. Хліб на стіл [клали], свічку воскову у ста-
кан жита, пшениці, вода й цілушка [хліб] стоїть три 
дні, потом з’їдають і воду виливають, щоб там зустрі-
тися. В’яжуть хустками всіх, хто щось робить, а траур-
ні ленти по-сучасному пов’язують – ліву лівим людям, 
а  праву  – правим, тобто тим, хто несе вінок справа. 
[Покійного] клали на лаву, тепер на диван. В домови-

ні стружки лишали. Спорядження померлого. Хустки 
кладуть у труну до боку. Скатерть кладуть на віко, за 
мужчиною – капу [покривало], хліб кладуть. Певчі за-
беруть. Колись полотно клали для батюшки. Колись 
не було стільки хусток, тому в хустинку зав’язували 
гроші. Хрестик і свічечку, обручку з воску на вказів-
ний палець накладають, руки – праву наверх. «Пута». 
Мерцеві зв’язують ноги, потім розв’язують, хазяйка 
мотузок зберігає. І  бідували колись, до ніжки стола 
в’язали цей мотузочок, щоб на оказії (застілля) ніхто 
багато не з’їв. Тепер хочуть, щоб їли. Нічне перебуван-
ня біля померлого. Мертвець одну ніч переночував в 
хаті, може дві ночі. Коливо – з пшениці, меду, сахару – 
до церкви носять. Вечеряють, лишають для душі, до 
трьох день душа в хаті.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як вино-
сять, три рази стукають тру ́но (дубови ́на) об поріг. 
Заборони та перестороги, пов’язані з померлим. Би-
стро зачиняли ворота й рушником зав’язували, щоб 
не ходив і не забрав за собою хазяйство. Житом си-
плють і ножа кидають в хаті, в те місце, де покійний 
лежав. Як дитина спить, а  мерця несуть, під дитину 
кладуть ножа. Через вікно не дивляться на покойно-
го, бо не можна. Дзеркало закривають простинею й 
на дев’ятий, і на сороковий [день], і на рік. До дев’яти 
днів не мастять після смерті в хаті. Рік [триває]  траур. 
[...] Як увезуть у ворота, рідня переймає. Це здавна 
звичай ведеться. Дари поминальні. З хлібом і з хуст-
кою на похорон ідуть, а  тепер яблука бабі [дають], 
що читає, вона дітям – пряники, цукерки. Мерця як 
з хати виводять, хазяйка за ворітьми стелить на сті-
лець скатерку і хлібину кладе. Певчі співають, піп 
читає молитву, до покойника на віз цей хліб кладуть. 
І  це постійно, по стільки родини в покійного, то всі 
перейматимуть. Цей хліб додому забирають, крають 
на столи, роздають певчим. Зпоконвіку дають коням, 
що везли мерця.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поми нальні. Обід: ко-
ливо, борщ, капусняк з пшоном і горохом, варений 
горох (і на Святий вечір це варить). Як піст – пісне, 
як скоромне  – з салом. Кашу з молоком, пече́ня, те-
пер подлівку в м’ясниці, в піст з часником, або коло-
туха  – ряжанка. Пампушки, пиріжки тепер. Кисіль, 
пампушка  – остання страва. Не роздавали зі столу. 
«Сніданок» для померлого. Сніданок несуть тепер. 
А колись не носили. Їж, пока рот свіж, а мертвому ні-
чого носити. Поминки післяпохоронні. Тепер дев’ять 
днів роблять на третій день. Бо багаті похорони, бага-
то лишається їжі, то дев’ять день не роблять. А сорок 
днів роблять по-старому. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Про́води  – на цвинтар 
несуть калачі, застеляють скатерть, певчі співають, 
їм дають щось. Коливо тільки на обіди – дев’ять, со-
рок днів, рік. На цвинтарі. Пилипівка перед Різдвом, 
суботи поминальні  – перша субота, остання субота, 
у Великий піст – перша й остання поминальні суботи. 
У великі свята на перший день не ховають (Різдво, Ве-
ликдень, Зелені свята).

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Недоноше-
них дітей ховали в садочку: русалочкою буде. Тепер на 
цвинтарі ховають. Самогубців. Тих, хто не своєю смер-
тю помер, коло цвинтаря в рові [хоронять]  – самогу-
бець. Вони не ходячі мерці. Батюшка їх не поминав. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



23
УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-

НЯ»)  Бабушка моя розказувала, що в зовиці вмер чо-
ловік, вона плакала за ним, а після похорону щось їй 
зробилось, що де не ходить, то спить (її треба було бабі 
показати), не може нічого робити, спить. Дід поїхав на 
заробітки, а баба сама, а сестра її сама (ця хвора). То 
бабушка її й забрала зі столом і ліжком. Сіла на фуру і 
вже спить. Як спить, то коні вже її й не довезуть. Мило 
стає на конях, а не стягнуть фуру. Баба каже: «Мокри-
но, злазь!». Злізла. Коні й рвонули. В  хату прийшла, 
впала й спить. А вон вносить в хату речі. А бабушка 
бачить, стоїть умерлий Андрій в білому, як похований. 
«Ти, нечиста сило, чого сюди прийшов!». Подівся десь. 
Заночували. Жінка називає його, він грюкає, стукає. 
Вона призналася, що він до неї ходить. До шептухи 
водили. Плоскінь брали, під пахву клали, виносили 
на бараболю. Шептуха сказала, що забутою жменею 
конопель треба лікувати – не допомогло. А сорочку в 
куряках [курячий послід] мочили й вбирали її, а це не 
помогає. Осику (сікора – це не те) взяли, забили йому 
в гріб, він і перестав ходити. [...] Заздрислива людина 
ходить; як тужити за покійним  – ходить. [...] Лиши-
лася одна жінка сама з дитиною. І  померлий ходив 
до неї, дитину колише, вона не може нічого робити, 
спить. Він казав, щоб нікому вона не говорила, що до 
неї ходив. То він – нечиста сила. Стукає, по миснику 
грюкає. До шептухи ходила, то та тій жінці помогла. 
А може забрати, було що й забирав. Від мерця, ходя-
чого по хаті, сіяли свяченим маком.

с. Куманівці
Записала Н. Прокопович 12 листопада 2011 р. 

у c. Куманівці Хмільницького р‑ну Вінницької обл. 
від Головацької Ганни Стахівни  

та Присяжної Марії Іванівни

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Коли покій-
ники сняться, то це віщує людині смерть. І  зоряне 
поле. Обично поле віщує людині добре, коли сниться 
зелене поле. А коли вже зоряна рілля, то кажуть, що 
погано. Часто кажуть, що погано, коли сниться, що 
одівають чорну хустку. Або якшо якась дуже погана 
звістка, то сниться дуже чорна хустка, не обична якась 
така, а дуже чорна. [...] Мені, наприклад, вже мій син 
снився. Як перший раз приснив, то я думаю: «Боже, 
чого ж я тебе нічого не спитала?». Він так скоро про-
сто якось прошов. Другий раз сниться він мені і я пи-
таю його: «Що з тобою таке?». І він мені на ногу по-
казує, шкутильгає. Потом я питаю в невістки, а вона 
сказала, що він жалівся на ногу. Я цього не знала, а в 
нього дійсно нога боліла. Завмирання. У нас нема ви-
падків летаргічного сну. Шо тіки ото Шумейчиха, дов-
го лежала вона, чи вона спала, чи шо, но її там і коло-
ли, і всьо, то її вже з лікарні виписали, і то вона про-
сто була непритомна. Вона з місяць лежала і то, може, 
і був сон такий. Но вона оживала і щось там говорила, 
що розібрати не можна було.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мерт-
ва вода». Воду, якою обмивали покійника, виливали 
в ямку, що викопували десь під ровом. І так, щоб до 
неї ніхто не вступив. Бо казали, що десь тільки стане 
людина в цю воду, то буде хвора чи буде щось пога-
не з нею. Спорядження померлого. Ну шо покійнику 
кладуть в труну під голову, то не знаю. А  в ноги, то 

кладуть. Сухими квітками уквітчують голову, бажа-
но, щоб це були свячені квітки, чорнобривці, зілля 
всякі такі, щоб вони пахли гарно. Я  ще своїй тітці 
назбирала була василькі, вони такі гарні, голубенькі, 
я з них подушечку таку зробила. А це для того, щоб 
нахилитися туди і щоб там звідти гарно пахло. А  в 
ноги, то кладуть рушничок, платочок кладуть в кар-
ман, а  в ньому повинно було зав’язані бути монети. 
По десять копійок мені казали потрібно було класти, 
чотири по десять чи по скіки. Бо щоб коли вона буде 
проходити, то могла відкуплюватися. Ну, ше кладуть 
щось таке любиме, то шо йому [небіжчику] подо-
балося. Зажигалка там, наприклад, чи в жінки щось 
тоже там таке, то кажуть, шо це було її і нехай його 
забирає. Але батюшка казав, що це не потрібно, але 
просто хто як хоче. Якщо були жінки, які були нероз-
писані, які не брали шлюб, то їм ложили такий гарний 
вишитий рушник і з воску робили кольца. Пекли так 
само коровай, якщо це дівчина помирала. Атрибути 
поховальні. На столі повинна стояти свічка, налива-
ли стакан з водою і хліб. Скибку хліба зрізали брали 
і його потім на дев’ять день, виносили на цвинтар і 
там виливали [воду], а хліб дробили. Коли дроблять 
хліб, то закликають пташечок: «Пташечки, пташечки, 
видзьобаєте кришечки, заберіть мого сина гріхи», на 
хрестик там покришила їх. І любий раз я зараз іду на 
кладовище, то беру з собою хліба чи пряника, і кожен 
раз на гробу подробила його, щоб пташечки мали  
визбирувати.

ВИНОС ТРУНИ  В  дверях труну три рази піднімають, 
потом ще на вулиці, переймає вся родина, стає з хлі-
бом, там батюшка відчитує ше, Євангеліє читає, і всю 
дорогу родина переймає. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Всамперед, як забирають по-
кійника, то кидають ніж на те місце, щоб відсікти, щоб 
він нічого з собою не забрав. Бо є таке, кажуть, що по-
мер і забрав з собою хазяйство. Відспівування. Якщо 
покійник бажав, щоб його відспівали в церкві, то його 
відспівують, або якщо його родина так хоче. Буває, що 
сам батюшка іде додому, або буває, що заносять по-
кійника в церкву.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Я  знаю, що купля-
ють рушники-кожанки і на них опускають гроб у 
яму. А  в нашому селі опускають на полотнах таких 
добрих. [...] За бажанням кидають в яму рідні землю, 
гроші. Но більшість у нашому районі кидають і зем-
лю, і гроші. Одні говорять, що це йому легше буде, бо 
ніби як піднімається земля, а  другі кажуть навпаки. 
[...] Хрести встановлювати повинні зразу. Але, бачи-
те, як в кого. Я, наприклад, знаю, що пам’ятник тре-
ба через рік. А  хрест зразу стараються ставити. За-
раз ми в селі нікому не кажемо, щоб дерева садили. 
Якщо молодий хлопець помер, то дуба садили, якщо 
дівчина, то калину. А  зараз дуже добре роблять, що  
забороняють.

ГОЛОСІННЯ  Це від людини залежить, хтось плаче чи 
кричить. А псалми, то є в нас:

Душу померлого візьміть, приведіть її сюди, 
Алілуя-алілуя, приведіть її сюди, 
Де родинонька уся на Святий обід прийшла, 
Алілуя-алілуя, на Святий обід прийшила. 
Святий обід на столі, помолімося люди всі, 
Алілуя-алілуя, помолімося люди всі.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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24 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На по-
хоронах готують рис, стакан рису якраз достатньо, 
получається що хватає всім. Водою солодкою його 
заправляють і прикрашають калиною, цукатами, цу-
керками. І хрестик виложується знову-таки з цих цу-
керок. Борщ – як закон, каша тоже, хто є сільські такі, 
то печуть ще пампушки, но зараз пиріжки з горохом, 
кисіль, холодне роблять ще. О, горох ше тоже. Бажа-
но, щоб ще горох був не розварювався, а так бубками. 
Це ніби, як кажуть, сльози. «Сніданок» для померло-
го. Обов’язково ідуть на кладовище наступного дня 
вранці, несуть сніданок. Збирають з стола крихти, які 
були, вони висипають їх там, це ніби як душа його там. 
Но не поминають ні горілкою, ні вином, не бажано по-
минати. Несуть йому сніданок. І як ідуть туди, то бе-
руть з собою солодке, щоб зустріти когось та роздати. 
Поминки післяпохоронні. Померлого поминають на 
дев’ятий день і на сороковий. В яких районах роб лять 
і на півроку, і роковини, і дев’ять років, і п’ять років. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У  нас, наприклад, на 
Другу Пречисту, на Марію, 21 вересня поминальний 
день. То зранку ж таки ідуть люди, з  собою несуть 
хліб, булочки, бо на Великдень то вже крашанки, це 
«Проводи» кажуть. На другу неділю після Великодня 
є Проводи. А  21  вересня це таке празнованіє, ідуть 
на могилки, і те, що принесли туди, стараємся там же 
ж його таки і роздати дітям, стареньким. Я чула, шо 
казав батюшка, що колись не хватало батюшок, то на 
Зелені свята поминали також. А взагалі то в такі ве-
ликі свята, як Великдень, Зелені свята не бажано по-
минати. Тому шо в покійних так само свято, в них там 
є Проводи.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Коли помирає 
дівчина весільного віку, то її вдівають як нівєсту. Її 
ховають так само, но просто вдівають у плаття біле. 
Печуть коровай, роблять гільце. Несуть як на весілля, 
впереді гільце, коровай, а на цвинтарі вже розрізають 
цей коровай і дають людям. І  ще їм беруть з воску 
роблять кольца. Самогубців. Раніше покійників, які 
померли наглою смертю, ховали за ровом. Бо раніше 
церква була обкручена ровом. Цих покійників не від-
молювали. А тепер вони кругом на цвинтарі. Але ж ми 
не знаємо, чи вони самі це зробили, чи їх хтось довів. 
Зараз церква дозволяє їх ховати на цвинтарі. Зараз, 
знаєте, батюшка каже: «Їх судьба заставляє».

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Це в мене ось ще 
нема року, як помер син, а перед цим помер тоже син 
Марусі Мусійки. Він був електриком і працював на-
верху, і  хтось був нажав ричаг і так він там і помер. 
Вона після того дуже часто почала в церкву ходити, 
вона раніше взагалі не мала часу. А тепер знаходить 
час і йде весь час до церкви. Якраз я наймала панахиду 
за свого сина, от і вона тоді з церкви собі пішла і ніко-
му нічого не сказала, от пішла і пішла собі. На другий 
раз ми приходимо до церкви і вона питає: «Ви тоді за-
мітили як я той раз пішла з церкви?» – «А шо таке?». 
Вона каже: «Я бачила свого Сашу. Якраз, – каже, – ви 
пішли під Євангелію, а  я так глянула там, де свічки 
ставлять, тако мій Саша стоїть, і тако даже руки по-
клав туди, де це горять свічки. Я очі зажмурила і ду-
маю: “Господи, що ж це таке”. Віджмурюю очі – нема». 
А є таке предсказаніє, що як душі заходять через ві-
кна, через стіни, їх не бачимо ми, но вони стають коло 

того, кого поминають. Бо як його поминають, то він 
такий радий. А ще був випадок, що на сорок день піс-
ля похорону в хату влетіти голуби. Влетіли коло діток 
покійниці і вилетіли. Я  пам’ятаю, що коли мама по-
мерла то горличка перед порогом тако, ніби як заграє 
зі мною. Я її раз і зловила. Та й думала, що, їй Бо, це 
мама прилетіла. Занесла я її в хату і вона сіла на шка-
фу, і так вона переночувала з нами. На другий день ми 
встали ранком, я тільки відкрила двері, а вона шур і 
полетіла.

с. Рибчинці
Записала О. Зарічнюк 15 травня 2009 р. у с. Рибчинці 

Хмільницького р‑ну Вінницької обл. 
від Семисюк Міли Калениківни, 1930 р. н., 

та Шурман Лідії Петрівни, 1941 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. [Чи існують 
якісь прикмети на смерть? Можливо, щось сниться?] 
Коли стеля падає. Снилось мені, шо я вскочила до 
хати, отакого кругом щель. Вся стеля мала падати. А я 
кажу: «Не впаде!», і стала бігом підмащувати. І кажу: 
«Так буду доживати». І все времня мій чоловік на очах, 
ше двінацять років він лежав слабий, а на тринадця-
тий помер. Так як я підмастила це все, і так буду до-
жувати цього віку.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду з-під покойника виливають під неродюче 
дерево, де ніхто не ходив. Атрибути поховальні. На 
столі має стояти склянка з водою, свічка. Світло має 
горіти цілу ніч. А вже як поховають, то тоді цілушку 
зрізають, ставлять на середнє вікно цю цілушку і ста-
кан з водою. Тоді на другий день цю воду випивають, 
і цілушку їдять в обід. [...] Коли покойника виносять 
з хати, гобсипають житом. Водою трошки і житом. 
Спорядження померлого. Взувають покойників. А на 
цвинтарі розувають і під голову кладуть подушку. 

КЛАДОВИЩЕ  Якшо є зразу хрест, то коли покойніка 
везуть, то відразу встановлюють хреста і закопують. 
Разом батюшка просвячує. А як нема, то пізніше став-
лять. Ну зара в більшості хрест відразу ставлят. [Що 
зазвичай садять на кладовищах?] Квітки зара садят, 
бо хто там має рубати ті дерева. Хто які хоче дерева, 
такі і садить. Зара вже почали сосни такого. А колись 
дике дерево росло. Те й нашо воно там, те дике дере-
во. Якшо груша чи яблуня, то вона не пускає корінців, 
і то, буває, шо пустит. І воно проросте, хто знає куди. 
Через цю людину, через це все. Квітки тіки посадити, 
то квітка собі зверху росте.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Коливо 
готують: варат рис із медом, із чиколодом [шокола-
дом], і вишні кладут чи цукерка кладуть. Борщ, каша, 
голубці. «Сніданок» для померлого. Ну колись то не 
ходили. Це топіру начали ходити. Колись мама казали, 
що несуть снідати. Вони казали, шо коли вмруть, не 
нести снідати: «Я звідти не встану снідати. Колись не 
приносили. А хочте прийти, бо я ваша мати, прийдіть, 
постійте коло могили, не плачте. Не тре плакати. По-
стійте, пошануйте трошки і прийди додому. Як маєш 
на шо, кликни якихось сусідів, і  хай сусіди поїдять, 
згадают і всьо». А топіру несуть снідати. Ну хіба звід-
ти він встає снідати?! Ніколи ж не встане! Поминки 
післяпохоронні. Через дев’ять день поминають помер-
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лого, а потім через сорок. Все, шо готують на похорон, 
готують і на поминки. Оце тре було зробити девятину, 
бо це, кажут, дев’ять днів душа в хаті. Вмре людина, но 
душа в хаті. От девяти виходить сорок днів – все год-
но треба зробити, бо тоді йде душа на небеса. Сорок 
днів і рік тре зробити. А тоді, як вийде в тебе, значить, 
можеш кликнути, згадати. А якшо не получається, то 
дай дитині цукерка якогось. Кажут «ниньки провожа-
ем душу на небо». Це виходить, ми то провожаем, але 
як душа заробила. Провожаючи, люди роблять гобід, 
шоб помолитися. Це щитається відправляють душу. 
Обід тре зробити, щоб вони помолились всі. Це вихо-
дить, кажут, треба шось дати людині. Навіть є снить-
ся, шо шось людина так як требує, то треба шось дати, 
бо це його, треба йому. То в нас мало вірат. [...] Є піде 
в церкву, а є тако, шо людині шось дають. Ось на, по-
мяни. Дав, вона помолилася Богу і пом’янула. Берут 
наймають панахиду. Відправляють за нього. Бере цу-
керки людям дає. Бере шось там дає для пєвчів поїсти. 
Те й вони, виходить, відспівували. І це все поминають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Поминальний день на-
зивається] Проводи. Колись тоже йшли на Проводи. 
Зараз на Проводи ніхто нічо не робить, а всі йдуть на 
Проводи. Поминають померлих на Зелені святки і на 
Шуляка. Зелені святки не в числі, а  на п’ятидесятий 
день від Великодня. А Шуляка, то тиждень після Зе-
лених свят.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як хлопець чи 
дівчина померли молоді, наймали музику і батюшку, 
і  так ховають. Як дівчина, то беруть плаття біле, ве-
льон, як молоду вдягають. А хлопця, як молодого: кос-
тюм, біла сорочка. Самогубців. [Самогубців] ховают 
на цвинтарі біля рова. Без батюшки, без пєвчів. Хто 
повішався, то ховають біля рова. А цей, шо так помер, 
що втопився, ховають на цвинтарі. А вішальників без 
попа. Як кажуть: «Без попа, без кадила, як душа заро-
била». Так вішальника ховають.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Сорок днів душа 
перебуває на землі. Як Марусін Сірожа втопився, то 
мало бути дев’ять день, то полягали спати. І з покутя, 
як вода, кап-кап-кап. Геть чути, як капає. Встали, по-
дивилися, нічого ніде немає. Значіть, то душа прихо-
дила і таку дала прикмету. Він втопився і капала вода.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Душа померлого, 
як хто задумає, то з’являється. Чи от коли мама мали 
вмерти, вони мене хтіли, щоб я навіть не одходила од 
них, сиділа. А про свою матір казали, шо їхня мати хо-
дила всю жизнь до них. Вони задумали десь певно. Те 
й це вона тако до мене. А я кажу: «Ви все времня каза-
ли, шо ваша мати до вас ходила, а тепер [Ви до] мене». 
Мама каже: «Не буду я приходити до тебе, бо я дуже 
вистраждала. Я не буду цього робити». Вони просто 
задумали. Батьки повмирали їхні, вони молоді, після 
них ше троє дітей було. І  вони залишилися на них. 
Вона каже: «Я не знаю, шо робити, плачу». Те й кажут: 
«Вже тако лежу, ці діти сплят. А вони приходять, бе-
рут мене за шию». Кажут: «Доки ти будеш плакати за 
мною?». І вони боялися все життя. Оно сестра, тітка 
Тодоха померли і вони не ходили. Вони боялись, про-
сто боялись покойників. Я ходила, помагала вбирати. 
Ну чо ж мертвої людини боятись?! Но вони боялись. 
Кажут: «І вдома була, то тоже. Лежу. Приходять. Трут 
сірники коло коміна. Чую – трут. Трут, не можут ви-

терти. Вже пішли до стола». Кажу: «Мамо, бо ви ду-
мали!». А вона: «Може й думала. В голову взяла, те й 
таке привиділось. А хто знає». Колись тато казали, шо 
ніколи не треба боятись мерців. Тільки но може ви-
дати, коли піти на дев’ятий день на цвинтар і як дуже 
місячно, ночою. Дуже місячно на дворі, тихо, вітру ні 
чуть не було. З людини виходит фосфор. І кажут, буде 
стояти тако стовп. І як ти перейдеш тако коло нього 
і зачепиш, так як тернешся, то як будеш іти, то воно 
за тобою буде йти. Тоді може людина злякатись. Но, 
кажут, дойдеш до води, десь до річки, то воно зникне.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Лозове
Записав Д. Ляхович 10 грудня 2011 р. у с. Лозове 

Чернівецького р‑ну Вінницької обл. 
від Довговецької Ніни Тимофіївни, 1940 р. н.,  

родом із смт Петропавлівка Дніпропетровської обл. 
(у с. Лозове проживає з 1956 р.)

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Виливають воду [якою обмивали покійника] 
під таке дерево, щоб люди не ходили, бо може лю-
дина вбристи і дуже буде слабувати. Спорядження 
померлого. Померлого взувають у хаті, а на цвинта-
рі його роззувають, щоб він ішов босий, так як Ісус 
Христос. А  в голови кладуть йому подушку з сіна, 
бо з пір’я не можна класти. Атрибути поховальні. 
Свічка кладеться у хліб, щоб освіщала йому дорогу. 
А водичка кладеться, щоб освячували. І ще кладеть-
ся кутя, щоб поминали всі вмершого цего чоловіка 
чи жінку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Після трьох 
днів, на третій день ховають. Якщо виносять із хати, 
то зразу, тільки винесли мерця, закривають двері. На 
подвір’ї його кладуть, тоді коли з подвір’я виносять, 
то зав’язують ворота червоною лєнтою. Через чер-
вону лєнту переносять і ту лєнту беруть і зав’язують 
ворота до сорок днів. Процесія поховальна. Не сте-
лять дорожки. Якщо молодий вмре, то йому стелять 
цвіти, вздовж дорогою кидають цвіти і листочки, бар-
вінок. А  на перехресті стають і читають всьо врем’я 
Єванглію, покуда не винесуть із-за села. Весь час на 
перехресті становлять і читає батюшка Єванглію. Від-
співування. Виспівують, полностю йде панахида в 
церкві. Півтора-два часа, як смотра це все до обряду 
там іде.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. На рушниках [опуска-
ють труну в яму]. Рушники такі є в церкві. [...] Жменю 
землі кидають, щоб йому земля пухом стала, а гроші 
не кидають. Це звичай стародавній. Гроші ніхто не ки-
дає, бо Ісуса Христа продав Іуда за тридцять серебни-
ків. Хрест встановлюють, як тільки його поховають. 
А якщо пам’ятник – то після року. [...] Калину садять, 
бірьозу, липу, йолку, ці хвойні дерева, котрі не пуска-
ють коріння. Бо якщо дерево пускає коріння, то всюди 
могилу підносить, що до неї ніхто не доступиться.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Коливо 
готують, смотря за якими звичаями. Якщо десь туди 
на східних областях, то там роблять канон: мед, вода 
і хліб кришуть. А тут у нас на центрі і в западних ро-

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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блять коливо із пшениці, буває так, що з рису, якщо 
немає пшениці. А на східних, то там все врем’я канон. 
Якщо у піст, то всі пісні: борщ, картошка там, риба. 
Але це всьо без яєць. А якщо не в піст, то готовляться 
всьо м’ясне, рибне. «Сніданок» для померлого. Йдуть 
туди [на цвинтар], кажуть, що це несуть йому [помер-
лому] сніданок. Такий обичай. Беруть калач, рушни-
чок, цукерки, пранічки. Прийшли на цвинтар, там по-
молилися Богу, поплакали, йдуть назад і цій рушник 
віддають, кого першого зустрінуть. Поминки післяпо-
хоронні. Дев’ять день, сорок день і рік – це поминають 
померлого. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У наше врем’я на Гробки 
ходили цілою родиною. Хто є похований, всі туди ви-
ходили, це через тиждень після Паски. І не в неділю 
Проводи робляться, а в понеділок. В неділю ніхто не 
робить Проводи. Це в нас такий звичай, що в неділю. 
А  Проводи по-церковному це в понеділок, повинно 
бути на цвинтарі. Ідуть, батюшка читає панахіди, від-
правляє. Але йдуть вся родина, хто б тільки де не був, 
вони усі йдуть на гріб до своїх рідних. На Дмитра у 
суботу поминають, це всемірна субота. Поминають 
перед Великодньом у суботу, не якраз на Великодень, 
перед Вербною недільою, там є поминальна субота і 
тоді поминають, всємірна вона, панахидна щитається 
субота.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Ховають так, як 
хлопця – з квіткою, убирають як молодого. Дівчину – 
в вінкові, в  фаті, в  білім платті, як молоду. Дружки, 
дружби там чисто всі. Якщо дуже аж молодесеньке, то 
навіть перев’язують дружки й дружків лєнтами. Йдуть 
вони за похоронами, всьо так, як обикновенне весіл-
ля. І несуть один тільки коровай. Самогубців. В углі 
цвинтара, на углі цвинтара [ховають самогубців]. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  На землі душа 
перебуває девять днів. Вона ходить по митарстві. Це 
вона там і в пеклі, і в Райові, кругом вона девять днів. 
А  до сорока днів вона находиться вдома. На сорок 
день, коли вона померла – в обід, вечером – тоді душа 
відлітає. Вона може показаться і пташкою, може пока-
заться і мушкою, і бджілкою, чим-небудь може пока-
затися. Но ми ж не доступні до того, щоби побачити її.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Слобода-Бушанська

Записав М. Пилипак у с. Слобода‑Бушанська 
Ямпільського р‑ну Вінницької обл. 

від Придиус Анастасії Яківни, 1940 р. н. 
З польового щоденника

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Передвісники смерті. Коли 
мала померти мама, то три дні наперед сказала, щоб їй 
привели секретаря з сільської ради, зробити заповіт 
на хату, бо: «Я маю вмерти – тато приходив до мене і 
кликав мене з горіща, шоб я вже йшла». Як курка піє, 
то її мірають від порога до стола  – чи хвіст їй при-
йдеться відрубати, чи голову.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Померла людина  – її мають обмити. 
Для цього когось запрошують, рідним не можна цього 
робити. Та людина, яка обмивала покійника, їжу не 
готує тими руками – їм нема права готовити їсти для 
людей! «Мертва вода». Воду, якою обмили покійни-
ка, виливають в таке місце, де ніхто не ходе. Загалом 
покійника тримають три дні в хаті.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли по-
кійника виносять з хати, то те все, на чому він лежав, 
виносять з хати. Як покійника винесли з подвір’я, то 
в’яжуть лєнту червону коло хвіртки. Процесія похо-
вальна. Провадять покійника. Вперед несуть хрест, 
курку чорну, потім образ, потім, як  є,  – фотографія, 
вінки, віко. Людина, яка несла курку, забирає її собі 
додому. А курку несуть для того, шоб вона на тім світі 
розпорпувала дорогу. Після похорону йшли на обід.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. На похо-
рон готували чотири страви, але найголовнішим був 
борщ. Коливо давали в самий перед. Поминки після-
похоронні. На третій день йшли обкурувати могилу. 
Брали горщик, клали в нього свячене зілля. Вперед 
обкурюють рідні, обходячи по черзі кругом могили 
тричі, а потім всі інші. Посуду, з якої обкурювали, пе-
ревертають на могилі в головах покійного.  Поминаль-
ний день в Слободі-Бушанській через два тижні після 
Пасхи в неділю..IM
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КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Великий Обзир
Записала І. Бурко 5–7 липня 2010 р.  

у с. Великий Обзир  
Камінь‑Каширського р‑ну Волинської обл.  

від Заліпи Павліни Романівни, 1931 р. н.,  
та Данилюк Марії Іванівни, 1944 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
[Чи існують якісь прикмети на смерть?] Собака як 
морду гне в землю і він виє, то він тоже считай на по-
кійника. А як угору пуднимає, то це на пожар. [Як спо-
віщають про смерть у селі?] Дзвони в церкві дзвонять. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мерт-
ва вода». [Куди виливають воду, у якій обмивали по-
кійника?] Її виливати дись тако, шоб ни вельми люди 
ходили. Пид якийсь плит, під дерево. Одягання помер-
лого. [Хто одягає покійника?] Кличуть людий. Старіші 
люди збираються. [...] Всьо кличуть три людини, три 
жинки. Наражують, кладуть биля ікон. На її [помер-
лу] вдівають рубашку, спудницю, чи кофту, чи плаття 
яке. Накривають, туді труну роблять, в труну кладуть. 
[Де ставлять труну в хаті?] А, кладуть на покуті, біля 
ікон. На лавках. Чи, може, то на дивани. Як то є диван, 
і на дивана положуть дві доски і труну положать тако-
го на лавки. Спорядження померлого. [Чи кладуть у 
труну запасний одяг?] Так, кладуть. Кладуть в труну то 
саме, [що одягали на покійника]. І труси, і чулки, і по-
лотенця, і рубашку, і нуски – всьо-всьо. Такий звичай. 
Чи тапучки вдівають, чи якісь тухлі. Ну, більшинство 
таких, старіше люди вмирають, то тапучки, шоб легше, 
кажуть. Шоб на том світи було легко нам ходити. [Чи 
кладуть гроші?] Може, там рубиль ложиш, то запла-
чуїш. Шоб він за місце заплатив собі. Али ж тут у нас, 
як хоронимо, то кидають гроші. [У труну кидають чи 
в землю?] В землю кидають. [А родичам можна гроші 
кидати?] Ну, кажуть, шо нє. А вони повстають всі та й 
по два, по три рази. Кажуть, зимлі не можна кидати, 
бо вона дуже важка. [З  чого роблять подушку покій-
ному?] Подушечку роблять таку-во з сіна. Обично білу 
подушечку. [Чи казали, що з пір’я не можна класти по-
душку?] Нє. Кажуть, важко лежати. Нє, нє. Тіко беруть 
сінця кладуть у подушечку, ну і свячоне зілля кладуть. 
На Трійцю святять зіллє, то кладуть свячоне зілля пуд 
голови. Можуть і в подушечку покласти свяченого зі-
лля отакево. М’ята, лепеха та пахуча, шо ми кладемо 
на Зелене святка. І багато конвалія, багато клена, дуба. 
Мак, як є, то святять. «Пута». [Чи зв’язують покійни-

ку руки або ноги?] Руки перев’я зують, як людина вмре. 
Тако, поки воно застигне. А як застигне, як її вже мають 
класти у труну, то ту розв’язують чи розризують. Ну я 
знаю, хто бере на знахурство ту лєнту чи ту бінтика, 
а хто пуд голову кладе. Лєнту ту, шо то руки зв’яжуть, 
то використовують. Ну, тако я чую, як старіше люди ше 
кажуть. Як чоловік п’є да й б’ється, то юму вшити мож-
на в чохулку. Ну вже він, каже, руки не пудниме. Забо-
рони та перестороги, пов’язані з похороном. [Чи за-
вішують дзеркала в хаті?] Всьо завішують. Нима ничо і 
зиркалив. І цєго, ше такий в нас убичай. Я не знаю, як в 
кого, ну в нас убичай в силі, шо як людина вмирає і там, 
де людина лижить, вікна розкривають. Тюль зсовують в 
кучу, шоб вокна були голі. Нічне перебування біля по-
мерлого. Должин хтось сидіти біля мерця. Ну тако, як 
часом кого нема роботи, та й прийде врано, а цилу нич 
други люде сиділи. Тиї люди йдуть, а тиї сидять. Ну, то 
ж хадзяйки пораються, то ж вони наглядають. Нє, нє, 
так мерця одного не залишають. Я не знаю, чого то так. 
Так треба, положено. Сьодні вмирає людина – на дру-
гий день должни хоронити. Хіба, може, такий случай, 
шо от ждуть дітей, діти далеко. Там тіліграму дадуть, 
шоб не хоронили, то пуджидають. На другий день вже 
ввечора. А буває такі случаї, шо занесуть на могилки, їх 
немає, то не закопують. Так клійонучку накриють. А на 
другий ранок вже вони приїхали, дітки, укривають. Ви-
совують труну, укривають. Попрощаються, поплачеть 
і всьо. Прощання з померлим. Попрощаються, пере-
хрестяться. Ну, поцилують ноги і в губи. І  знов пере-
хрестяться. І знов те пудходить, те удходить. Знов так.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. В нас, як занесуть хо-
ронити, викопають яму, і мають спускати у ямку його 
і вже закопувати, то дехто бере з кармана та й кидає. 
[Хто опускає труну в могилу?] Ну, молодші мужики. 
Упускають в нас на полотнах, на рушниках. Колись на 
бровках, давне-давне упускали. А зара нє, зара поста-
ралися. Вже кажна знає, шо буде вмирати. Постара-
лася. Да, десять, двадцять метрув должна вона мати. 
Ну таке-во, на рушники таке. Да і спускають рушни-
ками. [Чи кидають жменю землі в могилу?] Да, кида-
ють писочок. Всі кидають. В нас убично всі. Але в нас 
прийшов як новий батюшка, то він і став казати, шо 
ни можна кидати зимлі, бо то засипаєте очи. Але всьо 
равно, то родина кидає. Бире писочок, шо накопаний, 
і кидає. Хто гроші, хто писочок кидає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Що ро-
блять, коли приходять з кладовища?] Руки всі пумили. 
Вже стіл накритий то всьо, і сідають. Перше беруть ко-
ливо. Перший день нас нима горилки. Вже запрітили. 
Вже якось удвикли. [А раніше як було?] Була гурилка. 
Страви поминальні. [Які страви готували на похо-
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рон?] На похорон колись готовили піроги, пікли, борщ 
варили з фасольою і ше якісь пампушки. А теперика, 
шо на свадьбу, шо на все, одинаково. [Який борщ ва-
рили?] Із капусти. І голуби [голубці] робили. І коливо 
робили і всьо. Ну, з хліба. [Коливо робили з пшениці?] 
З  пшениці більше так. [...] Пампушки пичуть з саха-
ром, олійками посмачать і пампушки подають. Да, щи-
тай, на паслєднії дають, кисіль варать, жалатін. Убично 
зара вже кисіль. Раніше тоже кисіль. Ну хто як, хто жи-
латін, хто кисіль. Ну убішно зараз більшинство кисіль 
стали варити на похорон. [З  чого готують коливо?] 
З рису. А раньшей кутю товкли в ступах таких. Пшени-
цю товкли і варили коливо, то ж колись. А тепер рису 
зварять, цукерками її обставлять, упсиплять і черпаєш 
ложичкою кажнуму. Дето в Ново-Волинському я була 
на похорону, то там кажному тарелочка, і  кажному 
колива по ложички. Поминки післяпохоронні. [Коли 
відбуваються поминки?] На дивятий і на сороковий 
[день]. На другий – ні. Та, може, хто там прийде, хто 
там радив, кого позвуть. І на рік [роковини].

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Да, колись нас 
багацько молодеє повмирало, то виночка бируть. Ви-
ночка її накладають. Декому даже і платтє біле. Білі-
білі наложують і виночка, і квитку чіпляють. Як вже 
похоронили їх і  вже виходять із могилок, і  коровай 
пичуть [і] роздають. Самогубців. [Де у вас ховають 
самогубців?] Воно то колись казали, шо ни дозволи-
но [хоронити на кладовищі]. А зара вони ховають всі 
на могилках. В нас багато втоплинукув. Раніше такуво 
казали, визуть десь далеко. Десь на кружову дорогу, 
і  там хоронили. [...]  Той, шо втопиться, то хоронять 
на кладбіщі, а шо вишаються, то того ни бируть. [А де 
ховають? За могилками?] За могилками. [Чи ставлять 
хреста?] Нє, не можна хреста. А шо ж він на себе.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Чи казали у вас, 
що душа по хаті ходить?] Ну, до сорок день ше то хо-
дить по зимлі, а вже як сорок день управлять, зроблять 
всьо, душа, кажуть, іде на той, на небо. Да, бо шось 
воно  є. Воно здриться. От ходить по хати, шось ро-
бить, стукає шось, шось прикидає. Як то молода люди-
на вмре і вельми шкода, і плачуть люди, то воно буває.

с. Піщане
Записала Ю. Буйських 6 липня 2010 р. 

у с. Піщане Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 
від Федік Ганни Федорівни, 1929 р. н. [1], 

Зрун (Федік) Софії Федорівни, 1938 р. н. [2], 
родом із с. Піщане, нині мешкає у с. Полиці  

Камінь-Каширського р-ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Передвісники смерті. [У вас 
не казали, що сильний вихор здіймається тоді, коли 
хтось вішається?] [2] Ну, колись то казали, шо, каже, 
ма[є] буть такій, такій, така бура, такій вихор, напев-
но, хтось десь повєсився, десь, хто його знає, десь. А я 
знаю? Бог їх там знає. Ну, то ж хто їх знає там. Тако там 
так вже не було, шо іменно шо сьой, шо сьогодні там, 
як кажуть, вешальника хоронять і, і бура зріваєця – 
так немає, але ж. [1] А бура завше, завше-завше, якшо 
тако вешалника, і має бути бура, так. [2] Ну, кажуть, 
шо якшо – то вихор.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. [Де ховають уто-
плеників?] [2] Втопляникув тоже не [ховають на кла-

довищі], ну, то втопляникі [...] є, як кажуть, потопле-
никі були різни – є людина, шо може шось статися, от 
як той, шо ми казали, він не хтів топитися, його просто 
судорогі взяли, чи там шо, а є людина, шо є іде спіці-
ально топиця. [1] Шо спіцьяльно, та, шо спіціально, то 
то вже ни [ховають на загальному кладовищі]. [2] Ну, а 
то той, шо десь шось там взяли, чи десь якісь судороги, 
чи десь. То то були топленики різного там – да їх ба-
тюшка все рівно не хороне. […] [Колись вішальників 
ховали окремо?] [2] Колись їх на могілках не ховали. 
Колись їх ховали на бізлюдних місцях, а тепер то вже 
ховають. [1] Там, де сходяця границі, – отам з нашого 
села і з того села. Ну, ліс, і в лісі там, де ото, прімєрно, 
обзирське, а то нашє – ото на тий границі їх хава… [2] 
На тій границі їх хоронили. [Тобто на дорозі?] [1] Ні, 
на дорозі, в лісі. [2] Ну, колись же ш, колись, ну, й ти-
пер є – ото границя йде, то прорубують ліс. Ото сюди, 
отам, наприклад, стобихівське, а сюди там обзирськє 
– і от на тей границях, там же границя не була та, як 
тепер, шо там трактор їде чи там машина, чи шо – про-
сто границя була. На тих, тий границі або на горі якій, 
де гірка така є, на тих горах да хоронили. Типер, то 
вже хоронять [на цвинтарі]. [Чи ховає їх священик?] 
[1] Нє, не хаває. [2] Самі люди хоронять, хрести став-
ляють, пам’ятник ставлять, а Бог його знає. […] Там 
в мене по сусідстві ходив хлопець до дівчини, ходив 
хлопець до дівчини, вона от була беремєнна, але вона 
кульгала на одну ногу, одна нога в її була коротша. […] 
Красіва, вона гарно так співала, і він так гарно співав, 
він такій був риженькій, вона хороша, а і в його ноги 
були так всередину, він так ходив, але ничого, він по-
магав. І от йому мати не дала її брати. Мати її не дала, 
вона шо: «Ви так копиці не нестимите, бо вона й ти, 
й ти каліка, а вона знов на одну ногу, ви так копицю 
розкидаєте», – і вона її не дала. Вона дала, а він такій 
виселий був, він тобі, ой, Боже, ото передзвіни йдуть – 
він співає, ото, ото свати ото йдуть, і ото такє, то його, 
його пісень, він пісень знав, Боже, й такій був веселий 
хлопець, він один був в її, батько на війні загинув. І він 
узєв таку другу дівчину, гарну. І він трошкі побув з тею 
дівчиною, затужив, затужив, затужив і повесився.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» Вона покинула, 
пошла і то, а вона вродила, вже як вона вродила, а він 
був жонатий, то він кругом вокєн ходив завжди. […] 
І як він повєсився, то казали, казали люди, шо бачіли, 
шо він ходив все рівно дивиця того хлопця. Але, але в 
оту могилу був вбитий осовий колок, то був вбитий. 
Ото кажуть, якшо ходить, то тре так увбивати, шоб 
пробити труну і достати до грудей – і вже ходити ни 
буде. То там колок [...] колок був – він більш не ходив. 
Вона того хлопчика вигодовала. [Його теж ховали на 
границі?] Нє, на могилках. На могилках схоронили 
його, тако скраєчку. [Це було вже за Вашої пам’яті?] 
Ну, при моїй, шеесят якійсь рік був, шеесят якійсь.

с. Полиці
Записала Ю. Буйських 7 липня 2010 р. 

у с. Полиці Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 
від Антонюк Євдокії Хомовни (Хомівни), 1925 р. н., [1], 

та Зрун Катерини Степанівни, 1951 р. н., [2]

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» [1] [Кажуть], 
шо душа ходить до сорок, так і служба сорок за сорок 
день її [нерозбірливо], то вона ходить. А чі правда, а чі 
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неправда. Я, моя мати як умерла, то я ни лягла в хати, 
а лягла у сінях, то як в мене лижко, то я лягла, то я 
такє геть но вочі тако бачіла – там, чую, двері ри-ип, 
одчинилися двері, і мати моя встала кала мине. А я 
кажу: «Мамо, Ві те прішли?». Каже: «Прійшла, доцю». 
Я злякалась і побігла в хату [плаче]. [Кажуть, що бува-
ють віщі сни? Що померлі сняться і щось кажуть, за-
стерігають?] […] То ж є, тиє мерці кожний, як заснеш, 
а шось мусить пріплутатися, той тобі присниця чі та, 
присниця чі та – шось говорить. Всяко ж буває во сно-
ви, так. В снові всяко буває. […]

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ В нас таку тичку, 
як закопают вмерлого, то кладут уздовж труни [моги-
ли], таку… [2] Да, і кажуть, шо то котрий покойник 
помре, то того, шо похоронили, варту… [1] Варта, 
він стоїть… [2] Да, вартує так як знов... [1] Мертвий. 
[Мертвий вартує?] [2] Да, о як вже, допустім, ага, тей 
покойнік, похоронили, от другого треба покойніка 
хоронити, вже треба, шоб родичі йшли, з його зняли 
з могили, ту тичку викінули за огорожу на могілках, 
того, шо похоронять, – оп’ять кладуть ту тичку. [Нову 
кладуть?] Нову, на могілку, свою та як тичку, ну, то 
так. Ото кажуть, як то кажуть, шо він вартує, пока 
прийде до його зміна, пока хтось знов помре.

с. Стобихва
Записала І. Бурко 6 липня 2010 р.  

у с. Стобихва Камінь‑Каширського р‑ну  
Волинської обл. 

від Савонюк Олександри Митрофанівни, 1929 р. н., 
та Макарук Олени Іллівни, 1940 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Ну є 
така пташка. Я ни знаю, як вона зветься. Як та пташ-
ка співає на могилках, то вже жде – хтось помре. [...] 
Сова кричить, собаки виють. [А пташечка в вікно не 
стукала?] То ж на гостя. А вже сова – обізатєльно. Пу-
щик прийде, кричить. Пущик був і сова. Пущик мен-
ший. І він ни кричить так, як сова. Сова плаче, а пу-
щик и-и-и. Пущик обов’язково. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. [Хто обмиває по-
мерлого?] Умерлого то, значить, тики баби. Кличуть 
таких, старіших. Своїм не можна. Свої ноги повинні 
помити. Діти матері, наприклад, то простяться всі 
гріхи. Али зараз миють будь-хто. Одягали сорочку. 
Моя мама, наприклад, оце вмирала не так давно, 
95 років було. Їй вінчану сорочку свою [одягли] по-
лотняную. А  клали теє ж саме, клали другу ми на-
тканую сорочку. [Куди кладуть померлого в хаті?] 
На лавці. На покутній лавці. «Мертва вода». [Куди 
виливають воду після обмивання?] Виливають на 
тако де в шо, бо всохне. Ну і шоб туди люди ни хо-
дили. Дись такий город бируть, шоб ни цього. [...] 
Під неродюче дерево. Бажано чоловикові – під чоло-
вічого роду, жінкам – під жіночого роду. [Чи можна 
її використовувати?] Нє, боронь Боже. Підготовка 
смертного вбрання. [Чи збирають одяг на смерть?] 
Ну, і зара готують. О, я вже собі чумудан склала. Ну, 
чумуйдан чи в ящик. Там плаття та кофту. Ну всьо, 
шо потрібно. Труна. [Труни самі робили?] Ага. Ну то 
такий убічай. Тож колись в нас в силі багато чолови-
ки, то мають свої доски, сами зробльоть. То й труни 

оббивати. Спорядження померлого. Дали сорочку, 
спідницю. Все те, шо на її, та ше таке й клали. [Чи 
клали в труну гроші?] У карман, в платочок. Копійок 
пара. На пропуск. [А взуття одягали чи клали поряд?] 
Удівали. В постолики взували в нас. Ну, тапочки, хто 
й там уже туфлі. [З чого робили подушку померло-
му?] Тіки стружка, сіно і свячоне зілля. «Пута». [Чи 
зв’язують руки і ноги померлому?] Ну, руки й ноги 
зв’язують лєнтами. Али як вже юго ховає, спускають, 
то рузвязують. [Куди кладуть потім ці мотузки?] Ну, 
так в труну. Гинче бире на знахурство, хто розби-
рає. Ну я знаю, шось, каже, врізують чи вшивають. 
[Для чого вшивають?] То воно замре, як той мрець. 
Ну тиї, шо бируть, то вони знають куди. [...]Ну, його, 
наприклад, беруть на суд кусочок того матерялу, тот 
мертво буде. Виграєш, мол, справу. Тепер, кажуть, 
як корова б’ться, то як з мерця цю лєнточку взяти, 
то зв’язати ноги, то вже вона битися не буде. Ну такі 
люди говорили, ну я його не робила, моя мати не ро-
била. Може й чоловикові вв’язували. Да, щоб до ко-
ханки не йшов. Нічне перебування біля померлого. 
[Чи сидять вночі біля померлого?] Ну, внучи і вдень. 
То в нас всі смиються, то ж в нас вин никуда ни вти-
че. Ну, али якось так. Страшно. [Скільки ночей по-
мерлий лежить у хаті?] Як якої пори. Знаєти, зимою 
то ждуть [поки прийдуть родичі], а от як жара чи шо, 
то скоро ховають. Бо воно розносить. Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. [Чи завішують 
у хаті дзеркала?] Завішується, часи установлюються 
[зупиняють годинник]. Зеркало завішується, бо ка-
жуть воно вбирає в себе негатив увесь.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [Хто опускав труну 
в могилу?] Чоловіки, шо несли убично. Тіки опус-
кали колись, я пам’ятаю, верьовками, но тепер у нас 
полотном опускають. І  полотно тоє забирають, не 
роздають. Бо так, як у Володимир-Волинську, то там 
кидають у яму. В нас нє. В нас забирають додом. [Чи 
кидали жменю землі в могилу?] Як який батюшка за-
раз й каже. Один дозволяє кидати, один каже, що не 
треба. А раньше кидали. А якшо, от наприклад, мати 
вмре, дочка, кажуть, шоб в цю [в могилу] не заглядала, 
то ше візьмуть грудочку землі і отако кинуть. То шоб 
не скучала, і не ввижалася їм мати. Дари поминальні. 
[Чи віддячували якось людям, які допомагали на по-
хороні?] Як раньший, так нияк ни віддячували. А вже 
зараз в нас такий, генший, шо дають, все дають. Ба-
бам – хустки, чоловікам – рушники. Геть усім-всім. Ну 
тиї, шо в силі йдуть на похорон. А раньший нічо ни 
давали. Ну так благода. То ж так по Божому. Ничо і ни 
відроблювали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Які по-
минальні страви зазвичай готують?] А  на обід то є 
коливо обов’язково. [З  чого робили коливо?] Рис. 
Зерно варили. [Коливо роздавали окремо в мисочках 
кожній людині?] Зараз дають. Як вже стали мисочки, 
то кожному ложку набирають і роздадуть і всьо. А нє, 
то несуть і кожен бере собі. [Які ще страви готують?] 
Капусту та таке. Колись то готовили тако посню. Пам-
пушки з медом, піроги з бобом [квасолею]. О, капус-
няк, кашу, о тако молоком підливали. Каша з пшона, 
то кутя яка. Як в кого. Є борщ, горох. Похорон такий, 
як і весіллє. І  тиї всякі прибори, і  тиї салати. Шо на 
свадьбу, то й на похорон готовлять. А колись нє. Ко-
лись хліб, каша, капуста і всьо. Піроги напече і всьо. 
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Поминки післяпохоронні. [У  які дні поминають?] 
Є  див’ятий, али у нас так, бачте, шоб і продукти на 
портилися. От сходня і вже на другий день. Будто то 
щитається завше девять днів. А сорок то само собою, 
рик само собою. Зараз вже трошки батюшка вельми 
й кричить, шоб ни давали гурілки. То зараз більшин-
ство та вода, квас. А тиї, шо яму копають, то ж вони 
ґвалт кричить, дай їм горілку [сміється]. Шо не буде 
ями. А раніше, Боже, раніше не було теї  гурилки.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. [Чи правда, що коли відьма вмирає, то треба зри-
вати стелю?] Та правда. І їм полегшати, вони лижать, 
мучаться. За їх і моляться, і стелі взирвують, шоб душа 
пришла. А так більш нічо. [А кладуть на землю?] Нє, 
на землю ни кладуть. Неодружених. Дівчина як вми-
рала, вінок обов’язково [вдягали], лєнти, як на моло-
ду. Убирали, як наречену. Самогубців. [Де у вас хова-
ли самогубців?] Значить, от то мій син вже втопився, 
там геть коло моста. То ховають разом. А вішальни-
ка ни ховають. Вішальника так дись збоку хавають. 
І  батюшка ничо ни править. Ни править і ни ховає. 
[...]  Якшо утопленик сам, ни самогубець, його хоро-
нили, як і всіх, за забором і вішальника так само. [Чи 
ховали колись на дорогах?] Нє, на могилках. Чи ста-
вили хреста в них на могилах?] Йому кілок забивали 
осиковий, шоб він ни ходив. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» [Чи кажуть у 
вас, що якщо дуже плакати, то померлий може ввижа-
тися, приходити?] Приходить, вижиє всякоє. Бачать 
її, бачать. [Було таке в селі?] Було. Тоді йдуть перед 
Великодним четвергом до схід сонця. Ну, це з середи 
на четверг, до схід сонця ідеш на могилки. Приходять 
на могилки і беруть грудочку землі, сиплять за пазуху 
і кажуть: «Я від тебе беру піску, а ти від мене забери 
тоску». І  приходиш додому. З  колодязя повне відро 
води, щоб ни браної, нагріваєш, омиваєшся. І ту воду, 
і ту сорочку чи рушник, шо витирався, виносиш на се-
редохресну дорогу, де менше люди ходять. Виливають 
ту воду і кидають той рушник. І поетому кінчається 
оце плакати.

КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Козлиничі
Записав О. Васянович 16 червня 2007 р.  

у с. Козлиничі Ковельського р‑ну Волинської обл. 
від Войнович Василини Семенівни, 1923 р. н., 

Ковальчук Галини Микитівни, 1932 р. н., 
та Войновича Івана Михайловича, 1923 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплеників. 
Вішальника хоронили на межі села, на границі сьол. 
Колись їх дуже мало було. А заре хоронять кажне коло 
свого, на могелках. Колись хрести не ставили, у  яму 
вгорнуть, загребуть і  всьо. А  зараз хрести ставлять. 
Як утопиться, то ховають батюшки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Четвер після Паски  – 
Намський Великдень. Обливалися водою. Хлопці ді-
вчат обливали. Намський Великдень  – то Великдень 
мерших. Нічого у цей день не роблять. Колись приби-
рали могелки у цей день, а тепер прибирають до Пас-
ки. На Проводи хреста убирають рушником і колись 

убирали. Тепер і віночка повісить, шоб було видко фо-
тографію. Проводи полагається в понеділок, але у нас 
зараз у неділю. Священики перенесли на неділю: ідуть 
на могелки, правлять, читають граматки умерших. Це 
за України помінялося. На могилках колись сідали 
обідати, шо брали з дому, то з’їдять. Родичі збиралися, 
обідали. Це робили біля своїх могил. Як хто, то кладе 
їсти на могили: паску, крашанки, можуть і горілку по-
ставити. Колись то горілку не ставили.

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Забужжя
Записав О. Васянович 13 червня 2007 р.  

у с. Забужжя Любомльського р‑ну Волинської обл. 
від Гнатюк Пелагеї Матвіївни, 1932 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплеників. 
Топляника ховають на могилках, і батюшка править. 
А вішалника везли кудись у ліс, у лози, а тепер то хо-
вають збоку у могилках. Колись хрести не ставили їм, 
а як проходиш коло такої могили, то треба якусь па-
лочку кинути на неї, бо душу віддав нечистому, вже не 
святий. Зараз хрести їм ставлять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Четвер після Паски на-
зивається Тамтих Великдень. Йдуть на могилки, при-
бирать могили, з барвінку віночки плели і вчепляли на 
хрести. Прóводи – за тиждень після Паски. Йдуть на 
могилки, кладуть шо там на могилу, сядають, пополу-
днюють збоку коло могилок.

с. Підлісся
Записав О. Васянович 14 червня 2007 р.  

у с. Підлісся Любомльського р‑ну Волинської обл. 
від Духніцької Віри Павлівни, 1929 р. н.,  

та Духніцького Павла Омеляновича, 1925 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Прóводи за тиждень по 
Великодні. Батюшка їде на могилки, свячки світять, 
гроші платять і батюшка править. Обідають на могил-
ках, але не коло могил, а на сторону ідуть. На могилах 
кладуть булку, яйця, канхвети і не забирали. Вони за-
бирають. Четвер після Великодня  – Мертвих Велик-
день. У цей день ідуть на могилки – могили чистять. 
Нічого не мона робить.

ШАЦЬКИЙ РАЙОН

смт Шацьк
Записала Н. Кіричук 10 липня 2009 р.  

у смт Шацьк Волинської обл. 
від Зуб Євдокії Давидівни, 1923 р. н.,  

Гірича Олександра Михайловича, 1929 р. н.,  
Пишук Єви Яківни, 1925 р. н., 

та Карпук Анастасії Василівни, 1932 р. н.,  
родом із с. Хрипськ Шацького р‑ну,  

у смт Шацьк проживає з 1960 р.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обми-
вання померлого. [Хто обмиває покійника?] То кого 
приглашають, то сусіди прийшли, то ж треба поми-
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ти комусь, а як є вдома кому помити, то і вдома по-
миють, наберуть води гарачої. Буває і чуже, буває і 
родичі обмивають, мужчину  – мужчини, а  жінку  – 
жінки. «Мертва вода». [Куди виливали воду, у якій 
обмивали покійника?] Бояться виливати теї води, пе-
реступати. Зара вже нема забобонов, переходять че-
рез калюжу, а колись вступати у воду боялися, як на 
дорозі. Єю десь в хаті вливали чи, мені здається, десь 
пуд дерево таково, шоб там ніхто не ходив. Одягання 
померлого. [Хто одягає померлого?] В більшості рід-
ні, але якшо нема рідних, то вже близьких, знайомих 
просять, і ото «нараджуть» – у нас кажуть. Підготов-
ка смертного вбрання. [Чи готують люди собі одяг 
на смерть?] Ну таке було і зара є, тримають на смерть 
собі одежу і гроші збирають. Нічне перебування біля 
померлого. [Скільки ночей покійник повинен пере-
ночувати в хаті?] Треба, шоб покойник у хати пере-
ночував три дні, бо його душа ше в хати, і  тоді хо-
ронять, колись так було за Польщі, а теперка в п’ять 
часов померло, а  вже в чотири вечором хоронять. 
Колись [казали, що покійник] має ночувати дві ночі 
в хаті, а третю ніч – в церкві. [У вас читають Псалтир 
над покійним?] Читають. В нас не залишають [самого 
покійника в хаті], хай хоть одна чи старіша людина 
[буде]. [Де в хаті лежить покійник?] В кого де, в нас 
то обачно на стільці ставлять. І туди [в труну] пере-
кладують. [Де раніше робили труни?] Заказували в 
колгоспі, а хто має блише, сусіди збивали труну, обте-
шуть, обстужать а зверху оббивали матерією, шоб не 
видно було, шо воно не вельми там добре стругане. Як 
коли, як де зробить, як колгосп – то платили державі, 
а як сусід – то могорич ставили. В нас як ше колись 
доски були, то труни робили самі. А є такі, шо при-
возять з Луцка готову труну, там вона оббита і хрес-
тик, і на хрестику той віночок лєнтою, ой Боже, лєнта 
і рушничок – і накрити є чим і всьо, шо там потрібно, 
то все в труні, є і застелити, і накрити, тико людину 
вбрати померлу, то тико костюма купили, то туфлі, 
носки. Спорядження померлого. [Що клали в тру-
ну?] За Польщі нє [клали нічого], бо були бідні люди, 
то топіро вже не пам’ятає, шо класти в ту домовину. 
Не мона, казали, колись навіть не обували покійних. 
Ну, ніби кладуть запасну [одежу], шо на тім світі буде 
передіватися. Гроші кидають для того, шо там вику-
пляють місце йому. «Пута». [Чим зв’язують ноги 
покійнику?] Не знаю, шоб зв’язували ноги. Мотузки 
зара спеціальні, беруть у того, шо завидує могилками, 
мотузки одні і ті самі дають, є шо бере свої мотузки. 
Атрибути поховальні. [Що ставили на стіл, коли 
помирала людина?] Хліб, жито, чи шо там  є, зерно. 
[Чи ставили воду?] Нє, води не ставили, тико зерно 
ставлять. [Що ставлять біля померлого?] Свічка [сто-
їть] до сорока день, вина якого стопочку влють і збіж-
жя такого і ми печеня положили. А свічечка тож, тико 
не горить, а погашана стоїть, а на сороковину, то вже 
свічку світять. Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. [Чому завішують дзеркала?] Потому шо, 
я сама не знаю чого їх завязують, бо поститься стікло, 
то робица на стікло такий во. [Чи можна вагітним іти 
на похорон?] Я чула тико так, шо колись тре чирво-
ною лєнтою чи пальця перемотати, чи руку перемо-
тати – туди мона йти. [Кажуть, що як померла перша 
дитина, то матері не можна йти на похорон?] Не мож-
на, в  мене як перша дитинка вмирла, то не пустили 
мене на могилки.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як покой-
ніка виносять, то обсипають житом по хатах, а вже як 
приходять з могилок, то жито прибрати. [Коли вино-
сили покійника з хати, чи стукали труною об поріг?] 
Да, ранше в нас не обстукували, а вже посля войни то 
вже обстукують три рази. [Нащо так роблять?] А  я 
того не знаю. [Чи кажуть, що покійник прощається з 
порогами?] Я того вам не скажу. [...] Як вже покійника 
виносять, то пока він хазяїн чи хто, то беруть хліви, 
двері відкривають і все, шоб міг він прощаця із своїм 
подвір’ям, своїм хазяйством. [Чи зупиняється десь по-
ховальна процесія?] Ну, стають біля братської могили, 
[або біля місця, де працював покійний]. Прощання з 
померлим. [Як у вас прощаються з померлим?] Про-
щаються три рази: хто приходить, то прощається, по-
том, як вивозять з хати – прощаються, потом на мо-
гилках останній раз прощаються. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни [На чому труну опус-
кали в могилу?] Як кого і як де – і рушниками спус-
кали, і мотузки. [Чи кидали копійки в могилу?] Було 
кидали, але зара вже не кидають. Колись на шнурках 
[опускали труну]. Колись бідні люди були, а вже стали 
богаті, то є на рушниках чинші. Але батюшка казав, не 
мона кидати те полотно, де є рушники – тре забирати, 
і казав, шо грошей не мона. Дари поминальні. [Коли 
покійника принесли на могилки, то там роздавали цу-
керки, печиво?] Я знаю, хто як хоче.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Чи готу-
ють коливо на поминальний обід?] Да, да, да. [З ньо-
го починають обід?] А, то ті прийшли, поховали по-
койніка, принесли коливо, покушали, сідають за стіл 
і починають їсти. [Як запрошують на поминальний 
обід?] Не помню, чи кликали, тико як уже дев’ятий 
день чи сороковий день, то як зайдеш на кладбища, 
то казали так: «Слава Богу бабиним мощам, ми при-
йшли до вас в гості, прийшли провідати і принесли 
обідати». [Що першим їдять на поминальному обі-
ді?] Перше  – молитву Отче наш поговорити, посля 
перехреститися три рази і коливо три рази покуша-
ти, і  вже тоді сідають їсти. Традиції жалобні. [Чи 
кажуть, що потрібно, щоб хтось ночував з родиною 
померлого після похорону?] Якшо теї ночі похоро-
нять, тре шоб хтось ночував з чужих, але, кажуть, то 
не скрізь однаково. «Сніданок» для померлого. [Чи 
несуть на могилки сніданок на наступний день піс-
ля похорону?] Да, коли там їдуть, з  дванадцяти ча-
сов ідуть отако коло часу, коло двох зобирають пару 
людей, і  вже йдуть на кладбище. Поминання після-
похоронні. [Коли поминають померлих?] Помина-
ють дев’ятого дня – до церкви йдуть, і на сороковий 
день йдуть до церкви. Тоді стико не збирали людей, 
кажуть шо основна молитва в церкві – за його, тре 
молитися на девіть день, сороковий день і роковий, 
а там вже. Перед Паскою є поминальний день, перед 
Трійцьою є там різні свята. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Та людина тяжко вмирає, котора шось знає. То 
вона просить: «Подай мені руку». Як хтось руку по-
дасть – тоді вмре, а руки не подаси, то вона довго му-
читься. Самогубців. [Де ховали вішальників, утопле-
ників?] Їх колись на кладбищах не ховали, тико під 
кладбищем, кладбища були обгорожані, то тиї, шо 
хрищоні, то були в загороді, а тиї, шо повішалися, то 
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ховають по той бік, а  тепер то ховають всіх [на кла-
довищі]. Вішальника ніде колись не споминали, бо то 
гріх великий – коло його диявол і він сам на себе руки 
положив. Колись не давали на могилках хоронити. Та 
й зара батюшка не йде за таким, шо сам собі смерть 
робить, не йде на похорон. Ото як повісився, то через 
забор передавали, запньоні ворота були, то через за-
бор і все одно на могилках похоронили. А колись тико 
пуд могилками мона було похоронити і батюшка не 
хотів, шоб навіть до церкви вносили. […] То вони, ка-
жуть, чорну магію читають. Тут один втопився, то ка-
жуть, чорну магію читав і так його занесло топитися 
в ополонку зимою, то вже пусте припасається до того, 
Господь за ним вже не слідкує, а вже диявол тягне його 
то втопитися, то повіситися. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Мені сон був приснився, шо 
брат вмер і не дали йому грошей в карман, бо то є 
шо в карманчик, а є так, шо в яму кидають. То при-
снилося, шо я йду, і такий дом стоїть. Заходжу я і ду-
маю, шо не було того дома. І такий стіл довгий і за-
лізом оббитий, цинковою бляхою, і стоїть моя сестра 
мертва і брат мертвий, а на тім столі такі пакуночки, 
а баба якась стара сидить і їсть кашу з чавуна. А брат 
і сестра стоять, кажу: «А шо ви їсти хочете?» – «Хо-
чемо». Кажу: «Ну то ходіте до мене додом» – «В нас 
є їсти шо, і  сир є в пакунках, тико хліба нема». А я 
кажу: «Магазин построєний хлібний, то зайдіте та й 
купіте». А брат каже: «Мені грошей не дала жінка». 
Є  шо присниться, шо [щось не поклали], то вкопу-
ють, трохи ямочку прогребуть і положать, закопа-
ють, шо просять мертві.

с. Грабове
Записала Н. Кіричук 9 липня 2009 р.  

у с. Грабове Шацького р‑ну Волинської обл. 
від Грабовець Єви, 1943 р. н.,  

Котової Тетяни, 1931 р. н.,  
та Дубини Тетяни Петрівни, 1929 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Передвісники смерті. Я чула, шо як вже має людина 
вмерти, то пущик буде коло хати кричати, так як то 
тягне-тягне. А  як вже йде беременна людина, то він 
як плаче, як мала дитина. Кажуть, як собака виє, то 
шось недобре [станеться]. [Як у вас називають мерт-
ву людину?] Хто мрець, хто покойні. Сповіщення про 
смерть. [Як повідомляють, що хтось помер у селі?] 
Двері отчиняють уже як виносять з хати надвір, шоб 
вже вести покойніка то отчиняють в хліві і у хаті двері. 
[Може, у дзвони дзвонять або хустку в’яжуть на воро-
та?] Ні, в нас нема. Як підвозять покойніка до церкви, 
то дзвони дзвонять, і як виносять, то тоже дзвонять.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває померлу людину?] В нас 
запрошують зо три чоловека. [...] Запрошують старих 
жінок і вони миють. Жінки миють жінок і чоловіків. 
В  нас нема обичаю, шо чоловіки миють. Помиють, 
нарадять та й всьо. «Мертва вода». [Що роблять з 
водою, у якій обмивали покійника?] Цю воду вилива-
ють в ямку, шоб закопувати, вобщем там, де не ходять 
люди. Шоб не ступала нога чоловіча. [Можливо, цю 
воду використовують у магічних цілях?] Нема такого, 
завжди ту воду виливають і в ямку закопують, і те все, 
шо там їє мили, і все разом. Може, хто шо знає, але я 

не знаю. Підготовка смертного вбрання. В нас якшо 
старіша людина, вже вона зарання собі наготовить все 
одітися, купує все: то хрестик, то платочки, то хустки, 
ну вопшем таке, шо потрібно. Труна. [Куди кладуть 
покійника після обмивання?] Спочатку на лаву, про-
стилають чисту простить. Ну а вже тоді приготовлять 
чи куплять труну. Кладуть тоді в труну. [Як кладуть на 
лаві?] В нас головою не будут класти до дверей. До іко-
ни головой, а до дверей ногами. [Розкажіть про труну? 
Яка її місцева назва?] Ну, як хто говорить, в якой міс-
цевості, в нас труна, а де домовина. [Коли переклада-
ють тіло в труну?] Ну, коли їє зготовлять. Колись ро-
били труни. [Хто робив труни?] Ну, були [майстри]. 
Якщо вже людина старіша, вже вони заготовляли собі, 
шоб у них були доски. Сухиє шоб були, легкиє, і вже 
тиє чоловеки збиралися і робили. Потом у нас їх стали 
робити у тих Смолярах, в нас там була майстерня кол-
хозна, то ми туда возили достки і там робили труну. 
Тепер уже нехто не робить труну, тепер уже готовиє 
купуют. [Як колись трунарям віддячували за їхню ро-
боту?] Нехто там не платив гроші, просто так, люди за 
так робили. Потом кликали їх там на обід і все. Споря-
дження померлого. [Що кладуть небіжчику в труну?] 
В нас кладуть пахуще оце, як ото кажуть, лепеху. [Чи 
кладуть запасний одяг?] Колись було таке. [Для чого?] 
А то все дурне, а просто вже не знали, шо видумува-
ти, і  снилось людям, шо як ото накладуть, то важко 
йому там ходить, бо носити те. Тепер вже не кладуть. 
«Пута». [Чи побутує звичай зв’язувати руки чи ноги 
померлому?] Зав’язуют, шоб ноги не розходились і 
рот шоб не откривався. [Як називали ці мотузки, яки-
ми зв’язують ноги?] То не мотузками, то просто мар-
лями або якими там хустинками. [...]  Ну в нас тако, 
як положать в труну, то ше не розв’язують, бо то шо 
везти, процесія, то ноги розходяца, то руки. А вже як 
мають вести, як вже добре він застине, порозв’єжують 
і тої всі зав’язки кладуть в труну, под те покривало по-
ложать. [Чи не було таких випадків, що їх забирали?] 
Є таки, кажуть, люди, шо забирають. [Для чого?] Ну, 
я  не знаю для чого, то калдуни. Нічне перебування 
біля померлого. [Не можна залишати померлого само-
го в хаті], шоб нечого до його не приступилося. [Хто 
має бути біля нього?] Ну хоть хто. Ну ямку, напри-
клад, як викопают, то тоже кажуть, шо не покидають 
одну, порожню. [Чи читають над померлим Псалтир?] 
Як є кому – читають, а дехто то привозили певчи, то 
співають. Ото між собою жонки говорят. [Покійник 
має переночувати] одну ніч в своїй хаті. Атрибу-
ти поховальні. Як людина [яка померла] лежить, то 
коло неї все време горить свічка і хліб на рушникові 
лежить. [...] Кладуть полотенце в основному, засти-
лають наверх, шоб воно не було в ході, і  на тоє по-
лотенце кладуть хліб, а тоді набирають пшеници там 
чи в банку в повлітрову чи літрову, засвічують свіч-
ку. [Чи ставлять фотографію померлого?] Ні. Але як 
то молодий вмирають, то ще ставлять, а старе, то вже 
не ставляють. А так в руки – в церкві купують хрест, 
дають, ікони кладуть на груди, хрестик вішають. [Чи 
ставлять воду на столі для померлого? Чи кажуть, що 
душа прилітає води напитися?] Нє. В нас уже як по-
койнік умер, до сорока днів ото тарелочку поставлять, 
на тарелочку положиш кусочок хліба і вода стоїть. І то 
вже будеш там змінювати чи через день, чи щодень, 
всьо свіжу будеш подливати, і то сорок день і хліб така 
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само будеш міняти. [Що потім роблять з тією водою?] 
Я просто виливала на двір і всьо.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Коли ви-
носять домовину з померлим, чи стукають нею об по-
ріг? Скільки разів?] В нас  стукали три рази, але потом 
батюшка сказав, шо то не можна так робити. [А чому 
раніше так робили?] [Це померлий прощається] з до-
мом, з своїми порогами. [Чим перев’язують руки носі-
ям труни?] В нас такого нема. Є в людей, шо платочка-
ми. В нас потом, вже як роблять сороковину, тим, шо 
радили, тим, шо копали яму, дехто й тим, шо несли, 
обряди церковниє, то вже заре там жінкам хусточки, 
чоловікам полотенця. [Чи відомий звичай перестеля-
ти дорогу від дверей до воріт?] Ні, такого немає. За-
борони та перестороги, пов’язані похороном. Як ви-
носять з хати, то одкривають усі двері в хлєве і скрізь, 
шоб одкриті були двері. [Чи кажуть, що коли похорон 
іде селом, то не можна спати?] Ну, дорослим того я не 
знаю, а діток будять, шоб не спали. А чого, я того не 
знаю. [Чому кажуть, що не можна похорону дорогу 
переходити?] Ну, не можна не вессєлю, не похорону 
дорогу переходити. Може, шоб була удача. [Коли в 
хаті небіжчик, чи зупиняють годинник, закривають 
дзеркала, вимикають радіо? Для чого це роблять?] Ну, 
я не знаю. Ну, зіркало – то, кажуть, шоб він – покой-
нік, сам себе, мол, не бачив, як зир в зіркало, то, каже, 
буде страхатись. Але як людина нічого не знає, то й 
не буде страхатись. [Що роблять у хаті після того, як 
винесли покійника?] Подмітають. Сіють там чи жито, 
чи пшеницю по хати, на перід, як уже покойнік пошов. 
Ну там уже остаюца стариє бабки, і ото вони заметуть, 
а тоє вже винесуть десь тако на двір, для пташок теє 
зерно. [Як довго не можна білити хату?] Колись каза-
ли, шо сорок день не мона було мазати. Але як так по-
падає, шо перед Паскою треба мазати хату, то казали, 
на печі ото там в куткові [місце] для душі, не забілю-
вали його. [Може, називали це місце «діди»?] Ні, не 
знаю. Прощання з померлим. [Як родичі прощаються 
з покійним? Обходять навколо зі свічками чи про-
сто цілують його?] Ну, подходять. Всі прощаються на 
перебір від неї [від труни]. [Що роблять і що кажуть 
коли прощаються з померлим?] Підходять: «Прощай, 
може, коли я щось сказала, то прощай мені». [Чи може 
вагітна жінка прощатися з померлим?] Казали, шо ва-
гітним не треба йти і прощатися. Бо як родить вона 
дитину, то буде та дитина такая блєдая, воно то в житі 
тої дитини нечого, то тики шо краски вона не буде 
мати. То в нас все так кажуть. Процесія поховальна. 
[Простилають покривало, на машину підкладають со-
ломи, клейонку  – шоб не почепилася на покривало. 
[...] Де зупиняється поховальна процесія?] В нас єдне 
місце за селом. [Чи виносять хліб назустріч поховаль-
ній процесії?] Ні. [Як оформляли машину, на якій ве-
зуть покійника?] Того хреста дерев’яного, шо роблять 
покойнікові, кладуть на машини. А так то уже пошили 
таке, купили матерії, шо застилають ту машину. І коло 
кабіни ставлять якого вінка. Але як літом, то діти не-
суть тиє вінки. [Чи посипають дорогу квітами?] Ні. 
В нас таких молодих ще не хоронили. А зупиняються 
в нас коло обліску і коло братської могили і ото там, де 
в нас заре церква є. [Коли селом іде поховальна про-
цесія], кажуть, шо дітей треба будити. І як покойніка 
везуть, то не треба в окна заглядати. Бо кажуть, шо 
бутто очі будуть боліти. Відспівування. [Чи відспівує 

покійника священик?] Заре в нас в церкву ми не вно-
симо, бо там, шо зробили цекву, то нема куда. А по-
койніка отслужує отут. Батюшка іде поперід, там він-
ки, корогви несуть, а потом покойніка везуть і люди 
йдуть. То він отправліє, як ото в цекві, так у хаті от-
правліє, кадить і свічки світимо. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну в могилу?] Як хто має рушники, то на рушни-
ках. А як нє, то беруть такиє простиє вирьовки і тею 
вирьовкою опускають. [Чи кидають у могилу грудочку 
землі або гроші?] Но кидали, але батюшки запретили. 
Зараз батюшки кажуть, шо не треба неяких грошей, 
бо то пред тим всігда кидали гроши, як ото платять за 
землю. Дари поминальні. [Чи роздають на кладовищі 
або при виході «на помин душі» цукерки, пряники?] 
Ну, це на могелках як опустять, то тилько дєтям роз-
дают. Голосіння. [Чи голосять на похороні і як довго?] 
Колись голосили, приказували всяк, а  тепер вже ви-
йшло з моди. На весіллі не співають, а  на мерлинах 
[похороні] не плачуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Як назива-
ється поминальний обід після поховання?] Жалобний 
обід. [Як приходять з кладовища] миють руки, печі в 
нас не торкаються. [Як запрошують на поминальний 
обід?] «Прошу вас так і так, приходьте на обід по-
минути покойного». [Що роблять, коли приходять з 
кладовища?] Вже приготовлять відро і полотенце там. 
І  миють руки. [Чи готують у вас коливо?] В  нас ко-
лива нема, не варат. А вже восім километров, шо тиє 
Сміляри, то вже там коливо теє варят. А в нас вже, як 
на сороковини несут до церкви на службу, ото вже 
варят рис, украшают медом, канфетами, «горошком» 
обложат, такоє во поминають. Страви поминальні. 
[Як називається перша поминальна страва?] Ну, в нас 
коливо роблять як тики сороковий день. А  зараз на 
перший, як тики похорон, то нема того колива, а вже 
перед сороковим дньом несуть до церкви корзіну, там 
хліб, і там вже тоже варят коливо, воно там святися. 
І  вже на обід кожен спочатку кушає те коливо. [Які 
ще страви готували на поминальний обід?] В нас на 
поминальний готували все. Готують як на весілля. 
«Сніданок» для померлого. [Чи носять зранку після 
похорону сніданок на могилу?] Да. [З чого він склада-
ється?] Ну, хто шо занесе: суп чи борщ, ото шось за-
несуть таке. Поминки післяпохоронні. [Чи існує у вас 
звичай «поправляти могилу» або будити померлих?] 
Ні. Такого нема. [Як у вас справляють дев’ять днів, со-
рок, рік?] Ну, на деветь днів в нас не кличуть нікого, 
ото тільки шо своє є. А вже на сороковини кличуть: 
хто копав, хто радив.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [У які дні поминають по-
мерлих?] На Проводи. В нас перед Постом є поминал-
ница і перед Пилиповкою поминають тоже. На Про-
води йдем до церкви і тоді з церкви йдем на кладбище. 
Як хочеш, шоб батюшка якусь панахиду послужив, то 
платиш, кажеш, і він приходить і над могилою кадить. 
[Чи поминали на Святий вечір?] Не знаю. Рушники 
поминальні. В  нас всігда перед Паскою і послє Пас-
ки ходять прибирають [могили] і вішають [рушник], 
убирають. А так більш нічого.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. [Як хова-
ють нехрещених дітей?] Як нехрещене, то не возили 
його на могили туда. То тут во хоронили. Посвятять 
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водою свяченою, та й хоронили. [...]  В  нас нехреще-
не умерло, то хоронили без батюшки, і  вон сказав, 
шо сорок день пройде і поставите хрестика. І так без 
хрестика похоронили. Неодружених. [Які особливос-
ті похорону молодих і старих?] Молодих, якшо воно 
не женєна, то всігда з фатою хоронили дівчину, ну а 
хлопця обикновенно. [...]  Коровай тоді вже. Так як 
ото коровай пекут і роздають його, як провели. Само-
губців. [Де ховають самогубців?] В нас, например, по-
вісився чоловік, то там збоку [поховали]. Як на Про-
водах батюшка і вся процеся обходять всі могелки, 
то їх минають, не обходять нечого. Воно то положено 
так, як колись, шоб їх навіть на могелках не ховали, 
бо могелки одводяца, то там посвячене місце, до їх за 
забором ховали. [...] Їх даже не положено селом вести, 
а як їдуть, то як летить скоріше на могелки. Вродє не 
достойні. [У які дні їх поминають?] Може, родичі і по-
минають, але в церкві, кажуть, шо ні. За їх не прийма-
ють колива, тому шо вони самиє на себе поклали руку.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Скільки днів 
душа перебуває на цьому світі?] Ну, кажуть, шо сорок 
день. [Чи чекають на душу в хаті? Які є ознаки її при-
сутності?] В нас лягають спати, нечого нема, тико вже 
тут, де спав покойнік, ото перестеляють, всьо чисте 
застилают, отоє знимают і вже на ту там кровать не 
лягають сорок день. [...] В нас, як ото тиждень після 
Трійці, то тоді ставлят [воду] все время, цілий тиж-
день, потом на другий день Трійця приходять, в  нас 
кажуть «роса водиця». Вони цілий тиждень вже там, 
вода і хто шо – хоч канфети і печення там таке. Ка-
жуть, до сорока днів не білять [у хаті], кажуть як ото 
душа в хаті. [Яке місце залишали для душі? Можливо 
його називали «діди»?] Ні. Просто ціла комната та, 
а вже після смерті, сорока днів тих, світили там в ноч-
нушку, светільніка там. [Чи ставлять їжу для душі по-
мерлого? Чи запалюють свічки?] На обіді запалюють, 
але шоб шось ставили, то нє. [Чи чекають приходу 
душі в першу ніч після похорону? Чи є якісь ознаки 
приходу душі?] Не знаю. Хто як кому, мо’ шо там бу-
ває, шо шось кажеца, шось стукне, шось з’явища, ну 
то вже таке, ну то в жизні буває.

с. Кропивники
Записали Л. Артюх та О. Васянович 15 червня 2007 р.  

у с. Кропивники Шацького р‑ну Волинської обл. 
від Дударчук Марії Петрівни, 1931 р. н.,  

Шепелі Трохима Марковича, 1931 р. н., 
Шепелі Ганни Марківни, 1928 р. н., 

та Чижевської (Бондарчук) Марфи Юхимівни, 1931 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Що таке «мертва вода» і «жива вода»?] Ну, мерт-
ва – це коли хтось шось погане робить, то мертва. [Зуби 
нею…?] Боже сохрани! Нею нічого не можна робить. 
Це людина погана робить! Це як береться собирать 
мертву воду, значить, це вона хоче комусь погане зро-
бить. [«Мертва вода» – це з мертвяка?] Аякже, з мертя-
ка! [Куди потрібно таку воду виливати?] А треба в таке 
мєсто, шоб люди не ходили. Шоб там не курка не всту-
пила, нічого. Більше, кажуть, в себе [на обійсті] ллють 
десь у вугольчику, шоб там ніхто ніколи не ходив. Бо як 
уступить, кажуть, буде погано. Тих Бог карає, шо мерт-
ву воду беруть чи тряпочку з мертвого. «Пута». Я чула 
за ту тряпочку, шо як корова перший раз отелиться, то 

сильно б’ється, то тою тряпкою помага. Я просила, і не 
помогло. То вона мені іще дужче гатила і лупила! Кажу, 
Боже сохрани, коли це брать. І бачить, і чуть не хочу за 
ті тряпочки і вірьовочки! […]

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. […] У нас 
таке кажуть, що на мерлинах на вечері [при покійному] 
не мона їсти виделками, на обіді на сороковому то не 
мона вилками, але тепер кладуть вилки скрізь. Ну, вро-
ді [не можна], того шо Того коле. [Коли вертаються рід-
ні після похорону, не торкаються до печі? У комин не 
дивляться?] Не знаю. [Руки миють?] Миють. Тепер того 
нема, а раньше, то мрець як з хати піде, то хату білять 
усю. [Посипають у вас, коли мерця виносили?] Аякже. 
Посипали житом. [Куди те жито дівали потім?] Заме-
туть та й курям викинуть. [Cтавили на вікно водичку, 
хліб?] Ставлять, але тепер рідко хто його соблюдає. 
Ставлять водичку, утіральника і до сорока день щоб 
воно стояло. [Після куди його дівають?] Даже не знаю. 
[…] От колись на похороні, то було тілько три страви: 
варили картошку й м’ясо і пампушки такі пекли. Ше на-
віть казали: «Ідемо на пампушки». [Горох у вас не вари-
ли на поминки?] Нє, не варили у нас. [Коливо?] Коливо 
варили і варать тепер. Варать коливо на дев’ять, сорок 
день і на рік. Варать пшеницю, солодять – називається 
«коливо». Чиста пшеничка. [Чим коливо відрізняється 
від куті? Це різні страви?] Як на поминки сідають за 
стіл, перше іде коливо. А тоді вже їдять усе. З колива 
починають. Обязатєльно.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Проводи після Велико-
дня через тиждень у понеділок були колись, а  зараз 
то вже у неділю. Колись у понеділок до обіду робили, 
а  потім ішли на Проводи. На могелки несуть вінки, 
колись рушники, а теперика – тюлі. Тепер убирають: 
як мак цвіте тиї могелки. На могилки колись клали 
пасочки, яїчки, свічки. А зараз заборонили, бо соба-
ки бігають, ворони літають, розносять усе. Раньше 
обідали коло могили усією родиною і випивають там 
трохи. Ставляють чарку і на могилу. Як не доїли, то 
забирають з собою. Мерлих Великдень – четвер після 
Великодня. Йдуть прибирати на могелки. Тепер то усе 
роблять, а колись тілько могелки прибирали. [...] Зара 
то нє, а раньше то було, шо русалка… Русальниця 
була – тиждень чи дві неділі, я вже не знаю. То щодень 
на ніч на столі клали хліб, яка страва є, там ложки, бо 
то русалки прийдуть. [На Різдво, на Коляду, не лиша-
ли кутю на столі для «родичів»?] Не було такого. Тіль-
ки на Русальниці. Тепер вже того нема.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» [Коли ввижають-
ся мерці, що ходять, тоді] да, тоді нада маком священим 
сипати. А чи правда, чи неправда, Бог його святий знає. 
А за мертвих, то розкажу, то тоже моя мама розказува-
ла. Воістину правда. В одної жінки сильно багато дітей, 
і помер чоловік. А саме той час був, як ото капусту вби-
рать. Таке время, шо якраз капусту вбірали. То тая жін-
ка до того плакала, шо капусту порубала, а в неї нема 
кому капусту вивезти. Коли ото приходить чоловік 
до неї та й каже: «Чого ти плачеш?» – «А як же мені, – 
каже, – не плакать? Капусту люди розвозять, а в мене 
нема кому привезти нічого». А він: «Ти мені скажи, 
куди скинуть, то я тобі привезу. Скіко тобі нада, стіко 
тобі й привезу». Ніч прийшла, на дворі місячно. Вона 
й не виходить, у вікно дивиться. Каже: «Бачу, стоїть 
підвода, повна. Та такі ж головки, такі головки!». Вона 
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виходе ше й надвір. Подивилась, які головки красиві! 
Глянула, а то повен погреб закиданий капустою. А тоді 
дивиться, повен погреб каміння. А вона ж бачила голо-
вки капусти! Ше й брала в руки, та такі були головки 
красиві! А вдень, як устала, каже, то там саме каміння. 
То давай вона тоді і в церкву, і молитися, та ше й маком 
святим посипать. А тоже чула, шо як приходить той, 
шо його приплакують, то жінка бере чеше волос, а бере 
сім’я їсть. А той каже: «Шо ти робиш?». А вона: «Воші 
їм!». То він і пропав. То вроді вона не сім’я їла, а воші. А 
чи то правда, чи неправда.

с. Острів’я
Записала Н. Гаврилюк 12 червня 2007 р.  

у с. Острів’я Шацького р‑ну Волинської обл. 
від Остапчук Надії Яківни, 1936 р. н.,  

та Терети Марії Костянтинівни, 1947 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Вмерла людина, то кажуть «мерлини». 
В церкві позвонять. Обмивають, кличуть старших лю-
дей, сусідів. Якщо до чоловіка, то бажано, шоб мили 
мущини, якщо до жінки, то бажано жінку. «Мертва 
вода». Помиють і ту воду, старі люди приказують, шоб 
ту воду не виливати отак на дорогу, де люди ходять, а у 
таке місце, шоб менше хтось ходив. Три роки шоб туди 
не ходила людська нога, бо, кажуть, в ту воду не мож-
на вступать, то будуть невдачі якісь. Кажуть «мертва 
вода». Підготовка смертного вбрання. Збирають собі 
на смерть все – і одітися, і чим труну оббити, ну все, 
геть від нижнього до верхнього, шоб було, шо вдіти. Як 
труня готова, її вже оббили, принесли і мерця кладуть 
у труню. І там вже родина своя готує те, шо покладуть, 
шоб мерлий мав, в  шо передітися  – від верхнього до 
нижнього все кладуть. Це всім так кладуть. Дитину 
хоронять, як всіх. Спорядження померлого. Кажуть, 
треба одяг покласти, постелити, шоб мав покойнік 
там переодягтися. То давній звичай, так і батькі роби-
ли, скільки пам’ятаю. І до цього часу він залишається. 
Батюшка шодо цього нечого не каже. Іще кладуть по-
койнікові у карман рубль чи там два. Тоже нашенськіє 
кладуть принадлєжності – очкі чи палка, з якою ходив 
покійник. Олівець, ручки кладуть, якщо займався та-
ким. «Пута». Зв’язують руки і ноги тим, у кого розхо-
дяться вони, не лежать. В’яжуть їм, шоб воно застило. 
Потім вже, перед похороном, вже як мають виносити з 
хати, обов’язково розв’яжуть і руки, і ноги. Дехто го-
ворить, шо ці верьовки (пута у нас не кажуть) лєчебні. 
Це їх узяти і як руки сильно болять – мотати руки, воно 
ніби помогає. А я своїх то зразу розв’язала і там в но-
гах поклала. Нічне перебування біля померлого. Тре-
ба обов’язково, шоб ночував ніч покойнік в хаті. У нас 
сидять родичі. Світло горить і родина приходить. Кли-
чуть тих, шо в церкві співають, вони відспівують. А те-
пер вже запровадив батюшка, шо батюшка приходить і 
читає Псалтир. Він стоїть і весь час читає безперервно, 
годин шість чи більше, а люди сидять. І вже він відхо-
дить додому і йому платять за те, шо він тому услугу 
зробив – над покійником прочитав Псалтир. А раніше 
було так: сходяця родина, оці церковниє, шо співають, 
читають Псалтир, потім заспівають якусь пісню, потім 
знов продовжується. Так до ранку […]. Співаки церков-
ніє  – певчіє. Певчії  – слово російське, воно приросло 
до них. Кажуть «певчіє церковниє». Вони о другій ночі 
ідуть додому, а  найближча родина до ранку сидять. 

Ну, кажуть, не можна оставити одного покойніка. [По-
кійника] кладуть на лаву, а якщо труня готовая, пере-
кладають у труню і вже ночує в труні. Дають вечеряти 
людям після дванадцятої години. Я готовила теж. Хто 
сидить, обов’язково їдять. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Зеркало завішують, бо може 
покойнік відобразитися: якщо десь зеркало близько 
стоїть і відобразиться, і потім кажуть, ті, шо залиша-
ються люди в хаті, їм, як в дзеркало гляне, то може той 
покойнік привіджуватися. [...] Всі дзеркала завішували 
до того, як похоронять. На помінках уже можна відкри-
вать. Нє! Ще як прийшли з могілок, дзеркало закрите. 
[Закрите сорок днів?] Не закрите сорок день, у нас рані-
ше знімають. І годинника дехто – о котрій годині вмер, 
то зупиняються. Більшість того не до держується.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Наступ-
ного дня хоронять. Виносять з хати. Тепер уже дехто 
робить, шо дійшов до порога і труню опускають до по-
рога три рази. Це ніби прощання з хатою. [...] Раніше 
перев’язували носовими платками бліжніх, хто вінки 
несе. От у нас вчителя хоронили одного, то придбали 
спеціально носові платки великі. І тім, хто несли вінки, 
всім перев’язували руки. Раніше цього звичаю не було, 
це за радянських часів він став. Тепер то вже того нема. 
[...] У нас везуть [труну з покійником] на машині. Якщо 
молодий – отам в Піщі хоронили молодого хлопця, – то 
мужчини, хлопці всі зібралися і несли його на руках. 
А взагалі на машині. Сіна трошки стелять на машину, 
потім в церкві купили таке покривало, спеціально сши-
ли його – похоронне покривало. Якщо сухо, то зразу на 
те покривало кладуть покойніка і відвозять в церкву. 
А якщо грязно чи дощ іде, чи то грязюка, ще ходніки 
(дорожкі) домотканні з дому беруть, шоб застелити. 
Хто старенькі, хоче бути на могілках, то сідають [у ма-
шину], і обов’язково, якщо є дочкі, то сідають і їдуть. 
Ставляють на машині [щоб довезти до кладовища] 
дерев’яний хрест невеличкий. А  вже потім заказують 
пам’ятника. Відспівування. Знімають [труну з по-
кійником] з машини. Вносять в церкву. Там батюшка 
справляє службу: «Прощайтеся і будемо вже провади-
ти на вічний спокій на цвинтар!». Прощається родина. 
Виносять.

КЛАДОВИЩЕ Доїзжають до кладбіща, батюшка захо-
дить за ворота, заносять труну з покійником за ворота, 
батюшка відправляє недовго вже. А там в церкві одну 
годину править. Каже: «Несіть на місце, де яма вико-
пана!». Принесли до могили і батюшка знов отправляє. 
Опускання труни. Спускають [труну в яму] на ве-
рьовках, у нас нема такого, шоб на полотні – рушниках. 
Ми колись у Пулемець їздили, у сусіднє село, вчитель 
помер, то там на рушниках його опускали. Там рушник 
кидали в яму, а дехто – люди говорили – беруть ріжуть і 
тим, шо несли, роздають. Це рушники з магазину, купо-
вані, довгі, крепкі. А дехто кидає в яму. Вже як опусти-
ли в яму, батюшка печатає гроб. Раніше кидали гроші. 
Старий батюшка був, то казав: «Бумажних не кидайте 
грошей, тільки копійки». Стали копійки кидати. А те-
перішній батюшка каже: «Маєте кидати в яму, то при-
несіть у церкву покладіть». Але кидають люди, кидають 
копійки – треба за місце заплатить, так у нас кажуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Йдуть піс-
ля похорону на обід?] Треба ждать, поки закопають, 
тоді вже по своїх могилках йдуть. А чому не можна – 
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не знаю! Цих, шо закопують (копачів), їх спеціаль-
но ждуть і везуть на обід. Зветься «жалобний обід». 
А мерлини – це там, де вмерла людина. Обов’язково 
руки миють, заходять в хату і сідають за столи. І по-
дають  – тепер у нас похорон такий, як весілля. Го-
тують усе добре: холодну закуску і все-все. Як по-
минальний обід, оставлять для померлого водичку і 
кусок хліба до чотирьох. Коливо ставлять. Є такі, що 
варять пшеницю, а  обично  – то беруть рисову кашу 
одварюють з медом або ізюм, і  по три ложки беру-
ють. У нас не роздають нічого на поминках. Страви 
поминальні. У нас коливе дехто тепер запроваджує. 
Колись-колись  – борщ, каша, спиртного не ставили. 
А тепер уже все готують. Спочатку холодну закуску, 
потім гаряче подають. Нема не каші вже, не борщу на 
похороні. Раньше так: борщ, каша, помню ще компот 
з сухофруктів поналивають в мискі. Кисілів не було. 
«Сніданок» для померлого. На другий день [після по-
хорону] несуть сніданок – ідуть провідать на могилу. 
Це зараз так і так було колись. Несуть бутилку, пече-
ньє, ковбасу наріжуть, хліба кусок – і йдуть на могилу 
ставлять. Хто є там на могилі, наливають по 50 грам, 
хто п’є – випиває і каже: «Лежи спокійно!». Все! А самі 
йдуть з могилок, сідають ще в хаті обідають. Помин-
ки післяпохоронні. У нас і дев’ять день шейно [зараз] 
почали відмічати. От, зараз із самостійної України 
почали відмічати  – нести в церкву хліб на дев’ятий 
день. І дехто хоче, то робить там: самі ближні прихо-
дять у хату і поминають. А дехто й не робить, а вже 
сорок день – обов’язково! Тож в церкву хліб несуть і 
обідають у хаті. Це зветься поминки, сороковий день. 
А потім – рік. У нас рік відмічали, але тепер інколи не 
відмічають. Нічого не роздають за померлого і раніше 
нічого не роздавали.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Мертвих Великдень – піс-
ля Пасхи в четвер. Навський Великдень не кажуть! 
Мертвих душ Паска. Обично ідуть на кладбище, при-
бирають могилки там. А Проводи у нас в неділю. [...] На 
Проводи всі йдуть на кладбище. Раніше носили на 
могілки – кладуть печеньє на кожній могилці, цукер-
кі. І паска, яйця. А тепер батюшка сказав: «Нічого не 
кладіть, тому шо собакі пробираюца, собакі з’їдають, 
мурахи розводяться на могилі! – отак каже. – Такого не 
кладіть!». Менше стали класти. [Крім Проводів, коли 
ще поминають?] Уже на кладбіще не сходяця. Тільки в 
церкві є три поминальниці в рік. А тепер ще четверту – 
перед Зеленими святами – батюшка зробив. Взимку є 
Дмитрівська і ще є, я всіх не знаю! Хто хоче, то в церк-
ву несе хліб, печенья. Тепер вже несуть і банкі, і склян-

кі, і шо хочеш! Закрите шось. Накладають цілу сумку. 
І на Проводи, коли Провідна неділя після Паски. Уже 
тоже всі, хто хоче. Більшість несуть той хліб до батюш-
кі, він забирає, потім віддає десь: у школу трохи віддає, 
то людям – тепер нема таких бідних. Колись бідні заби-
рали, такі, шо не мали шо їсти. А тепер не знаю, кому 
він дає – пєвчім, тим, шо співають. [...] У нас поминати 
можна кожної неділі. Занесеш, як кажуть, миску. Якщо 
раніше, то клали хліб (бідніше жили), три буханки хлі-
ба, нечотне число клали, можна канфет. А  зараз, шо 
хочеш кладуть, яблука кладуть. Рушники поминаль-
ні. Рушники вішають на хрести. Обично зараз віша-
ють тюлеві лєнти, вінки вішають, купляють. А раніше 
не було таких возможностєй. Брали матеріал такий 
обичний, біленький, обрублювали, пришивали хрес-
тика – називалися «фартушечки». Може бути чорний 
хрестик, може бути цвітний. То здавна-здавна крижик 
пришивають отакий невеличкий і тоді причіплять на 
пам’ятник, хрест дерев’яний – подроблять так фарту-
шок, затягують мотузочкою, чіпляють.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Якшо молода 
дівчина чи хлопець померли, печуть коровай і роз-
дають при виході, вже як закопали. Підходте і беріть, 
шо той коровай для молодого! Утоплеників, вішаль-
ників. Якщо втопленик, не дай Боже, то ховають з 
батюшкою, бо втопиться, може, нечаянно. Якщо по-
вісився, то в ніякому разі. Ховають в куточку на клад-
біщі і через ворота головниє не вносять. І  зараз до-
тримуються, бо, кажуть, шо, не дай Боже, може бути 
другий повішеник.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Що ставлять для 
душі покійного?] Ставлять рюмочку, наливають. Кла-
дуть печеньє, вилку, ложку, шоб лежало, і все. Це сто-
їть до сорокового дня на першом столі в хаті, де був 
мрець. Може, хто воду або горілку більшість налива-
ють. У нас нема, щоб цю воду виливали кудись. Душа 
в хаті, у нас кажуть, сорок день.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК Кажуть, всі мерлі на Ру-
салочний тиждень приходять. Всі – незалежно, якою 
смертю помер. Приходять, і для них ставлять угощеніє, 
один раз оце на рік. Говорять, як то Русалочний тиж-
день, то русалки можуть приходити в хату і гойдати  
дитину малу. Не можна дитину саму оставлять в хаті, 
бо русалки можуть її викинути, можуть залоскотати. 
[...]  Вони існують. Моя покійна свекруха розказува-
ла, що хтось в Піщі бачив! Русалки бачили в житі – до 
Трійці. То, казали, боялися ходити по житі, бо русалки. 
Колись страхали так дітей. Це саме на Трійцю.
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м. КРИВИЙ РІГ
Записала Л. Боса в червні 2012 р. 

у м. Кривому Розі  
Дніпропетровської обл.  

від Вайрах (Миргородської)  
Олени Олексіївни, 1926 р. н.,  

родом із с. Білиловка Ружинського р‑ну  
Житомирської обл.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Як хо-
вали нехрещених дітей?] Там, де всіх [ховали]. Тіль-
ки там вже немає ні батюшки, нікого. Неодружених. 
[Як ховали неодружену дівчину?] Вбирають її так, як 
нєвєсту. Так і в труну ложать. І гильце несуть, і коро-
вай – і все несуть на кладбище. І тоді ставлять гильце 
на кладбищі на могилку, а коровай роздають людям. 
[Чи обирали когось за молодого?] Було. [Коли хло-
пець неодружений помирав?] То так само, дівчина 
йшла, вбирали його. Самогубців. Вішильників всігда 
хоронили – осьо кладбище, рів викопаний і за ровом 
хоронили. Це раньше.

ГОЛОСІННЯ. ПІСНІ ПОХОВАЛЬНІ
Ой Боже мій милий,
Який же світ милий,
І хочеться жити мені,
А смерть забирає,
І все покидаєш,
Лежати в сирій землі.
Могилка глибока, хатинка маленька,
А в ній же віконця нема.
А в тій же хатинці
Я буду лежати, яко билинка одна.
Насипе на мене високу могилу,
Травою вона заросте.
Посадіть в головах
Червону калину,
Весною вона зацвіте.
Та й будуть до неї пташки прилітати,
Будуть щебетати на ній.
А я не почую, бо буду лежати
В глибокій сирій землі.
Ой де ж мої ножки
Так тяжко ходили,
Ой Боже, який то був час.
Ой як мої ручки так важко робили,
Тепер вже на грудях лежать.

Цю пісню ми співали, коли привезли покойніка.

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Грушівка *
Записали І. Коваль‑Фучило та Л. Боса у 2011–2012 рр. 

 у с. Ленінське Апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл. 

від Проценко Раїси Аркадіївни, 1932 р. н., 
Скрипник Лідії Павлівни, 1936 р. н., родом  

із с. Кут (нині затоплене) Дніпропетровської обл.,  
Картавець (Ланець) Лілії Миколаївни, 1956 р. н., 

та Положій Галини Іванівни, 1955 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Бог його 
знає, як воно. Мені перед братом приснилося, що якби 
прийшов мій хазяїн… Уже хазяїн був мертвий. Мені 
приснилося, шо прийшов Ваня і каже: «А де Вітька?». 
А я кажу: «У больниці», – він тоді в Кривім Розі лежав в 
больниці. А він каже: «Ну нехай, я до його піду, я його 
заберу до себе». Оце таке мені приснилося. Я поїхала 
до його й кажу: «Приходив Ваня тебе забирать». А він 
каже: «Сестро, скоро забере мене»,  – в його тубер-
кульоз льогких був. І  тако через недільку він помер. 
Неспроста приснилося. [...] Мені снився прикметний 
сон. В нас тут чоловік і жінка жили, та водку пили і 
погоріли в хаті. І мені сниться сон, вроді я виходю оце 
на город туди. А в їх времьонка стоїть і трактор ви-
тягає ті горіхи. А я сама собі думаю (оце ж сон): «Ой 
Боже, сказилися – витягають горіхи. Шо ж вони там 
садить будуть?». І проснулась. Моя дочка тут торгува-
ла в магазині, менша. Коли вона приходе та й приносе 
хліб. Та й каже: «Ма, дядько Шурко і Таська згоріли в 
хаті. Видно, п’яні були та й…». Газ поодрізували, свєт 
поодрізували в них, і вони отам керосиновою лампою 
світили – і, видно, перекинули. І то в хаті погоріли. Це 
такий вєщий сон снився.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Пута». 
[Чи трапляється, що «пута» з мерця крадуть?] Чула 
таке, шо можуть красти, а  тоді робить із ними таке 
і таке. Обязатєльно якась бабка єсть, яка розв’язує і 
зразу ложе, при всіх дємонстратівно. А січас священи-
ки. Популярно туту приглашать священиків. Свяще-
ник цей ритуал робить, зразу розв’язує і тут же скла-
дує. Сни-прохання. [Чи було таке, щоб передавали 
для померлих родичів речі?] Ну, бувало таке, шо люди 
просять: от мені сон приснився, шо просе взуться чи 
шо там.

ГОЛОСІННЯ [Можливо, Ви чули, як за донькою го-
лосять?] Є  шо плачуть, а  є шо і не плачуть. Як 

* До 2016 р. – с. Ленінське.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
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обично, побиваються і приказують, шо «родиноч-
ки ж немає!» Чи там сина, чи дочки, чи чоловіка.  
За чоловіком. [Як голосять за чоловіком? Ви свого 
чоловіка вже поховали?] Я вже двох поховала. [Як Ви 
приказували за чоловіком?] Ну, приказувала:

Ти ж моя основна була…
Я ж осталася…
Я ж як за камінною стіною була.
Ой чоловіче ж мій!
Мій хазяїн дорогий!
На кого ж ти оставив?
Я ж осталася сама,
А дітки ж…

За братом
Братіку мій ріднесенький!
Як же трудно було нам жить,
Як же ми страдали,
А теперечки ти ідеш у сиру землю,
Як же це так…

[Чи наймають жінок для голосіння?] В нас такого не 
було. Кожен за своїм плакав, а которі й не плакали. Ну 
як, плачуть, а приказувать – не приказують. [Не осу-
джували таких людей, що не приказують?] Було, було 
раньше. Зараз уже нє. [На якусь мелодію голосили?] 
Бог його знає, ну яка ж мелодія?.. Та як плачеш:

Мої ж рідненькі,
Мамочка ж моя дорогесенька,
Ріднесенька, золотесенька,
Сонечко ж наше!

Отак: «Зачєм бросаєте ж нас». [Потім вже не йдуть на 
кладовище голосити?] Буває, шо йдуть люди. [Коли?] 
І дньом ідуть, а кажуть люди так, я не бачила, мені не 
приходилося, шо і ночью. Я не бачила. [На кладовищі 
на дев’ять, сорок днів голосять?] Ні, ні. Прийдеш, по-
балакаєш коло фотографії. А так, шоб вже тужить та-
мечки – я не тужила. [Тільки на похороні?] Тільки на 
похороні. [Під час похорону коли найбільше тужать?] 
Як з двору виносять, це вже ж виносять навсєгда. 
[А як з двору виносять, то як тужать?] Ну, плачуть:

Встань же ж, подивися,
Хоч останній день подивися
На свою хату, на своїх дітей, на свою ж 
родиночку!
І куди ж ти йдеш,
Куди ж тебе несуть!

[Кажуть: «Яка в тебе хата, а яку ж ти вибрав»?]
Яку ж ти вибрав собі хату:
Темну, невеселу,
Без вікон, без дверей.
Сонечко ж туди не загляне ніколи,
Не посвіте вже ж тобі сонечко ніколи.

[Кажуть: «Коли ж ти до нас в гості прийдеш»?] Та 
кажуть: 

Коли ж тебе ждать,
Відкіль виглядать?
З якого краю,
Чи з того, чи з того?
Як же жить, куди йти, шо робить?

Я ж осталася з дітками з маленькими, то як же ж було 
мені казать? То я ж казала:

Куди ж ти йдеш,

А як же я буду жить із дітками?
Шо ж я буду робить із ними?

[Чи кажуть, який був добрий?] Ну… в мене, напрімєр, 
хазяїн був хароший, він не бився, ні… Казала ж:

Ти ж ніколи мене ні обідив, ні налаяв,
Ніколи…
Як же ж я буду тепер без тебе жить?!
Як же я буду жить без тебе?

За матір’ю 
Мамо моя рідненька!
Ти ж мене воспитала,
Ти ж мене возростила,
Підняла ж на ноги мене.
Моя рідна мамуня,
Моє сонечко!
Моя родиночка!

За бабусею
Бабуся ж моя дорогенька!
Моя старесенька!
Моя ріднесенька!
Дорогесенька моя!

Плакала ж, конешно, дуже плакали, бо бабуня – саме 
основне. Нас було четверо, а  мама одна у війну ж 
осталась. 

Моя ж родиночка!
Одна-єдиночка!
Гляділа ж, ростила ж, кормила ж,
Як сонечко була.

[Чи  кажуть у вас «Подивися, скільки людей при-
йшло»?] Кажуть:

Устань, подивися,
І скільки ж людей прийшло,
І скільки родини з’їхалось.
Устань же подивися,
Як же ж воно так,
Шо нема ж і не буде ніколи вже.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як ховали не-
заміжню?] Вдівали її, як нєвєсту. Самогубців. Вішаль-
ника не ховали на кладбищі. [А де ховали?] За клад-
бищем. Утопленика ховали на кладбищі, а тільки була 
оце примета: як немає дощу, то беруть відра, ідуть по-
ливають [могилу] утопленика.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») А  нєльзя ж ходить на кладбище ноччю. 
[Чому?] Кажуть, для душі дуже важко там. І може та 
людина приплакать ту родиночку. Тоді ж воно ввижа-
ється, воно приходе, воно тривоже.

КЛАДОВИЩЕ [Чи  старі кладовища в Ленінському?] 
Так, я там виросла, возлє той води. [Знали, чиї це хрес-
ти, козаків?] Ні. Просто похоронені. Ми знали, шо там 
лікар єсть, який похоронений від холєри. Який вилі-
кував, а сам заразився. Там дуже красивий хрест був 
із камня, із граніту. В основном вони всі із грантіту. 
Ну потом вони десь: чи вандали лазять, чи я даже не 
помню. Нема чого робить – і діти лазять, розбивають. 
Там счас скільки побито. Там счас жах. Раньше там по-
мню, так ми там в дєтсвє купались, на том морі (ми 
його морем називали). І вимивало кладовище – труни 
видно було. Це я свідок цьому. [Це старе кладовище?] 
Оце обсипалося старе. Горбики ще видно було, ну ми 
як прохажували, то мимо йшли. Счас уже там траса. 
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Там їздять прямо вже по горбиках цих. Все зрівняло-
ся. Оце, де камні, оце, де траса, – там усе ще кладови-
ще. Я свідок, тому шо ми бачили як діти [були] – по 
воді ж лазили. То вобщем дико дивиться: так обрив – 
волна ж вимиває, і видно гроб місцями. А вже пізніше 
насипали камінь. [А  те нове є продовженням старо-
го кладовища?] Ні, сучасне кладовище зовсім окреме. 
Воно по другу сторону. А оце імєнно старе кладбище. 
Це іменно Грушівка. Кажуть, шо це Грушівське клад-
бище старе, да. Воно вже остаток-остаток – вода його 
вимила. Його дуже багато було, його вода забрала з 
собою.

м. Зеленодольськ
Записала Л. Боса 15–16 вересня 2011 р. 

у м. Зеленодольську Апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Максак Валентини Антонівни, 1953 р. н.,  
та Павлюченка Миколи Петровича, 1971 р. н.,  

родом із с. Осокорівка Нововоронцовського р‑ну 
Херсонської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Я обмивала і виливала воду там, де люди не хо-
дять, тому що ця вода вредна для людського життя. 
А  тряпочку любу в пакетик укладую, викидаю, щоб 
собаки не тягали. Одягання померлого. [Покійника 
потрібно ховати в новому одязі?] Новому. Ну бува, шо 
нема, то в старій ховають. А  бува, дають сусіди оде-
жу, а я кажу, шо нізя, бо вона одной ногой вже в ямі, 
як своє віддали. То одна отдала та каялась, а тоді всі 
їхні почали чогось вмирать. Спорядження померло-
го. [Що кладуть у труну?] Як мужчину хоронять, то 
можуть цигарки, часи покласти, а  жінці  – сережки. 
«Мертва кістка». Мертвою кісткою терти те місце, 
де больне. А одна жінка принесла бутилу водки, каже: 
«Зять так п’є», то я сказала, шо мєжду ног у мертвого 
покласти. А  я прийшла вечором положила, а  утром 
кажу: «Прийдете і заберете», – шоб бачила, що вона 
лежить, як ложили. Приходе вона, кажу: «Виставите 
на видному місці, шоб найшов, і хай поп’є». «Пута». 
А вірьовочки ото на кладовищі, даже батюшка каже, 
що розв’язуйте руки, ноги. Нізя давати бабушкам 
стареньким, бо вони понімають, шо це за вірьовоч-
ки. Жінки стараються потягти ті вірьовочки, бо тоді 
можуть любого мужика причарувати. Вона ниточку 
з цієї вірьовочки вискубе, вдасця їй пришить, і  уже 
він її. Оце лізуть до мене в морг, просять ці вірьовоч-
ки. Одна каже, шо больна, от нога болить, то я даю, 
а друга бачу, шо хитрить, – не даю. А на кладбиші ро-
дичі забирають. [Що у вас ще просять?] А одна каже: 
«Дайте майку мужську, я не буду стірать, одіну на своє 
тіло при вас, в мене чи льогка болить чи шо, я дала, 
вона оділа. Друга медсестра прийшла і каже, що не 
поїхала на лєченіє і прийшла, а  я кажу, що оце буде 
труп – я покличу. І не я, а ви будете натирать своєю 
рукою і просить: «Поможи моєму горю, щоб це все 
зійшло». Та повторить, шоб полічило. І  вона повто-
ряє. То вона ще раз приходила, потом я її не бачила 
ще місяць. Тоді приходе до мене, каже: «Валічка, якби 
ж ти знала, нема на щоці шрама, все пропало»,  – і 
вона рада. Сни-прохання. Померла дівчина, задушили 
її, і  сниться вона матері, ближче там до сорока днів, 
і каже: «Шо ж ти мені фати не поклала?», а вона каже: 
«Доця, а як же ж, ти ж померла». А та: «Нє, мамо, тут 

тоже є життя». – «А шо ж мені робить?». А та каже: 
«Мамо, завтра все найдете, вечером вийдете, – у нас 
там іде траса на Високопілля, – пропустите дві маши-
ни, а третя буде їхати воєнна машина, отдасте, вони 
все знають». Ну, мати утром заплакана просипається, 
що ж робить? А хто це діло підскаже, сама жінка десь 
60 років. Вона до своїх, до одної, до другої знайомої. 
Хтось їй підсказав, що молодого неодруженого треба 
було ховать у вбранні весільному, треба було як моло-
ду […]. Слухайте, чим це все скінчилось: вона побігла 
по магазаних, скупилась, так як на свадьбу. Все це в 
пакєтік, стоїть бідна там, жде. Проходе одна машина 
лєгкова, друга вантажна. Третя їде солдатська така 
військова машина, і  що ви думаєте  – солдати їдуть. 
Вона зупиняє і  каже: «Хлопці, от в мене таке горе в 
сім’ї, отак дитина приснилась». Дивляться хлопці друг 
на друга, один мужик каже: «Давайте пакет». А вона 
питає: «А звідкіля ви?» – «Ми оце з Високопілля їде-
мо, хлопець на навчаннях загинув». Отак от «жині-
хом» передали. Нічне перебування біля померлого. 
Одні сидять, а другі пішли спать, як люди непутьові, 
нехороші є родичі. А  деякі дуже бояться мертвих. 
[Ви боїтеся?] А що їх боятися? Боятися треба живих. 
[Чи читають Псалтир?] Є така жінка, шо вона читає, 
а  потом батюшка приходить і править. Атрибути 
поховальні. [Що ставлять біля покійника?] Ставлять 
стакан пшениці, свічка там, канфети. Стоїть столик, 
хлібинка на ньому. Відспівування. Батюшка должен 
прийти. Батюшка над покійником праве, надворі від-
співує, таке співа, шо ше більше плачуть. Батюшка за-
кончив – несуть на кладбище. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з похороном. Консервірувать нізя в 
цей день, бо все позриває, не стірать або, не дай Боже, 
перейти дорогу, як несуть. [...] Я знаю, шо якщо в сім’ї 
людина померла, то рідні практично не касаються ні 
тіла померлого, нічого. Я б сказав, що опіка існувала, 
люди розуміють, яке навантаження іде, і вони нама-
гаються якось полегшити родині стан. Люди бачать, 
чи спроможна якось там родина поховати, чи ні, вони 
приходять, шоб спитать, чим бути корисними. Більша 
кількість людей з’являється у дворі померлого, шоб 
запропонувати свою допомогу.

ВИНОС ТРУНИ  Як в квартирах, то [покійника] виносять 
ногами [вперед], розвертаються і нижче ноги, голову 
вище, взяли за краї і несуть вниз. [Чи вішають хустку 
на ворота?] На воротах вішають полотенце, стелять на 
перекрьостку, а платочки на вінки прив’язують і тім, 
шо копали [дають]. Голосіння. Приказували, як чоло-
вік помре: «Ой, ти ж мій дорогенький». Було, казали, 
що «сонечко світить, а ти уходиш». 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ У  нас заведено, що два 
рази в рік сім’я приходить на кладовище і наводе по-
рядок перед Гробками, за тиждень до Паски. Якщо 
прийшли і на кладовищі вже осінь і могила неубра-
на, значить, чи сім’я далеко або вони вимерли. І якщо 
могила поряд, то її треба вбирати. Бо розуміють, що 
через якихось людей це твої родичі чи в дитинстві ти 
поламав гіляку на їх черешні, і розумієте, це як своє, 
ну, свій народ. [Чи були спільні обіди в ці дні?] Тут, 
у Зеленодольську, народ як сходиться, ми поминаємо 
кожен біля своєї могилки. А  от в Старій Осокорівці 
стелять общу скатерть і ми сідаємо з двох боків, і за 
одною скатертиною поминки відбуваються.
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УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Був в мене такий випадок: віз я з Запутивлівсь-
кого району кавуни, і  там бабуля мені сподобалась, 
я їй там кавуна підсунув. А потім получилось так, що 
іншим разом камазом з прицепом їхали, поламалась 
наша машина, і я ото ходив, ждав, поки наші хлопці 
під’їдуть, а грошей не було, то я взяв ножовку та пі-
шов людям дерева попідрізать, то, може, думаю, копну 
де яку грядку, та їсти може хтось дасть. І ця баба мене 
взнала, розплакалась, нагодувала. А в неї дід сильно 
болів, шось в нього рак желудка, і вона каже, шо діду 
так кавун сподобався (а у нас без хімії і я їм мішок ці-
лий дав). Вона каже, що дід вмер. Ми пішли, сіли за 
стіл в неї, сидимо, я їй пожалувався, кажу, що бабусю 
поховали, сильно плачем, горюєм. Вона каже: «Цього 
нізя робить. Убиваться нізя. Я ось шкоди собі наро-
била». – «А шо ж таке?» – «Жили благополучно, і оце 
ходю, причитаю. От фіртка одірвалась: аби ти був (чо-
ловікові), то ти б мені зробив. Оце втомилася, лягаю, 
чую хтось рядом, я свєт включила, молюся, шоб одіг-
нати». Потім ше шось завелось у її хаті, то вона моли-
лась і [...] отаке розбушувалося, і  посуд, каже, пере-
било, і  намішало там, де гречка, крупи. Каже, що не 
відомо, чи це душа померлого, чи може якась увійшла 
нечиста, вона ж зазивала.

с. Кам’янка
Записала І. Коваль‑Фучило 13 вересня 2011 р.  

у с. Кам’янка Апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Світличної Галини Миколаївни, 1947 р. н.,  
та Світличного Миколи Микитовича, 1939 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Снилось, що на лежанці груба, і там 
наче мухи були. І  тоді свекруха заболіла і померла. 
А  мамка  – тоже сон який-то снився, я  вже не при-
гадую. [Чи кажуть, що може ікона впасти?] Нє. [Що 
стіна може тріснути?] Як тьотя Катя померла наша, 
мамкина сестра, то мені снилося, що вроді груба роз-
творена була. [Коли бачать, що людина має вмирати, 
то приходять прощатися?] Наче такого не чула. Спо-
віщення про смерть. [Як повідомляють, що хтось по-
мер?] В нас недавно сусід помер, то позвонили утром 
[…] [Чи вивішують платок, коли хтось помре? Який?] 
У кого який є. Хто ситцевий, хто шерстяний, а хто та-
кий… [Рушник?] Да. [А хто його потім забирає?] Баби. 
[...] В нас як: вмре чоловік – ми помагаємо усе. Галя, 
наприклад, вона покупала. Я  із сином на кладбище 
яму копали. [Як називають людей, які копають яму?] 
Копачі. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого [Як ідете обмивати, щось несете із со-
бою?] Нє, нічого. Влетіла, кажу: «Людо, давай воду. 
Воду теплу з уксосом, мило». [Чи можуть рідні обми-
вати покійника?] Нє. Понімаєте, щас уже хто шо хоче, 
те й робить. [А колись як було?] А колись було – чужа 
людина. Ми з Людою, то дочка… Я кажу: «Ноч, полу-
ноч – звони, я поможу», а шо ж робить. Не залишати 
ж людину саму. Боже сохрани! Упасі Господь! А  щас 
у неї мамка тоже… Папка помер, папка глухий був. 
А мамка совсім сліпа. То вона ж ото: «Галічка! Ой, спа-
сіба, шо ти ж помогла». – «Хіба ж я тільки вам пома-
гаю, я всім помагаю, хто кличе, я всєгда помагаю. І хто 

й не кличе». Коли лихо яке в людини, то я біжу пома-
гаю і несу. Шо нада, то й понесу. «Мертва вода» А ту 
воду виливаєм ми туда, де не ходять люди. [Чи ка-
жуть, що то «мертва вода»?] Нє. Є люди всякі. Є такі, 
що й в подложці беруть, роблять за це… В нас цьо-
го нема. Ми дєдушку покупали, оділи. «Пута». Руки 
зв’язали і ноги, лице підв’язали. [...]  Тоді розв’язуєм 
руки і ноги, і треба дивиться, шоб ніхто не забрав. Не 
дай Бог, хто забере! То жди біди. [Їх просто в труну 
клали?] Да, прямо в труну кладу і простежую. За-
криваю, накриваю покойника і тоді кришкою накри-
ваємо. [А  для чого їх можуть забрати?] Всякі  є, хто 
каже: «Ой, дай мені мотузочок – у мене рука болить». 
Я  кажу: «Для того є лікарня, а  для гадости всякої 
я ж тобі не дам! Хоч ти і землю мені гризи, я ж тобі 
не дам!». Тоді – голку. Боже сохрани! Ну щас уже не 
шиють наволочку, а то як наволочку оце шиють і оцю 
голку забирають, то тоже роблять вони подлості. Цю 
голку треба кинуть так, шоб ніхто даже і не знав, бо 
подлості роблять. Труна. [Хто робить труни?] В  нас 
труни продають. [Чи  були люди, які робили?] Були, 
столярі. [Чи кажуть «труна»?] Труна. [Як називається 
кришка?] Кришка. [Не віко?] Нє, нє. А в западенців – 
віко, кажуть «А віко оббили?». Спорядження помер-
лого. Хрестик почепили йому [покійнику], хрестик в 
руки дали, свічечку положили йому у труну. Полотен-
це із милом, платочок, а в платочку – гроші, мєлочь. 
[Для чого гроші?] Це щоб викупив він собі квартіру, 
місто. Як є труна – зразу ми вкладаємо в труну, а як 
нема, то ми такий стилаж накриваємо, то на кроваті 
він лежить. Дєдушка лежали на кроваті. В  сім часов 
ранку поїхав Толік, узяв там труну у батюшки. В нас у 
церкві єсть, ритуал. Нічне перебування біля померло-
го. [Чи кажуть, що небіжчик має ніч переночувати?] 
Обязатєльно. Ми з Людочкою, подругою, як свекор 
помер, то ми були, свекруха померла, то ми вдвох із 
нею були. Ну ніхто не хотів оставаться ночувать. [Чи 
накривають покійника на ніч?] Да. [Вранці розкрива-
ють? Миють?] Да. Умиваємо водичкою свяченою або 
такою водичкою з уксосом. На глаза копійки ложать. 
[Якщо відкриваються?] Да, да. Прощання з померлим. 
Оце як Юлю ховали, а  Саша Пасюк підходив до єї і 
каже: «Юля, прости мені, може, де шо не так, може, 
де шо я не так сказав. Прости мені, Юлічка, прости». 
Перехрестився і пішов. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. [Чи заборонялося вагітним 
іти на похорон?] Було. Но ви знаєте, я й не замічала, 
шоб в положеніі ходили. Я знаю, шо не можна.

ГОЛОСІННЯ  Прощаються. Рідня, сусіди. [А як комусь 
жалко, то вона кричить, що «матінко моя, чому ти 
мене покинула»? Ви таке чули?] Є! Плачуть, як хочуть. 
Ой Господи, кричать не своїм голосом. От, Юля Гав-
рильчиха убилася з машини, то там – не дай Господь, 
як кричали! [Хто за нею голосив?] Мамка. [А як мати 
голосила?]

Ой дочечка!
Забери й мене з собою!
Я вперед піду за тобою.

А так – не дай Бог! Дуже тяжкий похорон. Ой! З усьо-
го села, і з Кривого Рогу товариші були, з Апостолово 
були. Та там – не дай Бог. Чоловік п’ятсот було. [А ви 
за своєю матір’ю голосили?] Мене накололи так, шо я 
ішла собі і всьо. [А за кимось голосили, чи як у вас ка-
жуть?] Приказує. [А де ви чули?] Та Боже, по похоро-
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нах ходиш, то слухаєш. [І є дотепер, можна почути?] 
Ой, шо хочеш можна почути. [Десь вчилися приказу-
вати?] Та то, навєрно, самі з себе. Так я думаю. А там – 
хто зна. Та хто там кого вчив, да ше в теперішньому 
часі. [Кажуть, що не можна довго плакати?] Нєззя! Це 
людина померла, то ноччю нєззя плакать, дуже нєззя 
плакать. [А чому?] А тому що ви приплачете його і він 
буде до вас ходить. Бували випадки такі.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Хто ви-
носить труну з хати?] Хто несе. [Копачі?] Да. [Хто в 
труну перекладає покійного?] Буває, шо свої. Не свої, 
а в основному копачі. Не можна, шоб свій, бо будеш 
хворіть. Винесли, положили на мари. Коло воріт став-
лять їх, а тоді – після каждого поворота. Застилаємо 
рушник. Це називаєця, шо ми провожаємо його в 
останню путь. [А де ви стелете рушник?] На поворо-
ті. [Чи в’яжуть платки на руку?] В’яжем ми тоді, коли 
вінки… [хто несе?] Хто несе вінки, кришку, на мари чі-
пляємо. Шість платків на мари. Полотенце може буть. 
Полотенце  – як мужика несуть. Чотири  на кришку, 
один на хрест, один на кришку на хлібину, під хлібину. 
Несуть кришку, а хлібину – на кришку. [Хто потім за-
бирає хлібину?] Жінкам, а вони потім розламують на 
кладбищі. [І ділять?] Да. Щас хліб ложать на церковну 
ту, там де «Отче наш» написано. [Як називають цей 
хліб?] Я не замічала. Я все время, як ритуал іде, я руко-
водю, руководітєль похоронной процесії. Оце із хати 
винести, положить на мари, організувать – хрест шоб 
ніс чоловік, шоб вінки несли.

КЛАДОВИЩЕ Могила. [Коли копають яму?]  Ну, як 
вмре, то організовують, скільки людей надо: чотири, 
шість, є більше. [Копають у той день чи наступного?] 
У той день. Оставили там трохи землі, шоб на другий 
день прийти… А  є  – трактором копали, а  щас трак-
торів нема, то руками. Єсть – вмер, в один день вико-
пають і закопають. То батюшка печатає. [Чи кажуть, 
коли несуть на кладбіще: «Стрічайте»?] А,  ну «Стрі-
чайте мою родню», хто там похований. Толік же по-
хований: «Стрічай, братіку, наших батьків». Дід, баба 
поховані, брат мій похований, тьотка Оляна, тьотка 
Васька. Приходять на кладбище: хрест заходе, віноч-
ки заходять, кришка і ставлять мари із покойником на 
воротях. [...] Святий отець співає, а ми кажемо: «При-
ймай і зміняй, хто поперед умер. Займай пост на во-
ротах!». Вважають, що там хтось чекає, а якщо новий 
покойник, то той іде відпочивать, а цей стоїть на воро-
тях. Жде, поки інший.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поховали покойника, прийшли 
з кладбища – обід. То тоже пообідали: «Царство Не-
бесне вашому там, а вам хай Бог дає здоров’я». «Сні-
данок» для померлого. [Чи йдуть на другий день піс-
ля похорону на кладовище?] Аякже! Несемо снідать. 
Поминки післяпохоронні. А  тоді дев’ять день справ-
ляють. Як сьогодні умер покойник, щитаєцця дев’ять 
день. А сорок день тоже од дня смерті, а нада отмєчать 
іменно у сорок день. Полгода можна наперед на день-
два, а сорок – нє. [...] Півгоду єсть справляють, а єсть 
не справляють, а  роздадуть і всьо. [А  що роздають? 
Цукерки?] Да. Но саме краще  – поминать гарячим. 
Пиріжечки і хлібом. [Щось кажуть, коли роздають?] 
«Царство Небесне вашим, а вам хай дає Бог здоров’я».

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Коли мамка померла, це було 
14 февраля, так ми її накрили голубою матерією і гі-
пюром обичним. А мені мамка сниться, каже: «Доця, 
у мене ноги померзли». І в мене було полотенце таке із 
білкою. То я вранці встала, полотенце взяла і однесла 
старій жінці, і вона після того не снилася. 

УЯВЛЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ В нас був ото слу-
чай – сусідка вмерла. І в сорок день ми сиділи обідали. 
Коли потом по серванті наче вітром  – цок-цок-цок. 
Лариса каже: «Одкрий форточку!» Він одкрив – і всьо. 
А на другий день весь сервіз її любимий побитий. [Що 
це було?] Душа її ушла з дому.

СТРАХ ПЕРЕД ПОМЕРЛИМИ Винесли покойника на 
кладбище  – людина боїться мертвяка. Бували і такі 
випадки, то возьмуть за шиворот землі накидають. 
А я кажу: «Нє, це подлості!» Це заговор якийсь. Єслі 
хочеш, шоб дитина чи там людина не боялася  – ві-
зьми рукою за мертвяка, за ногу. За великий палець 
чи за кінчик. Візьми, подерж. Це проста, простісінька 
прикмета. А мені кажуть хлопці: «Ти ж на похоронах, 
тобі покойники не сняться?» – «Нє. Я так: тільки пус-
тили, я кинув три жмені землі». Кинув і всьо. В мене 
був один случяй, от цього я почав ходить на похорона. 
У нас в одной жінки утопився син. А хлопці бовтають-
ся там. А я купався там. Я кажу: «Шо таке». – «Та, – 
кажуть, – втопився». Я витяг його, робив іскуствєне 
дихання, тоді на руки, ніс там до Івана Пилиповича, 
він відвіз в больницю, там робили цей… І мені оце-
во, поки там вскритіє робили… Оце як ляжу – мені 
ввижається. Покойна мамка каже: «Коля, чо ти?». А я 
кажу: так і так. Вона каже: «Піди на кладбище, кинь 
три жменьки землі». Я і щас: поперед батюшка, а тоді, 
як попечатали уже… Один батюшка каже: можна ки-
дать землю, другий – ні, шо гріб запечатаний, землю 
кидать неззя. А я всєгда оце.

с. Мала Костромка
Записала Л. Боса у червні 2012 р. 

у с. Мала Костромка Апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл. 

від Тупіконь Олександри Костянтинівни, 1925 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Передвісники смерті. В мене 
як сестра боліла дуже, а  він [птах] же ж підійшов 
отак-от, на акацію сів і почав: «Поховав! Поховав! 
Поховав!». А  вона ж і каже мені (як прокинулася): 
«Я  чую». […] От коли народилася людина, Господь 
їй дає знати, коли їй нада піти туди. [Пташка у вікно 
може стукнути?] Можеть. […] Ну, ми там сидимо із 
Ванею в хаті, а Вєра [друга невістка] ше ж тамочки… 
А тоді птичка раз у вікно – і злізла. Я кажу: «Ой, Боже, 
Ваня…». Шось його, Бог знає, як буде. А то каже мені 
Ваня: «Ану Ви на карти погадайте». А в мене так се-
стра гадала. Я розкинула карти, а тоді отак розкинула 
карти, а тоді візьму отак і кажу: «Ваня, от погано – от 
гроб випав» (випала дев’ятка і туз). І тут, як тільки оце 
ж ми перебалакали, тільки вийшла (хотіла йти), коли 
йде уже та, Вєра.. А Юля каже: «Гена помер». […]

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО [Не ка-
жуть, що у труну потрібно щось покласти померло-
му?]. […] Раніше все самі робили: і оббивка, і хрест. А 
счас заказують. Аби гроші. […] Еслі він щось любив 
носити, то кладуть, якшо він ходив з паличкою, то па-
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личку кладуть. [В хаті завішують дзеркала?] Да. [По-
тім, як виносять, не можна в хату повертатися?] Як 
процесія іде, то не можна в хату заходить. [Як молода 
померла, то у весільне вбрання наряджають?] Як мо-
лода померла – да. Молоденьку одівають.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ [Комусь шось пе-
редавали?] Було. Ховала я сина свого, 29 год. І шо ж, 
наче усе я положила йому. Сниться: «Мамко, у мене 
носки грязні». Я купила і передала. Cусіди через своїх. 
Отак вмер – то й передають.

с. Михайлівка
Записала І. Коваль‑Фучило 13 вересня 2011 р.  

у с. Михайлівка Апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Чеглакової Лідії Силівни, 1929 р. н.,  
та Дробот Олександри Юхимівни, 1934 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ Платок на воротях при-
в’язують. Білий. [Чи відкривають ворота?] Нє, фір-
точка. Не має значення, де прив’яжуть. Як покойника 
унесли, хтось ізнімає, хто приходе на похорон.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Чи можна рідним обмивати покійни-
ка?] Нєззя. Ні нести нєззя покойника рідним, і обми-
вать рідним. […] Сусідов одівать кличуть і той [обми-
вати]. [Чому?] Не знаю. «Мертва вода». Як обмиєш – 
нєльзя вилить, нада у яму таку, де люди не ходять. [Як 
називали ту воду?] Я не знаю… Я батьків мила, то мені 
казали: «Вилий воду в туалєт». Підготовка смертно-
го вбрання. [Чи готують люди собі одяг на смерть?] 
Да. В мене вже все є. [Як називають цей одяг?] Ну, «го-
товлю для смерті». То у городі – «для ритуалу». Я на-
чала готовить собі, коли померла сваха. В неї було все 
приготовлене. Все абсолютно. Раньше дочка за це на-
віть балакать не розрішала, а як сваха померла – було 
все в неї. Раз-раз: помили її і оділи, і вже все було. Кла-
ли: простинь, наволочка, покривало. Раньше ж тюллю 
накривали. І підтюльник був, атласне брали. А счас в 
Апостолово є покривала спеціальні з хрестом. Труна. 
[Після того як мерця одягли, де його кладуть?] В хаті. 
А потім у труну заносять. [Труну замовляли чи були 
тут майстри, які робили?] Раньше робили у колгоспі. 
[Як називали таких майстрів?] Плотники. [Були такі 
люди, що собі готували труну?] Раньше казали. На-
готовив, поставив на горищі. Вилазить, ціпком бив: 
«Прийдеться мені лягать у тебе». Женщіна в магазінє 
казала: «В мене вона за шторкою стоїть, а що я буду на 
горищі? Воно в мене приготовлене». [Чи казали, що в 
труну треба зерно насипати?] Ні, не чули. Клали гро-
ші – копійки, щоб землю купили, як ховали, у труну. 
[Не казали, за скільки років готували?] Ні, це ще рань-
ше. А при совєцькій власті шо – прийшли в колгосп, 
заказали, зробили труну і все. Раньше ж її не обби-
вали, а  тоді вже стали, хоть і тут робили, вже стали 
оббивать. Спорядження померлого. Якщо не можуть 
одягнуть, шо здорова [тобто тіло мертвої людини на-
брякає], то всьо одно ложим [одяг у труну]. От раньше 
в нас не було такого, шоб шапку ложити, передіваться, 
а тепер ложать. [Ще один комплект одягу кладуть?] Да. 
[...] Раніше в нас не було, шоб переодіваться, шапку – 
цього не було. Бо я ж знаю, шо мамі ж не ложили, а як 
западенці стали – вони і платок обязатєльно женщині, 
і  переодіться. І  так само мужчині  – все переодівать-

ся. Головний убор даже не ложили в нас. [...] [Взуття 
клали раніше?] Одівали на ноги. [А зараз?] Надівають. 
Обязатєльно у його [померлого] должен буть крестік у 
руці, свічка, розчьоска повинна буть, гроші. Паличку, 
якщо хтось ходив з паличкою. В мене папі положили 
мамину. Мамі не положили. Ну, я не знала, шо палку 
треба. А папі положили. Проходную з церкви. Крєс-
тік вони дають, і в руки крєстік, на шию крєстік. Про-
ходна на лоб. [Це така стрічка?] Да, воно розрізається. 
[Чи  накривають, як забивають кришку?] Да. Цвєти 
живі нєльзя ложить. Витягають цвіти живі відтіля. 
У яму тоді кидають цвіти. Сни-прохання. [Чи снили-
ся вам покійники і просили щось передати?] Ніколай 
приснився раз. Наче у кухні я сидю, а він ліг отак. Го-
лову положив мені на коліна. І тухлі в його були, силь-
но хороші. І як рознесло його – не налазили. Пішли 
нові купили, сорок третій номер. А в його нога мала, 
він тридцять дев’ятий носив. Принесли  – не вліз-
ли, так я оддала зразу його братові, хлопцям. Кажу: 
«Любко, забирай їх, вони мені не нужні». А він мені 
сниться: «Ой, як мені важко в ботиках, аби в тухлях». 
А він же в тухлях. Я ж наділа йому ті тухлі, шо купила, 
а ті здорові хлопцям оддала. Нічне перебування біля 
померлого. Ніч обязатєльно должен переночувати. 
А єслі покойника погнало [тіло набрякло]… [Тоді на-
віть у той день ховають?] Канєшна. А так – ніч должен 
переночувать. [Чи залишається хтось на ніч?] Да. На-
кормлять ввечері, вечерять дадуть. [Чи завішували в 
хаті дзеркала?] Обязатєльно. Кажуть, буде увижаться 
покойник тоді. [Не казали, що хліба не можна пекти?] 
Хто там його пече, як покойник у дворі. Готовлять 
їсти. Курей ріжуть, качок, що є. Покойника понесли, 
а  тут уже столи готовлять. Єслі в хаті  – помили би-
стренько поли і готовлять в хаті. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Що треба 
робити, коли виносять з хати труну?] Закрить двері. 
В городі – зав’язували платок. Двері зав’язували. [На-
віщо? Чи казали, щоб смерть не верталася?] Не ка-
зали. То я бачила в Дніпродзержинське. [Чи казали, 
що треба замітати від порога?] Ні. [У хаті хтось може 
залишатися?] В хаті – ні. [А обід готувати?] Надворі. 
У мене і мама, і папа лежали у веранді. То помили в 
веранді. [...] У нас не було, шоб стелили полотенця на 
перекрьостках, раньше не було цього. А  щас обяза-
тєльно треба полотєнце, на виході ото. Як покойни-
ка виносять. Постелили полотеце і винесли. Тоді на 
перекрьосткє тоже. Обикновєнні полотенця. Вздовж 
дороги. Це з Западної [України] привезли [звичай]. 
[...] У  мене в мами і папи було по п’ятдесят платків. 
Як осталося, ну чо це роздать. Я в’язала, скільки мо-
гла в’язала. Шо осталося – дома пооставляла. [В’язали 
тим, хто ніс, чи всім?] Це сейчас мало в’яжуть, бо 
воно все дороге, а раньше [...] то в’язали багато. Ото 
хто стоять  – всіх в’язали. [Як стелять рушники? Чи 
потрібно по них пройти?] Хто каже нада, хто каже не 
нада. Ноги не болітимуть. І оце до самого кладбища 
на перекрьостках. Батюшка стає читає. І  на вході на 
кладбище теж. [Коли закривають кришкою труну?] 
На кладбищі. [На яку руку в’язали?] На лєву. [Яко-
го кольору були платки?] Любого. Раньше ситцеві, 
а счас – шовкові, які єсть. 

ГОЛОСІННЯ Хто плаче, а хто голосе. [Ви за кимось го-
лосили?] Ой, я голосила за синочком – двадцять сім 
год. І чоловік там, і всі там. Як голосила, я в обморок 
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падала. [А  за матір’ю голосили?] Ну, плакала. Моя 
мати дев’яносто год прожила. Плакала та й усе. Не го-
лосила. Є люди – голосять. І мама, як Микола вмер, то 
мама вийшла – тоже голосила. [Ваша мати голосила за 
вашим чоловіком.] Да. [А що вона казала?] «Синочок! 
На кого ж ти діточок бросив?». Шо на думку прийде, 
те й кажуть. І кричиш. Я як папу хоронила, то плакала: 
«Ой папочка рідний! Я тебе ни доглянула, Як же я тебе 
не вберегла?» [Є  якась мелодія чи просто кажуть?] 
Нема мелодії. Ну, як свої – плаче да й усе. Голосить – 
не голосять, а плачуть. Раньше менші були, ходили на 
похорони, то, бувало, голосили люди, а счас – ні. Счас 
так плачуть да і всьо, нема, щоб голосили, причитали. 

КЛАДОВИЩЕ [Яка має бути яма?] Два метри. [А шири-
на?] Ну, щоб проходило, я не знаю. Мо’ метр двадцять, 
шоб труна прошла. Опускання труни. [На чому опус-
кають труну?] На полотєнцах. Полотєнца витягують, 
но я читала і слухала по тєлєвізору, шо ніззя. [У нас] 
витягають і ріжуть [роздають тим], хто опускав, яму 
копав. [Чи кажуть щось, коли опускають труну?] Піп 
же читає. [Чи кидають люди по грудці землі в яму?] 
Шас не кидають. Колись кидали. Тоді ж не печатали, 
шас печатає. Єсть люди кидають, но вже земля запе-
чатана. [І вінки?] Багато вінків. [Чи обов’язково треба 
до обіду поховати?] В нас в двєнадцать ховають. Якщо 
батюшка не може – тоді пізніше. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На клад-
бищі приглашають [прийти на поминальний обід]. 
Покойника опускають і приглашають. [Як саме запро-
шують?] Рідня приглашає: «Люди добрі, приходьте 
на обід». Страви поминальні. [Що готували на по-
минальний обід?] Борщ, картошка, катлєта, мясо. [Чи 
готують м’ясо в пісні дні?] В нас готовлять. Риба жа-
рена – хто як живе. [А колись?] Борщ, картошка, мясо. 
А вже як на дев’ять день, на сорок день, то вже не стіль-
ки мира йде, як на похорон, як умре, тоді вже і млини 
з творогом, і «Алів’є» роблять. [Приходять лише свої, 
родина?] Да, і  хто стрінецця. Випили і кого стріли  – 
роздали поминальне, канфєти, печенья. [Коли розда-
ють, щось кажуть?] «Царство Небесне. Поминайте». 
А люди отвічають: «Царство Небесне». «Сніданок» для 
померлого. На другий день, як умре [після похорону], 
несуть снідать. Поминки післяпохоронні. [Коли у вас 
поминають?] Дев’ять [днів], сорок, повгода. Півгода 
зараз не поминають. По телевізору я слухала: повго-
да  – не обязательно. [Чи йдуть у церкву?] Нє. Йдуть 
на кладбище і устраюють обід. [Коли ходять на кладо-
вище?] На кладбище часто ходить нельзя. [А як ви до 
батьків на могилу ходите?] От прийду я, поздравству-
юся. [Що Ви кажете?] «Здравствуй, папа, і здравствуй, 
мама». Поцілую фотографії. А  як уходю: «Ну, про-
щайте». [А щось їм розповідаєте?] Нє, та що там роз-
казувать, як воно прах уже. Кажуть, нельзя казать «до 
свіданіє» – «прощайте». Через год уже пам’ятник. Уже 
земля сяде. Но люди ставлять і позже. Хто як може. 
У кого хрести стоять – дерев’яні і залізні. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») Ну, кажуть, шо як сонце заходить – нєззя 
плакать за покойником. В  нас батько як умер, двад-
цать восєм год було батькові, і мама сильно плакала. 
Ми лягли… «Тоді чую: рипнули двері і отако, – каже 
мама, – мене за голову. За голову як придаве, я як схва-
тюся  – і на двір!» А  дід і баба: «Шо, доплакалася?!». 

А мама каже: «Він мій, [я йому] вірна дружина була». 
І з тих пір мама перестала плакать. Небезпечно довго 
плакать. Да, нєззя – приплакуєш. Кажуть: його триво-
жиш, як плачеш. 

с. Усть-Кам’янка
Записала І. Коваль‑Фучило 13 вересня 2011 р.  

у с. Усть‑Кам’янка Апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Подольської Ніни Антонівни, 1939 р. н.,  
родом із с. Загірці Білогірського р‑ну Хмельницької обл., 

та Каряки (Сварич) Ольги Трохимівни, 1940 р. н.,  
родом із с. Переліські Хутори 

Нікопольського р‑ну Дніпропетровської обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Мені оце таке 
було. Утром я сиділа у хаті коло столу, чи читала, чи 
писала, коли курка чорна – у вікно і тако крилами по-
била. В мене серце вхололо. І до обіду невістка дзвони 
мені: «Нема Тімура».

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Чи несуть щось із собою ті, хто йде 
обмивати небіжчика?] Нічого не несуть. А ті, в кого 
обмиваєш, дають рушник і кусочок мила. [Скільки 
жінок кличуть?] Ми вдвох обмивали, де втрох об-
мивали. [Чи кажуть, що не можна відмовлятися, 
коли кличуть?] Не можна, но як хто боїться, є такі, 
шо мертвого бояться, а я ні. Страх перед померли-
ми. [Що треба зробити, щоб не боятися мертвого?] 
Я знаю, шо треба зробити. Оце як ідеш на похорон і 
доходиш до двору – подивися три рази на небо і на 
землю. Заходиш у хату, де покойник, не дивись впе-
ред на покойника, а на потолок і на пол, три рази. Ні-
чого не будеш боятися. Я так боялася, мені казалося, 
хтось за мною йде. А сійчас йду і мию. І ше я на по-
хорон гроші собираю у помощь. Підготовка смерт-
ного вбрання. [Чи готують старші люди собі одяг на 
смерть?] Готують на смерть. [Ви собі приготували чи 
вам ще не можна?] Почті всьо. [А де воно зберігаєть-
ся?] Воно в гардеробі, но не вмістє. Зв’язані є платки. 
[Ви вже комусь сказали про це? Чи в вас так не ка-
жуть?] Кажуть. Но я невісткі ше не казала, но онучкє 
я сказала, де я ховаю гроші, якщо, не дай Бог, шо зо 
мною случицця. [За одяг ви ще нікому не казали?] Не 
казала. Я вже як складу все – тоді. А так, готовлять 
всі. Платки, плаття. Труна. [Труни купують зараз?] 
Да. [Чи є тут майстри, які роблять труни?] Були. Но 
сійчас вже вони повмирали. [Як їм платили? Гроші 
давали чи щось інше?] Не знаю. [А  копачам? Є  тут 
копачі?] Шукають. Сєйчас гроші  – п’ятсот гривнів 
сейчас. А якісь з посьолка копали, то сімсот. А рань-
ше так: попросили, прийшли, викопали, на обід при-
гласили, дали їм по десятке, потом  – по двацятке, 
а  тепер, шоб поховать покойника, треба не менше 
п’яти тисяч. Усе ж дороге в магазінє. В кого є кури, 
так кури свої поріже, а у кого нічого нема, отак рап-
тово, як у сина мого, – де чого взять? 

ГОЛОСІННЯ  Моя подруга померла, то її сестра і мати 
ішли за нею слідом і приказували:

Ой моя зозуленько, моя зозуленько! 
Чо ти нас покинула?
Як ми ж тепер будем жить без тебе?
Ти ж у нас була, як голубка.
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Отако приказували. Та так чую оце: «Нащо ж ти мене 
покинула». [Чи казали, що якось вчилися, може, 
отак приказувати?] Нє… Як кому на душу спаде. Хто 
може оце виказать усе, той виказує, а  хто не може, 
то у собі держить. Як виказать  – тоді легше. А  ось 
я не можу нічого сказать. У  душі такий сум і тягар!  
[Мати ваша приказувала за сином?] Приказувала:

Ой хазяїну мій!
Нашо ж ти мене покинув?
Шо ж я тепер буду без тебе робити
І як же я буду жить?

Бо я то тут, а сестра в Хмельницькому була, а він був 
там, коло мами. [У якому році це було?] Вже десь років 
двадцять тому. [Чи співають у вас на похороні боже-
ственні пісні?] Мати моя співала «Червона калина». 
Я запомнила:

На мою могилу ніхто не прийде,
Червона калина на могилі зацвіте…

Вона довга така, хароша пісня. Така, шо хоч-не-хоч, 
а заплачеш. І ше другі пісні співають. [Як ви приказу-
вали?] За матір’ю:

До кого ж я піду
Свою правду розкажу?

Те, що боліло, те й казала. [А за батьком?] А батько – 
як батько. Нічо я не скажу, що думалося, то й казала. 
Я казала, як Лєна померла, а Галя приказувала:

Ой зозуленька наша!
Да ж ти нас покинула,
Куди ти зібралась,
Як ми без тебе будем жить.

Понімаєте, тоді кричиш, шо тобі так болить, шо страш-
не! Кричиш, які найболючіші слова, шо ти ж його ніко-
ли уже не побачиш. Тоді душа розпира тобі. Я матери 
сказала вже, як її опускали: «До кого я тепер приїду? 
Кому ж я розкажу правду? Хто мене стрічать буде?» – 
бо вона всігда мене стрічала. «Я ж тепер вас ніколи вже 
не побачу», – витягнула оце. Я вже думала: не буду вже 
кричать, бо вже в мене в голову било, я думала, шо по-
мішаюся. Но факт той, шо як викричишся, то наче лег-
ше. Розгружуся трошки, но буквально мінут на десять, 
опять – серце отаке, в голову б’є невиносімо. Я й тепер 
як згадаю, то в мене зразу начінає голова боліти. Жал-
ко ж, до бєзумія жалко. [Кажуть, що не можна довго 
плакати?] Кажуть. І батюшка казав, що не плачте, не 
можна плакать за дитиною. Він маленький, він анге-
лятко, він буде ангелом коло Бога. [А  не кажуть, що 
буде мокрий лежати?] Кажуть, мати мені моя казала, 
як оце брат помер, а  мати жива була, то казала: «Не 
плач, бо він там буде лежать у мокрому».

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дніпровокам’янка
Записала Л. Боса 17 листопада 2012 р. 

у с. Дніпровокам’янка Верхньодніпровського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Сідака Василя Артемовича, 1925 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Передвісники смерті. [Які є 
прикмети на смерть?] Сичі найчастіше. Перед війною, 
то у діда ліс був, так сичів багато в лісі. То сичі кри-

чать – то, кажуть, війна буде. Якесь сяйво, сяйво пе-
ред тою мінялося. То дід прийшов до батька та й каже: 
«Шо, бачив, шо було?»  – «Бачив».  – «То буде війна і 
червоні побідять, бо послідні, – каже, – хмарки були 
червоні».

КЛАДОВИЩЕ [Старі кладовища затоплені?] А у нас за 
посадкою вже й кладовище. Я  казав поставити там 
пам’ятник, обсипать його, укріпить. І воно аж у воді, 
його розмива, воно напівзатоплене. Це «Козацька мо-
гила» називається. [Що там написано?] «Во имя Отца 
и Сына Аминь. Стараниями внука Дмитра». Своєму 
дідові поставив у 1748  році. Стараниями тут тіки і 
осталось. Ніхто сюда не ходив. Я його й до войни знаю, 
стояв тут хрест, нікому не мішав. А тут тоже чорних 
археологів… приїдуть отдихать сюда до берега, нема 
нікого, то копають. Та нічого вони не викопають.

КОПАЧІ Мене часто копачем кликали. Знаєте, як у нас 
копають? Обов’язково збоку підкопують. Потім один 
опускається і засовує під бік труну. Коли опускається 
гроб, то не торохтить. [Коли на обід кличуть копачів?] 
Ну в нас так, як і у всіх. Ті копачі закопують, запрошу-
ють їсти, а копачі вже після приходять.

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА *

смт Карнаухівка
Записав М. Бех 16 листопада 2012 р.  

у смт Карнаухівка Дніпродзержинської міської ради 
Дніпропетровської обл. 

від Багрій Ніни Сергіївни, 1945 р. н., 
родом із с. Братолюбівка  

Долинського р‑ну Кіровоградської обл.  
(у смт Карнаухівка проживає з 1965 р.)

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Як у вас кажуть на мертву людину?] 
Покійник. [Що роблять з тілом померлої людини?] 
Миють обов’язково. Не близькі, хотя би там сусіди ілі 
хто. [Їм за це щось дають?] Ну, платочок такий шер-
стяний. «Мертва вода». [Куди дівають цю воду?] А то 
стараюця вилить туда, під ноги, шоб ніхто не ходив. 
Ну, де-то так в кінці огороду ілі де-то, де мало хто хо-
дить. Кажуть, шо мертва вода, нільзя туди нічого. Під-
готовка смертного вбрання. Ну обично готовлять, 
сам собі готовить, шоб нова одежа. Єслі, например, 
приготовив раньше, його вже ненада ніде, не давать 
ніде нічого [вдягати]. Труна. [Називається] «домови-
на», «труна». [Чи було таке, що домовину заздалегідь 
робили?] Були такі, в нас сусіди були такі. Люди старі 
були, ранче собі наготовили, то годами на горіщі там 
лежали. [Вони її порожньою тримали чи щось усеред-
ину сипали?] Пусту. Щас то вже нема проблєми, а то 
ранче заготовляли. Ми, например, мама моя помер-
ла, так там, де вона працювала, оті нам видали, а як 
батько помер чоловіковий, то вдома робив чоловік. 
[Куди кладуть покійника після того як його вдягли?] 
Ну, як нема домовини, значить, можуть на лавку і на 
диван покласти. [Чи оббивають труну?] Ну, бачте, щас 
продають все оббите, а  тоді ми то покупали і обби-
вали – зверху червоною матерією і всередині. [Якою 
всередині?] Білою. Спорядження померлого. [Що кла-

* До 2016 р. – Дніпродзержинська міськрада.
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дуть у труну покійному?] Тіки сухі квіти, живих, єслі 
даже й лежать, всі знімають. [Може, одяг запасний або 
речі, які він любив?] Ну, це можуть тайно положить, 
і бутилочку можуть положить. [Щоб священик не ба-
чив?] Да, шоб священик не знав. [З чого роб лять по-
душку покійному?] Ну, лічно ми мамі робили з опіл-
ків. [А чому не можна з пір’я?] Та, це ніхто нічого не 
каже, хто з чого зробить. [Чи передають на той світ 
через померлого якісь речі?] Ну, при мені такого не 
було. Ну я знаю, як хоронили мого дядька і він лю-
бив випить, так приходить дочка його і каже: «Давай 
положим йому бутилку, шоб і там було». Потом іще 
одна каже, батько помер, і там жеж сусід рядом каже: 
«Вони любили випить, хай і там вип’ють». То ложили, 
ну так, шоб не бачив священик. «Пута». [Чи намага-
ється хтось вкрасти «пута»?] Дуже хочуть, я вже знаю, 
як маму хоронила, там прямо перев’язали ноги, і вже 
прямо на кладбищі чужа прибігла. Кажу: «Вам там 
нада!» А це ж вона: «Де пута?». Кажу: «Там уже всьо 
впорядки». Шоб його ніхто не вкрав, так я вдома зня-
ла вже і під маму подальше положила, єслі вкрадуть 
пута  – кажуть оце, хто-небудь чужий,  – з двору все 
попливе [пропаде]. І  таке в нас було, умерла бабуш-
ка, то ми ще, перший покійник, не обратили вніманія, 
і  чужі вкрали ето путо  – поплило все з двору. [Для 
чого перев’язують руки і ноги покійнику?] Ну, шоб 
вони нармально держалися, пока не застигне, а вже в 
гроб нада обов’язково розв’язувать, потому шо будуть 
плакать і сниця, шо ти не розв’язав. Нічне перебуван-
ня біля померлого. [Скільки днів покійник перебуває 
вдома?] Як померла моя мама, на третій день ми її хо-
ронили, дві ночі вона ночувала в нас, потому шо вона 
ввечері вже померла, в сім вечора, цю ніч і на другу ніч, 
аж на третю тоді вже поховали. [Значить, у вас побу-
тує звичай, що дві ночі покійник має переночувати?] 
Ні. Можуть і одну ніч, можуть вопще хто як, з больни-
ці прямо вести [на кладовище]. От знаю ту в одної син 
болів, ну обгорів в електроенергії, то вона привезла в 
двір, мати сина, постояв дві години і повезли на клад-
бище. Хто як. [Чи нема такого звичаю, що покійник 
повинен хоча б одну ніч переночувати?] Ну в кого як 
складаються обставини. [Чи говорять, що не можна 
залишати небіжчика самого в хаті?] Нічого я не чула, 
ну ніхто і не оставляє самого. Атрибути поховальні. 
[Чи ставлять щось на стіл, коли людина померла?] Ну, 
свічку ставлять, воду ставлять і до сорока днів стакан 
з водою стоїть, кусочок хліба там, сіль і свічка. Стакан 
з водою, стакан з зерном і в це зерно ставлять свічку, 
і ікона. [Чи кладуть хліб?] Ні-ні. [Коли у вас готують 
коливо?] Що це таке? [Канун.] Ну, як оце хоронять 
уже, як на обід – тоді. Вопще-то стараюця, як уже єсть 
покійник, то вже ставлять біля нього, як приходять 
читають, і канун ото стоїть. Нанімають – ілі батюшка, 
ілі з церкви. Обично у нас нанімають таких, шо чита-
ють, отчитують. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. Зеркала закривають, потом єслі покій-
ник  – нада з місця на місце не переставлять [пере-
носить тіло померлого після того, як одягли], єслі ви 
поставили так, хай уже стоїть. Вдоль досок, нельзя 
поперек ставить [класти покійника], нельзя в дру-
гу кімнату переносить, стараця поменше шуму. [Чи 
нема такого, що покійник повинен лежати головою 
до сходу сонця або ногами до дверей?] Ну, я не знаю. 
Я знаю, шо тіки не вкоєм случає нєльзя перекладать, 
єслі поставила так його, вже нельзя на друге місце пе-

рекладать. [Чи миють підлогу після того, як винесли 
покійного?] Нільзя. [Скільки днів не можна мити під-
логу?] Ну, на другий день можна. Все закривать і ніко-
го не пускать, шоб ніхто не остався. [Чому не можна 
в цей день мити?] Ну нельзя в цей день, потому шо, 
ще обично кажуть, як у дорогу поїдеш – нельзя мить, 
і  так в цей день нічого нельзя. Кажуть, єслі він [не-
біжчик] не застиває дуже довго – значить, когось до 
году забере (хтось із рідні помре). Дедушка от у мене 
у  вісім утра помер, в  пять уже його ложили в гроб, 
пока зробили привезли, і в нього ще спина була тепла. 
Уложили, а ця ж невістка наша – дядина – каже: «Дід 
не замерз, ще когось забере». Ну точно, він через де-
вять місяців забрав сина свого. Даровини прощальні. 
[Коли приходять прощатися з покійником, чи несуть 
щось із собою?] У  нас тут заведено панахиду нести. 
Ну, от ви йдете на похорон, поминаєте, і шоб ваших 
поминули родичів, несете канфети, печення, хто хлі-
бину, хто цукор, хто шо.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Чи від-
кривають вікна і двері, коли виносять померлого?] Ну, 
вони й так відкриті. Ну, стараюця, хто-небудь, шоб іти 
і закрить двері, шоб нікого чужого не осталось у хаті. 
[Виносять померлого і зразу закривають двері?] Да. 
Закрили двері, закрили ворота. А  перед етім ворота 
откриті, двері откриті, як оце покійник, а як – вине-
суть усе закривають зразу. [...] [Чи зупиняються на по-
рогах, коли виносять домовину з покійником з хати, 
на перехрестях?] Ну, на перехрестях, щас у нас бачте, 
як! Далеко не несуть, а  там сто двісті метрів, а  тоді 
транспорт стоїть. [Чи зупиняються на порогах?] Ні-ні. 
[Чи зупинялися колись на перехрестях?] Зупинялися. 
[Де ще зупинялися? Чи зупинялися біля рідні?] Біля 
рідні, да! Осьо недавно молодий парень повісився, то 
отам, де він жив, зупинилися і стояли так. Прощання 
з померлим. [Де прощаються з покійником – у хаті чи 
на вулиці?] Ні, не в хаті, на вулиці він ще стоїть. Про-
щаюця обично на кладбищі, а тут тіки так. [Чи зано-
сять покійника до церкви?] Як хто хоче, якщо в церк-
ву часто ходять, то можуть кого-небудь з рідні зане-
сти. В нас отута два человека носили в церкву, чоловік 
дзвонарь. І жінка дуже часто ходила, як вона померла, 
то в церкву її привозили.

КЛАДОВИЩЕ Копачі. [Хто копає яму?] Сматря де, 
в  нас єсть такі, шо і працівники там копають, а  єслі 
шоб дешевше, то можуть і рідні. Ну раньше то тіки 
наймали самі хазяйни, от нада викопать, там сусідів 
просили. А щас у нас наймані копачі, вони і викопа-
ють, і закидають. [Чи зупиняються біля воріт кладо-
вища?] Обов’язково зупиняються, і там виходять всі. 
[Чи розходяться люди по могилах своїх родичів?] Та 
буває, але дуже рідко, єдініци. Ну, пришли, там неда-
леко мої родичі, я побігла до своїх родичів, положила 
шо небудь ілі провідала. [Чи не кажуть, що не можна, 
поки не закидали могилу?] Звичайно, шо нельзя, луче 
не ходить. [Чому?] Ти прийшов цього чоловіка про-
вести в путь, поетому ти должен йому оддать долж-
не. Опускання труни. Например, попрощалися рідні, 
і поцелували все, і там хто близькі пришли, попроща-
лися, гроб забили. І тоді вже опустили в яму і каждий 
по три раза землю кидає. [Чи кидають грошей у яму?] 
При мені я не разу не бачила, шоб гроші кидалися. [На 
чому опускають домовину у яму?] В основном на по-
лотєнцах. [Це спеціальні рушники?] Да, длінниє поку-
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пають, там двенацать метрів ілі скільки. І з двух сто-
рін опускають на полотенічном, і так і туда закидають. 
[...]  На кладбище беруть оцеж хлібину, на кришки, 
а тоді цю хлібину усім по кусочку ілі дають діжурній. 
[Це на кладовищі дають?] Да. І  панахиду роздають. 
[Що таке панахида?] Цукерки, печиво. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Куди йдуть 
із кладовища?] Ну, обично приглашають пом’януть. 
Єслі ти прийшов на кладбище, то це буде гріх, єслі ти 
не підеш його не поминеш. Да, обов’язково приходиш, 
миєш руки і тоді вже поминають. Тоже там вначалі 
кутю їдять три рази. Молитву почитають, а тоді вже 
канун. Обов’язково житка [рідка] страва, капусняк у 
нас, і  потом вторе  – м’ясне там ілі єслі піст, то риб-
не – рибні страви, єслі не піст, то м’ясні страви. [Що 
таке «канун»?] Ну, рис із ізюмом і сіропом, солодке 
таке. І по три раза їдять. Традиції жалобні. [Скільки 
днів у вас тримають траур за померлим?] Сорок днів 
обов’язково.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [У які дні поминають по-
мерлого?] Рідні можуть пом’януть його на дев’ятий і 
сороковий день, а так обично поминають по суботам, 
єсть такі Поминальні суботи. Перед Тройцею Поми-
нальна субота, потом в кінці, оце первого ноября, де-то 
в началі ноября, це обов’язкові. І після Великодня по-
минають. [Чи поминають померлих протягом Велико-
го посту?] Та я не пам’ятаю, шоб на піст, я знаю, шо пе-
ред Тройцею субота обов’язково і вотето в кінці. І після 
Паски через тиждень в понеділок само собою. У нас тут 
багато кладбищ і люди працюють, так в нас начинають 
в неділю поминать і по вівторок. [Чи заносять велико-
дні страви на кладовище в неділю, після того як посвя-
тили паску?] Несуть і паску, і яйця. [Як у вас називають 
післявеликодні поминання?] Поминки. [Чи кажуть 
«Гробки», «Проводи»?] Ілі «Гробки», ілі «поминки».

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Ну, як дів чина 
[помре, то], як нівесту одівають. А хлопців всіх оди-
наково. Самогубців. [Чи присутній священик на та-
ких похоронах?] Нє, на таких оце, єслі наклав руки, 
це нада ще в священика просить дозволу, шоб там 
його даже похоронили біля рідні, ну це шоб отпеваніє 
зробив. Причом не в месного, а це нада в окружного, 
отамо їхать в Кривий Ріг ілі де, просить дозволу. [Чи 
немає такого, що цих померлих ховали за межами кла-
довища?] Ранче було, отут у нас на верхньом кладбищі 
ті, шо на себе руки накладали, їх вопще оддєльно хо-
ронили, там оддєльна ділянка така.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Нікополь
Записав Б. Сауляк 14 листопада 2012 р.  

у м. Нікополі Дніпропетровської обл. 
від Біллєги Віктора Гнатовича, 1940 р. н., 

родом із смт Каланчак  
Каланчацького р‑ну Херсонської обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передчуття смерті. Один 
дід наробився так на городі, бо не знав міри, прийшов, 
сів під деревом і каже: «Мабуть я буду помирать», – 
упав і помер. Старі люди відчувають, що вони слаб-
нуть, різко слабнуть, тому й говорять «я  скоро буду 

помирати». Багато людей помирают тому, шо їм ні для 
чого жити, ну шо тіки триматися оце на цьому світі, 
уже побажань нема на майбутнє.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. [Чи клали померлому шось під го-
лову?] Іноді клали, я, наприклад, своєму батькові по-
клав іконку «Ісус в терновому вінку». Тому шо всі ста-
рі тоді були, всім можна було класти терновий вінок, 
тому шо вони були під тоталітарною владою. Атрибу-
ти поховальні. [Чи ставили на стіл свічку або склян-
ку з водою, коли людина помирала?] Обов’язково. 
Лампаду в червоному кутку підвішували або ставили 
на стіл, насипали зерно і свічку вставляли. 

ВИНОС ТРУНИ [Чи були якісь обряди, коли покійника 
виносили з хати?] Зерно сипали там, де він. [Коли ви-
носили, може, домовину опускали на поріг?] Ні, про-
сто виносили. [Чи  застеляли дорогу килимами?] Ні, 
це нареченим застеляли.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опуска-
ли домовину?] На рушниках. [Що кидали в могилу?] 
Жменю землі, кожний підходив жменю землі кидав. 
А ці рушники, на яких спускали домовину, різали на 
шматки і давали рідним або тим, хто ніс домовину.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Коли-
во: варили рис солодкий, обкладали його карамель-
ками, там горішками, і  перед тим як почати обід, 
обов’язково кожен повинен був взяти ложечку цього 
колива і скуштувати. А  це раніше варили пшеницю, 
а трохи пізніше, в нас там на Півдні Херсонщини були 
рисові чеки, і ото рисову кашу почали варить, солодку 
прикрашали карамельками, горішками.

с. Капулі́вка
Записала В. Конвай 17 листопада 2012 р. у с. Капулівка 

Нікопольського р‑ну Дніпропетровської обл. 
від Карнаух Любові Микитівни, 1927 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Перед тим як 
моя мама померла, мені приснилась її сестра, уже по-
мерша, шо вона танцює у нас у дворі із великим плат-
ком чорним і квітчастим, одіта у циганське все – спід-
ницю таку широку, красну кохту. А  мама перед тим 
як помирать, кликала по іменах усіх своїх родичів, 
тих, шо уже померли. Очі так трохи прикриті, але не 
спала, а якось їх бачила. То на стіну дивиться і каже: 
«Даша, це ти? О, і мама тут». А тоді каже: «Машуня, 
візьміть мене із собою». Я  у неї спитала, чи вона їх 
бачить, а вона сказала, шо «да». А тоді говорить мені: 
«Буду я вже, мабуть, дитинко моя, сьогодні помирать, 
бо вся рідня зійшлась сьогодні до мене». Подивилась 
на мене, погладила себе по голові, помахала мені «до 
свіданія» і тут же померла. Кажуть, шо душа вилітає, 
но я думаю, шо то видумки, бо ось говорила зі мною, 
помахала і вже немає. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Після того як людина вмирає, у  нас її 
миють, а  буває, що просто мокрим полотенцем по-
протирають та і все. А  то ще і зовсім буває нічого 
не роблять, кажуть: «Шо її мучить та крутить на всі 
боки. Нехай собі спочиває з миром». Так оце сусідку 
мою хоронили. Бо вона ще й сама перед тим покупа-
лась, вимила голову, розчесалась, оділа платок, шоб 
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не простудить голову. Лягла та і вмерла. То її зовсім 
не мили. А тільки коли одівали уже, то нам помогав 
сусід, і  сказав, шо спина в неї ще тепла. Ще когось, 
сказав, забере в скорості. І через тиждень син попав 
в аварію і його тоже похоронили. Труна. Колись, коли 
хоронили померлого, труну не оббивали так, як тепер, 
а просто так, і була вона дерев’яна. Простилали якусь 
простінку або кусок матерії світлої, клали із стружок 
подушечку та й усе. Спорядження померлого. Людину 
помершу, канешно, одівали. Но часто було таке, шо 
не дуже там чимось і шикували. Бо дуже бідно жили 
люди. Накривали. Видумків не було таких, як тепер, 
коли накривають тюлями із різними оборочками, 
а накривали просто марлічкою, та і ту ще треба було 
у загатовітелів узять по справці про смерть. Як мама 
моя померла, то ледь ми відшукали того заготовітєля, 
шоб узять в нього два метри марлі. Одівають на лю-
дину все як положено. Під подушечку кладуть гроші, 
шоб людина могла собі викупить місце. Є у нас такі, шо 
кладуть і цигарки, і бутилку, но я думаю, шо то лишнє. 
Атрибути поховальні. Запалюють велику свічку, на-
сипають зерна. І та свічка горить, аж поки не винесуть 
із хати. А вже коло хати батюшка у нас править, а всім 
роздають свічки у платочках, роблять їх конвертиком. 
І поки батюшка читає, всі держать ті свічечки, а тоді 
кладуть їх у труну. У нас називають і «труна», і «гроб». 
Даровини прощальні. Коли люди приходять на похо-
рон, то приносять із собою хліб, печення і канфети, 
а тоді все те беруть у вузлик і несуть із собою на кла-
довище, а там, після того як уже закопали, роздають 
людям – і тим, хто був на похороні, і людям, яких слу-
чайно там побачили. Но додому ті гостинці не несуть. 
Все треба роздать. Люди несуть додому. А з того вузла 
треба все роздать. Так у нас прийнято.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як виходили із двору – всю 
дорогу у нас кладуть рушники чоловікові на усіх пе-
рехрестях, і  платки  – коли помирає жінка. Як вихо-
дять із двору, на усіх перехрестях і перед кладовищем. 
Люди пройдуть, а тоді хтось його забирає собі. Попе-
реду у нас іде людина із хрестом, його перев’язують 
рушником або платком  – чоловік або жінка. Буває і 
люди кожен од себе на нього шось чіпляє, так у нас 
прийнято – рушники або платки.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  «Сніданок» для померлого. На 
другий день [після похорону] у нас гукають сусідів, 
зварять борщик, пиріжків напечуть і рідні на кладо-
вище однесуть поминання, провідають померлого 
там, а тоді вже пообідають. Поминки післяпохоронні. 
А там, всім миром поминають на дев’ятий і сороковий 
день. Год отмічають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Після Паски у нас отміча-
ють Проводки. Раніше ми всі одмічали разом. Варили 
юшку, капусняк, це ще як колгосп був. Притягнуть води 
і дров. За кладовищем каждий стеле собі полотенце, 
і  так вокруг кладовища всі сидять і поминають. Бери 
ложку і тарілку. І всі так. Ходили і на Паску провідува-
ли померлих. Брали із собою пасочку і ставили свічеч-
ку. А тепер кожен біля своєї могилки обідає із сім’єю.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей. Хлопчика і дівчинку 
хоронили, як женіха і нєвесту. Її в білому платті, із фа-
тою, а хлопчика в костюмі і із букетиком на грудях. Всім 
дітям квіточки почіпляли, як на свайбі. Жінки спекли 
дивні і несли за хрестами і роздавали шишки дітям.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Коли умерший сниться вам, це 
до болезні. От я сильно болію, то вони все мені снять-
ся, хоч і панахиду замовляла, і так роздавала канфети 
і печення. Читаю молитву «Отче наш».

с. Олексіївка
Записала В. Конвай 14–16 листопада 2012 р.  

у с. Олексіївка Нікопольського р‑ну 
Дніпропетровської обл. 

від Бичкової Катерини Степанівни, 1949 р. н., 
родом із с. Макіївка Синельниківського р‑ну 

Дніпропетровської обл. 
(у с. Олексіївка проживає з 1971 р.), 

Бичкової Наталі Володимирівни, 1975 р. н., 
родом із с. Наумівка Менського р‑ну Чернігівської обл. 

(у с. Олексіївка проживає 17 років), 
Явтушенко Ніни Антонівни, 1942 р. н., 

та Явтушенка Валентина, 1940 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Коли у нас людина помирає, то її об-
мивають. У нас померла бабушка, то нікого із таких 
старших людей не було по сусідству, а молоді бояли-
ся це робити, то прийшлось нам самим це зробить. 
Нагріли тепленької води і так трохи попротирали, 
а тоді переоділи. «Мертва вода». [Що роблять з во-
дою, якою мили покійного?] Тільки в туалєт нада ви-
ливать. Боже упаси, шоб та вода попала десь тобі під 
ноги. [Чому?] То «мертва вода» називаєця. [Можли-
во, є люди, які хочуть її вкрасти?] Запросто! От через 
шо ш і дивися за тею, як тіки помили, забираєш сам 
миску і несеш сам і виливаєш. [У туалет?] Да, в туа-
лєт, шоб у тебе под ногами не було – Боже упасі. І оце 
пороблять, і на перекрьосток вилють. Желатєльно пе-
рекрьостки обминати так трошечки. Ніколи не йди 
по хресту. Бо всі оці бабки, шо хвороби одробляють, 
ото в дванацять часов ночі виходять і на хрестовину 
виливають. І це хто перший зайшов, на тому воно і 
окошаєця. Одягання померлого. [Що потім роблять 
із тілом?] Одягли його. [Як у вас кажуть – «рядили», 
«наряджали», «одягали»?] Одягали. Желатєльно но-
вий костюм, нові туфельки – вопщем, таке, шоб нове 
було. Підготовка смертного вбрання. Кажда стара 
людина на смерть собі готовить, шо його вдіть. [Що 
готує?] Костюм, рубашка, майка, носки, труси – оце 
для мужика, і фуражка шоб була обизатєльно. А для 
жінки тоже так само все чисто – плаття, рубашка… 
І желатєльно, шоб новенька була одежа. [...] У бабуш-
ки було все наготовлено на смерть – тапочки, білиз-
на, плаття, платочок, прохідна, все що кладеться у 
ізголов’я. Платки для перев’язування людей, на криш-
ку. Труна. [Коли роблять труну і чи не було такого 
звичаю заготовляти труни наперед?] У нас на горищі 
вже год п’ятнацять стоять. [Цей звичай побутував 
раніше?] Ні, як умер мій зять, та ми попобігали. Ми 
в неділю в Дніпропетровськ поїхали, а він умер, а в 
понеділок сказали на сім часов заберіть його з морга, 
а ми куди не кинемося – нема труни. А тоді ми умо-
лили діда, каже, в мене під заказ зроблено в Менжин-
ське. Ми його вмолили, за сто сорок гривнів купили 
ту труну. А в нас були такі столи длінні в дворі. Ми 
тіки Вову поховали, дід приїжджає додому, підганяє 
трактор, погрузили ті столи і на стройбригаду – оце, 
каже, зробіть мені дві труни. І щас на горіщі лежать. 
[Вони у вас лежать порожні чи щось туди засипали?] 
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Пусті стоять. [...] Тепер які хоч, а тоді ото нас як наля-
кало, шо не дай Бог. [Може, раніше в той самий день, 
коли людина померла, робили труни?] І  таке було. 
[Хто їх робив?] Плотніків понанімають. [Чи називали 
їх «трунарями»?] Нє-нє. Плотніки. [Що їм за це дава-
ли?] Гроші він бере. Обизатєльно за труни платили. 
А потом жеж брали полотно, хто яке – хто красне, хто 
голубе, хто вишньове, в кого яке єсть. І оббивали тру-
ну, самі дома оббивали. А щас уже пожалуста, Госпо-
ди, аби твої гроші. [Колись теж різнокольоровим по-
лотном оббивали труну?] Да. [Чи не було такого, що 
тільки білим полотном?] Білим внутрі обивали, все-
редині, а так, з наружі, – чорним полотном, чисте чор-
не таке було. [Куди клали покійного в хаті?] На двері 
клали – на дві табуретки двері клали або щиток там 
який покладуть. [Як називалась така конструкція?] 
Ніяк. Поки труну зроблять. Тіки труну зробили  – 
зразу його в труну кладуть. [Де ставили труну з по-
кійником?] В залі. [Чи ставили на покуті?] Ну, так же 
ж туда, на схід сонця головою, а ногами до дверей, бо 
виносять вперед ногами. [По центру кімнати стави-
ли чи десь збоку?] Ну, зараз посередині ставляють, бо 
батюшка щас кругом його ходить і там молитви чита-
ють, співають, а печатає він уже на кладбищі. Споря-
дження померлого. Коли людина помирає, у нас звуть 
із церкви людину, яка читає біля неї Псалтир. У нас 
кладуть людину у труну. А з нею – все, що вона лю-
била. Або що їй треба ніби буде – розчіску, ціпок ми 
навіть поклали. Бабуся весь час мерзла, то ми покла-
ли їй теплий платок, носову хусточку, копійки, щоб 
могла заплатити. [Що ще кладуть у труну померлому? 
Чи кладуть запасний одяг?] Нє-нє. Мужику фуражку 
кладуть, а жінка запнута. Свічка, хрестик і молитва – 
«провідничок» кажуть. [Чи передають на той світ че-
рез померлого якісь речі?] Ну оце, например, у когось 
умерло, і воно [покійник] йому сниця, шо ти мені не 
положила, то стараюця, як де покойнік поблизу, ста-
раюця і просять. На тихаря приходять і, шоб ніхто й 
небачив, поклали там в ногах чи збоку отам. [Як свя-
щеник до цього ставиться?] А він і не знає, він же ж 
не заглядає в труну. [Що ще кладуть покійному в тру-
ну?] Платочок в карман, мелоч у карман для откупу 
тамечки, обезатєльно мелоч шоб була. «Пута». [Чи 
зв’язують покійному руки і ноги?] Обизатєльно. [Чим 
зв’язують?] Та бинтами, а  там на кладбищі потом 
розвязують. [Як кажуть на ці бинти, може, «пута»?] 
Нє. Бинтами зв’язують ноги і руки. Єслі откриті 
[очі]  – закривають, кладуть медяки на глаза. І  єслі 
рот розкриваєця, тоже голку кладуть, а  так обично 
підв’язують бороду. [Як кладуть голку?] Отак (по-
здовж на губи) поклали голку дай і все. Нічне пере-
бування біля померлого. [Чи можна залишати мертву 
людину саму в хаті?] В  нас такого не було. А  обще-
то, мо’, де в кого є. Кажуть, шо треба, шоб хтось там 
сидів, не іменно біля нього [покійника], а в хаті шоб 
були. [Уночі над покійним читають якісь молитви?] 
Єсть такі, це ті, шо дуже богомольні, і  то до двена-
цаті, довше вони не читають, тоді накривають. По-
койник накритий, сонце зайшло – покойника накри-
ли. Покрівцем з головою накрили його і все, а утром 
сонечко зійшло  – открили. Атрибути поховальні. 
Як умре, вже ставлять свічку. Лампаточка така або 
свічки ставляємо. В стакан набираєм зерна любого і 
встромляєм, та догорає – другу ставляють. І вода, яку 
виливають аж на сороковий день, коли поминають. 

[Чи кладуть хлібину?] Хлібинка лежить обезатєльно 
на столі – хлібина лежить із сіллю, а тоді ту хлібину 
кладуть на кришку. [У  вас називають «кришка» чи, 
може, кажуть «віко»?] Нє, в нас називають «кришка». 
Як несуть покойніка, на кришки труни боханка хлі-
ба і солька, ото таку ямочку здєлають і сольку. А тоді 
як поховали, то старому якомусь на кладбищі дають. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
[Чи зупиняють годинник, коли людина померла?] Нє. 
Дзеркала обизатєльно [завішують тканиною]. Радіо, 
телєвізор виключають. [...]Ну, желатєльно не мазать 
в хаті  – побелку не робить. Ну, це таке, це саме го-
ловне, шоб побелки не робить. [...] Протягом сорока 
днів, а тоді вже все роби. Даровини прощальні. [Що 
несуть, коли йдуть прощатися з покійником?] Кан-
фети. Хто канхвети приносить, хто платочок, хто по-
лотєнце приносить. Гроші дають люди, як помоч: хто 
двацятку, хто пійсят, хто сто [гривень]. [Коли запро-
шують священика?] На другий день. Оце священик 
отправив в хаті, молитву прочитав. У  дворі, хто не 
зможе на кладбище пойти, попрощалися. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Покойни-
ка винесли, на катафалку поставили. Люди в авто-
бус сіли з вінками, з  корзинами, з  усім і поїхали на 
кладбище. [Чи зупиняються на порозі коли виносять 
труну з хати?] На перехрьостках. З хати як виносять! 
Єслі єсть, шо свободно виходять, – йдуть свободно, 
а  єслі перепонки, шо там нада труну трошки туди 
занести, а  те туди. [Чи стукають символічно об по-
ріг?] Нє-нє. Нема такого. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. [Чи відкривають вікна і двері, 
коли виносять труну з хати?] Закривають усе! [Зразу 
за покійником закривають двері?] Калітка открита 
на вулицю. Оце покойник ще в хаті, старайся все за-
брать, шо тобі на кладбище нада, все з хати винесли, 
покойника винесли, хату закрили і всьо. [Що далі 
роблять?] Хата на замок, оце в дворі він побув, і  на 
кладбище. [Чи нема такого, що за покійником одра-
зу миють підлогу в хаті?] Ні, немає такого. В нас не 
миють підлогу. [Скільки днів не миють підлогу?] На 
другий день аж уже [миють]. Прощання з померлим. 
[Як прощаються з покійним?] Целують. Целують у 
хреста і в лоба целують. [Чи прощаються надворі з 
покійником?] Прощаються. Оце я кажу, хто не змо-
же на кладбище поїхать – оце вдома, в дворі попро-
щаєця. [...]  [Як виносять труну з покійником із дво-
ру?] У  руках, шесть душ мужиків виносять і несуть 
його аж до катафалки. [Чи зупиняються біля воріт?] 
Коло воріт стають На перехрестях обов’язково зупи-
няються. Раніше щось клали – рушники, наприклад, 
а  тепер не кладуть, а  тільки зупиняються, а  потім 
процесія рухається далі. [Чи зупиняються біля рід-
ні?] Як несуть його на кладбище, а  не везуть, то на 
кажном перехрьосткі стануть і біля рідні, коло двору 
стануть. А єслі на машину погрузили, то прямим со-
общенієм на кладбище. [У вас є поховальна процесія, 
яка іде до кладовища?] Буває, як близько, то буває, 
а як дуже далеко, то немає. Або людина якась знатна. 
Уже біля кладовища труну беруть на руки і по самому 
кладовищу несуть на руках або буває і на спеціальних 
ношах. Тепер в більшості не тільки старших людей, 
а  і молодших хоронять із батюшкою. Прийшли на 
кладовище, поставили на ноші біля могили, батюшка 
прочитав молитви.
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КЛАДОВИЩЕ Копачі. [Хто копає яму?] У нас є копачі. 
Нанімаєм. [Що їм платять?] Ой, дорого, п’ятсот грив-
нів тіки шо викопають яму, а як закидають – сімсот. 
То літом. А як зімою, так і тисяча буває. [Чи раніше 
платили копачам?] Ні. От раньше не платили, ранче, 
як колгосп був, то трактор давали, ще с колхоза лю-
дей посилали. [Коли копають яму?] Та коли хоч, тіки 
наперед не копають. Наперед не копають, єслі утром 
оце вмер, то вже за цей день яму викопають, а  до-
копують завтра, на другий день там хоч пару лопат 
викинуть із ями. Ну, вони не викидають, вони їє ви-
копали та й усе. Опускання труни. Усі близькі про-
щаються. Цілують покійного в лоб або в руки – хто 
як. Всі обов’язково кидають землю три рази. А  тоді 
вже опускають – хто як хоче, кого опускають на руш-
никах, якщо людина собі заготовила, а  кого на спе-
ціальних канатах. Копійки у могилу у нас не вкида-
ють, а на Чернігівщині, ми їздили і туди на похорон, 
кидають, крім землі, ще і копійки – «для відкупу по-
кійному» кажуть. [Що несуть на кладовище?] Беруть 
полотєнца, шо спускають труну, нав’язують вузол 
канфет, печення, – на кладбищі роздають людям. Бе-
руть свячену воду обизатєльно, бо це ж батюшка яму 
святить, свяченою водою печатає. [Чи кажуть, що 
душі померлих зустрічають процесію?] Кажуть, шо 
коло могили, як оце прийшов, принесли покойніка до 
могили і од могили не одходьте, поки не закидають, 
бо всі покійники коло могили там. Всі душі сходя-
ця до могили. Кажуть, нільзя своїх там провідувать, 
пока не закидають. [Чи прощаються коло могили з 
покійним?] Обизатєльно всі прощаються. Всі попро-
щалися, забили кришку, спустили, землі кинули три 
горсті в яму. І йдуть в автобус сідають. І в нас так ха-
рашо – в чайній [у спеціальному закладі роблять по-
минальний обід]. [Колись дома робили обід?] А рань-
ше дома було, а  щас так харашо в кафе. [Коли роз-
дають солодощі?] Роздають, як уже закидають яму. 
[...] Хрест пов’язують тоже і платками, і рушниками, 
і рубашкою, і матерією. Отоді, як принесли і поховали 
на кладбище, як опускають його (труну з покійним у 
яму), з хреста знімає той, хто ніс, оце оддають йому. 
Той, хто ніс, все забирає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Куди 
йдуть після похорону?] В чайну на обід. [Як у вас на-
зивається цей обід?] Поминальний. [Що роблять спо-
чатку, коли приїжджають на обід?] Руки миють, як с 
кладбища приходять. Там рукомойники і полотєнца 
висять. Помили руки, заходять за стол і сідають, ха-
зяйка благословляє канун навхрест: «Царство Небес-
не нашому покойнику». Страви поминальні. [Яка 
їжа на столах?] Шо єсть: борщ, п’юрешка с катлєтою, 
риба жарена, сир, ковбаса, сільодка, пирожки. [Чи 
кажуть, що їжа повинна парувати?] Вона парує, вона 
ж гаряча. [Що їдять спочатку?] Первий  – канун. По 
три ложечки канунчика. [Можливо, є інші ритуальні 
страви?] Нє. [Яку страву їдять останньою?] Перший 
їдять канун, другий – борщ, тоді дають картошку, а на 
столі – сир, ковбаса, риба, сільодка, сметана, пироги – 
це вже стоїть. Це вже заходиш – стіл уже накритий, 
це тіки гаряче тобі подали і все. Поблагодорив хазяй-
нів, вони роздали всім сладості. [Це після закінчення 
 обіду?] Да. Канун – рис варять. Канун може з усього, 
так як і кутя. Із пшениці можуть, із перловки, із рису. 
[Значить, колись із пшениці та перловки варили?] Да-

да. А зараз рис, постоянно рис. [Як готують канун?] 
Вода солодка- солодка. «Сніданок» для померлого. 
На другий день [після похорону] покійному несуть 
снідати. Щось таке, щоб парувало. Кажуть, що така 
пожива потрібна для душі. Поминки післяпохоронні. 
Поминають тепер на дев’ятий, сороковий день і на 
рік. Але не день у день, а ніби день наперед. Люди на 
похорон приносять хліб і горілку, цукерки і печиво. 
Печиво із цукерками роздають усім, хто був присут-
ній на обіді. Обід на дев’ятий і сороковий день та рік 
роблять не вдома, а також усе в кафе або ритуальних 
залах.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Є  у нас поминальний 
день, або Гробки, через тиждень після Великодня. Але 
поминають не один, а  два дні, бо тепер стараються 
раз у рік приїхати і із далеку, щоб пом’янути рідних. 
Батюшка два дні  – неділю і понеділок  – ходить біля 
могилок, пєвчі співають і батюшка освячує могилки. 
Раніше всі сідали якби за один стіл на спільну трапе-
зу. Розкладали рушники, всі, відвідавши свої могил-
ки, клали те, що принесли, і  спільно поминали. По-
руч колгосп був, то там ставили столи і лави через усе 
кладовище і сідали за столи пом’янути. Колгосп варив 
юшку і приходили і із сусідніх сіл на ці поминки. А те-
пер такого вже немає. На могилку прийнято хрест або 
пам’ятник, якщо це жінка, то обв’язувати тканиною, 
хусткою, а якщо чоловік, то прив’язують сорочку або 
майку. Так уже дуже багато років роблять, скільки я 
себе і пам’ятаю. Ще тепер на могилку розфасовано все 
по пакетиках, кладуть гостинці  – печиво, цукерки, 
крашанки. Для близьких рідних беруть і по маленькій 
пасочці. Особисто мені подобається, коли все це про-
робили, роздали, почепили, розклали і ідуть додому 
поминать до когось із рідні. Бо тепер буває на кладо-
вищі влаштовують у поминальний день цілі п’янки, 
а батюшки тоді дуже сердяться. Кажуть, що пить на 
кладовищі не можна.

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ Якщо людина померла, то стара-
ються роздати всі її речі після сорока днів, а не зра-
зу, як вона померла. Багато тепер людей нуждаються, 
і якщо людина не дуже хворіла, то радіють, що їм пе-
репали хороші речі. Але вдома речі покійного стара-
ються не тримати.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Скільки днів 
душа повертається додому?] Сорок днів. Батюшка 
каже, шо сорок днів душа обітає у вашім домі, він [не-
біжчик] там ходить, а душа тутечки. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. [Відьми важко помирають?] Єслі відьма, то дуже 
тяжко [вмирає]. До ще кажуть, єслі діствітєльно відь-
ма – в потолку свердлять дірку. Вона з цим мучиця і 
просе – открийте двері і дирку в потолку, шоб її дух 
вискочив. [Чи кажуть, що їх перед смертю не мож-
на брати за руку, бо вони все погане можуть переда-
ти?] Оце де-то я чула, так балакають между людьми. 
Я  то не чула, ну ми на такому ніколи не були. Нео-
дружених. [Чим від різняється одяг одружених і нео-
дружених покійників?] Єслі дівчина вмре, шо неза-
мужом, на неї надівають весільне платтє. І так само, 
як хлопець умре нежонатий, йому одівають цвіток, 
надівають такий букет. [Чи не було інших весільних 
атрибутів, таких як коровай, дивень?] Ні-ні, такого  
не було.
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Петриківка
Записав Б. Сауляк 17 листопада 2012 р. 

у смт Петриківка Дніпропетровської обл.  
від Демченко (Живодьор) Любові Олексіївни, 1935 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Якшо собака виє, то це буде по-
хорон у дворі, якшо собака риє яму. Сни-прикмети. 
І сни віщі ж бувають, в мене навіть книжка була така. 
Мені, наприклад, життям превірене, шо як снить-
ся м’ясо, особливо свіже,  – се похорон буде десь. 
Або якшо будуєш хату нову, шось нове  – це погане, 
на смерть або на шось таке страшне, а якшо в старій 
хаті шось, так то нічого, то харашо. Або вікно: якшо 
хтось стукає, гукає, сниться тобі – не виходь, якшо не 
впевнений, шо там. Бува мертвий гукає – то на похо-
рон. Або якшо постукає, бува людині почується, шо 
хтось постукає, мені таке буває, вискакую. Не можна 
ні в якому випадку вискакувати, пока не впевнишся, 
шо там дійсно жива людина. Сповіщення про смерть. 
А откривают жи ж, знаєте ви, ворота, як при свадьбі 
ото откривають. Так і як покійник, так ворота откри-
вають, шоб були откриті. Страх перед померлими. 
Якшо на похороні злякаєшся, се я до речі згадала, бо 
мені таке було. Я дуже боялася мертвців, і оце я ж не-
віруюча була. А вмер мій, ну вопшем, брат двоюрідний 
помирав. Він мене просив, не вимове слова, а показує, 
шоб я ввійшла до нього в палату. І врачі розрішають 
туди заходить, шоб я зайшла до його в палату. Я  ж 
його так злякалась, він ше живий, но він був як мерт-
вий, на його було страшно дивитися, а я була беремен-
на якраз. Я до того злякалася. І мене направили люди, 
шоб я зайшла в хату, се як заховають, як він умер вже, 
землі тієї з гроба я повинна була кинуть у піч і заслін-
кою закрить, і там якісь слова казать, я забула. Я після 
того не боюсь нічого, мені безразлічно стало, а до того 
я боялась так, шо я вам не можу передать. Не можна, 
як оце закрили вже покійника на кладбищі, откривать 
не можна його обличчя. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого [Хто обмиває померлого?] Чужі люди. 
В мене мама вмерла, я кликала свою однокласницю, бо 
вже мама була в таких годах, шо її года [люди її віку] 
вже померли. Чужі люди повинні буть. Вода повинна 
буть нагріта. А дівчата оце прийшли (сваха моя), я ж 
ім внесла воду нагріту. А вони її так просто вроді по-
терли і одягли і все. [...] Жінки чоловіків у нас обмива-
ють. «Мертва вода». [Куди виливали воду, якою об-
мивали покійника?] Ну, я не знаю навіть […] Мертва 
вода, оце ж вона сама страшна ця вода. Це ж і брали 
її, і  крали ті, шо чарували. Одягання померлого. Все 
нове раніше готували на смерть, одяг новий готува-
ли. Труна. [Яка була труна?] Тоді самі собі труни рано 
заготовляли, хоч і живий. У мене дядько, він сам був 
же плотник хороший, на всі руки майстер, так в нього 
на горищі завжди стояла заготовлена. А син у нього ж 
молодий один був і вмер, брат мій двоюрідний, і він 
оддав свою труну ж, у  його поховали труні. А  тепер 
купують, тепер же не роблять. Оце де моя мати жила, 
біля них такий курган, могила насипана. Ну раніше ж 
було ото сиплять козаки чи хто вони там. І ось її на-
думали в наш час уже розкопать, шо ж воно за моги-

ла, вирівнять. Як розкопали, а хто ж зна, хто там жив, 
пройшли століття, може, це до нашої ери ще були. 
А там поховані, каже… Так торкнуться не можна туди, 
каже, до того мертвяка, бо розсипається. Одкопали, 
кажуть, оце видно була дівчина, бо коси лижать… 
Оце воно наче живе, каже, а тільки торкнеся – а воно 
все розсипається. Ну це ж пролежало століттями, се 
дівчина. А в одного, каже, труна видно дубова, так у 
нього, каже, на дні було насипано кабачки, тіки вони 
всередині вже були пусті. Так люди казали, шо оце, 
видно, йому хтось був должен. Якшо должен – тепер 
харашо, шо вмер, долги вже не оддавать. А тоді треба 
було положить в труну все, шо ти кому должен. Якшо 
людина та вмерла, ложили все, шо заборгований хто 
кому. [Чи оббивали труну?] Обов’язково, в мене он ле-
жить, тепер воно мені не нужне, кожен шось заготов-
ляє, чорна матерія в мене обикновенна, проста. І ото я 
заготовила, лежить. Тоді кругом обрізали білим, таке 
круживо вшивали кругом. Спорядження померлого. 
[Куди кладуть покійника після обмивання?] Його одя-
гають і готують. В мене, наприклад, мама як вмерла, 
ми її положили отам. Тільки ми зняли ті доски, ото на 
досках вона. І одягли, і там пока положили, поки тут 
убралися в залі ж. Покійника треба ж [покласти], де 
найкраща кімната. Це зала у нас називається, і ото її 
там обладнали все. Наутро купили труну і положили 
туди. [...] Це ж я маму ховала, так я знаю, ноги в неї 
пухли, вона і вмерла од них. Так я їй положила туди 
ті черевички кімнатні, шоб її було там легко ходить, 
і гребінець положила, той шо коса в неї здорова була. 
«Пута». Як мрець гине, ноги зв’язують. Тай як хова-
ють уже на кладбищі, як уже будуть опускать, не ра-
ніше, не забуть розвязать. Це страшне діло – як зали-
шити, то й откопувать треба та й розвязувать. Нічне 
перебування біля померлого. [Скільки ночей покій-
ник має перебувати в хаті?]. Обов’язково одну ніч, бо 
в мене мама як вмерла, я хотіла, шоб ховать, оце вона 
вмерла вечером в п’ять часов, а я хотіла, шоб ховать її 
не завтра, а аж післязавтра. А мені сказали, шо вона 
ж ніч переночує і ховай вже на другий день, батюш-
ка сказав, бо там празник буде, не можна буде ховать 
її, треба ховать зразу. [Чи можна покійника залишати 
самого в хаті?] Не можна кажуть, но тепер залишають. 
Раніше не спали, сиділи до ранку. Найближчі родичі 
сидять біля нього, до ранку сидять. Атрибути похо-
вальні. [Що ставили на столі біля покійника? Може, 
свічку?]. Обов’язково, ви шо, тільки оце вмерла мати, 
зразу свічку поставили у чарочку чи в шо. Жита наси-
пали і туди ж поставили оце свічку. І воду ж ставили, 
і хліб, так се вже як поминали, тоді ставили, шоб хліб 
буде їсти, а свічку зразу ставили. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. Дзеркала закрива-
ють обов’язково простиню, я новою простиньою за-
кривала. Палять жи ш усе, шо на ній було, як вона ле-
жала й вмерла, так те палять, одяг той, шо був, а це, шо 
не було на ній одягнуте, людям роздаємо. Тепер люди 
ще не хочуть і брати, того шо вона, мол, ходила в ньо-
му, а як раніше ж бідні були. [...] Кажуть, шо до дев’яти 
день нічого не можна робить, і оце в хаті все так, як 
було, так хай і залишається. [...] Даровини прощальні. 
[Що несуть із собою люди, які йдуть прощатися з по-
мерлим?]. Усі несли – хто печення купив, хто шо. Но 
хазяйка повинна поставить на столі все, шоб було оце 
ж – канфети, печення. І хто йде – несе з собою, не одяг. 
Ну, родичі можуть помагать тепер грішми. А раніше 
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несли печення, канфети. Проходять, привітаються, 
постоять біля мертвого і покладуть на стіл оте, шо 
принесли.

ВИНОС ТРУНИ [Коли виносять домовину з хати, чи 
опускають її на поріг?]. В нас цього немає. Як тільки 
винесуть – бігом двері закривають, ворота, все після 
того закривають. Відспівування. [Чи заносили  по-
мерлого в церкву?]. Ми заносили чоловікового брата, 
він в Дніпродзержинську вмер. А раніше – ну це так, 
хто хотів, якось не всіх заносили. Ну більшість зано-
сили. [...] Як везуть покійника, їде назустріч машина, 
то вона стає, тіки побачи, і  стоїть, поки похорон не 
пройде, а тепер як їде – спинивсь і поїхав або об’їхав і 
поїхав. А раніше людина йде, вона не повинна йти, де 
побачила, там і стає, і стоїть, поки не пронесуть. [Чи 
зупиняються перед воротами кладовища?]. Та вони 
дорогою було несуть же раніше, не везуть покійника, 
спиняються через стіки ж метрів, я забула. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опуска-
ють труну?]. Раніше на вішках, тільки новенькі ві-
шки, а  мене здивувало, шо сусіда, такі потерті десь 
найшли, бо все погоріло тоді [під час Другої світової 
війни]. А взагалі повинні опускать на рушниках, по-
винні дванадцять метрів. В мене лежить біле, і чоловік 
уже купив, понаготовляв дванадцять метрів, і тоді ото 
ж рвуть на дві половини. [Що потім роблять з цими 
рушниками?]. Розрізають і роздають тим, хто опускав 
і хто ніс. Прив’язують, якшо мужчину ховають, руш-
ники, но тепер і платки в’яжуть, і шо хочеш. А як жін-
ку ховають, то платки, якшо жінка стара була, то чорні 
платки. [Що кидали в могилу?]. Кидали, шо батюшка 
кидає. «Васильки» вони називаються, для покійника 
спеціально. Так оце його вкидають туди з оцією таріл-
кою, шо він з неї святить. А так, шо кидали, не знаю. 
Дари поминальні. [Що роздають людям на кладови-
щі?]. Обов’язково, як оце опустили, ходять роздають 
пиріжки, канфети, тепер печенья – отаке всьо.

ГОЛОСІННЯ. [Чи голосять на похороні?]. Були спеці-
альні люди, які обов’язково плакали, якшо не можуть 
хазяйни. Воно й правда, як дуже шкода, не придумаєш 
шось і сказать. А ті знають спеціальні пісні.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Як назива-
ється обід після похорону?]. Ми називаєм «поминки», 
на поминки ж кличуть оце. І на похорон ідуть усі під-
ряд, хто хоче, хоч і не знають. А на дев’ять день тіки 
кого вже покличуть, і кликать повинна тіки хазяйка. 
Оце дідусь вмер, бабуся вже була стара, но вона, я по-
мню, вечір був холодненький, накинула шалю і піш-
ла попід хатами. Страви поминальні. [Яку основну 
страву подавали на похороні?]. Раніше борщ. А в нас 
обов’язково рис тепер, а тоді пшеницю і наливали со-
лодким, медом розводили. «Кутя» ми називали її. А це 
обов’язково і на сорок день, і свічки горять, оце ж до 
дев’яти день палить ночю, шоб горіла свічка. Рис ми 
тепер варить почали вже, а  раніше тіки обов’язково 
пшенична товчена. Поминки післяпохоронні. [Коли 
поминають померлого?]. Дев’ять [днів], сорок, півро-
ку, но півроку, кажуть, не обов’язково, і рік. Но в нас 
жи ш тепер не поминають, вони так роздадуть ото шо 
кому-небудь і все.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Якщо поми-
рали неодружені дівчина чи хлопець] одягали в ве-

сільний, шо ніби як жинеха, одягали раніше, а тепер 
цього не додержуються, і їй вінок одягали, і фату одя-
гали раніше. Самогубців. [Де ховають тих, хто пові-
сився, утопився?]. Раніше не дозволяли їх на кладо-
вищі ховати, як тепер [...] А якшо й на кладовищі, то 
так десь за кладовищем, в угольчику за кладовищем, 
де межа кладовища.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Що робити, коли сниться по-
кійник?]. Як сниться ж покійник, кажуть, то поми-
нать, шо просе. Осе ж мені сестра, я її не бачила, а вона 
каже: «Просила твоя мати, шоб ти отій і отій віддала 
платок, той, шо вона любила». Чи вона видумала, чи 
вона правда. Кажу, який любила, в  неї платки були 
всі старовинні, а та жінка вже вмерла. Так я отнесла, 
тут стара жінка, думаю, хай передасть, кажу нате вам. 
А воно тепер і старі не хочуть у тих платках ходить.

с. Єлизаветівка
Записав М. Бех 17 листопада 2012 р. у с. Єлизаветівка 

Петриківського р‑ну Дніпропетровської обл. 
від Семашко Марії Андріївни, 1937 р. н., 

родом із с. Шульгівка Петриківського р‑ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Полегшення агонії. Єслі людина вже отак слаба, шо 
вже лежить, нада визвать священика і маслособоро-
вать. І  перед маслособоруванням вона поісповідує-
ця, всі гріхи, які в неї є, вона поісповідує. [Чи читає 
священик молитви, щоб полегшити передсмертну 
агонію?] Єслі оце маслособоруваніє, він [священик] 
читає молітви, то вже оцій людині лекше буде, або на 
здоров’я – вона може виздоровіть, а єслі вона не ви-
здоровіє  – значить, спокойно їй, лекше буде вмерти, 
того шо вона ісповіду валась і помаслособорувалась. 
[...] Єсть молитва каждий раз у церкві – молитві утре-
ні: «Дай мнє кончину  – мирну, безгрешну, мирну не 
постидну. І  добрий ответ на Страшном судіщі твоє-
му». І даже в церкві три раза читають оцю молитву. То 
Господь тебе чує і він тобі поможе вмерти так, шоб ти 
не мучився, а як воно ото таке злюще, завидне, в грі-
хах, нічого не поніма, не зна, шо воно таке Господь, то 
він і буде мучиця. Воно без Бога. Нада молиця, єсть 
молитва на одход душі. Єсть така молитва, даже єслі 
бачиш, шо оце мучиця людина, умирать їй, а вона ніяк 
не умре, то єсть молитва там у молитовнику  – «Мо-
литва на одход душі». І може якийсь родственік сідать 
і читать спокойно. Сповіщення про смерть. [Як у селі 
сповіщають про те, що хтось помер?] Ну, як сообща-
ють. По тєлєфону, щас же всіх тєлєфон. [Чи дзвонять у 
церковні дзвони?] Ну, це нада заслужить, шоб в церк-
ві. [Ворота завжди відкриті, коли покійник у хаті?] Да. 
[Чи зав’язують щось на воротах?] Оце не нада. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Що роблять з тілом, коли людина по-
мерла?] Ну, померла, значить, три дня душа тут його, 
біля вас, тіло там, а душа тут. [А що роблять з тілом 
зразу?] А шо з тілом – з батюшкою ховають. [Чи ми-
ють покійного?] Канєшно, миють! Нада помить його, 
єслі єсть свячена вода, то можна покропить, а  єслі 
нема, то і так буде. Батюшку нада обизатєльно. Воно 
ранче духовий [оркестр] отут стояв і все. Отут духо-
вий, а перед ним беси йдуть, як ото духовий бухкає – 
беси йдуть, а нада, шоб батюшка ховав, а не оті. [Хто 
обмиває тіло?] Ну хто миє, ну люди ті ж свої. «Мерт-
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ва вода». [Що роблять з водою, якою обмивали по-
кійного?] Виливають отак десь, у  таке місце, шоб не 
ходили ногами. Вона нехароша ця вода. Оце як мою 
матір [хоронили], мені три года було. Тіки помню шо, 
видно, тоже ж її мили і воду десь вилили. І мені ко-
лись гадалка (молода я ще була, не замужем) каже: «Ти 
така нещаслива, ти лівою ногою стала, як тобі три года 
було, ти стала у мертву воду – і ти будеш нещаслива». 
Канєшно, цю воду нада виливать у таке місце, шоб не 
ходив ніхто. Підготовка смертного вбрання. [У що 
вдягають покійного?] Ну, готовлять одежу. Готовить 
вона свою одежу, знала, шо вона старенька: «Оце мені 
нада, оте й оте одіть». І її одівають в таку одежу. І го-
товлять, канєшно. І не нада бояця. [Що це за одяг?] Ну, 
обична, яку вона любила одежу. [Який повинен бути 
одяг – новий чи старий?] Канєшно, новеньку нада або 
така, шо вона ходила в церкву в ній, єсть така, шо вона 
приготовила, вона ходила в церкву в ній. [Вона чиста 
повинна бути?] Канєшно, чиста. [Отже, одяг повинен 
бути чистий і новий?] Чиста нада шоб була. Вона при-
готовляє. Я читала, поховали матір, а одежу не вділи її, 
а в неї приготовлена десь в ящику була. І вона сниця, 
мати своїй дочкі: «Шо ш ви мене не вділи в таке, он 
лежить одежа». А тоді ту одежу взяли і роздали. Або 
оддадуть тому, кого будуть ховать. Труна. [Куди кла-
дуть тіло?] Ну як?! В труну ложать. [Зразу в труну кла-
дуть?] Да-да. [Чи не побутує такий звичай, коли труну 
роблять заздалегідь?] Є! І крест буває, там на горищі 
стоїть той крест, приготовив батько. Даже святі, ось 
я читаю книги оці, шо єсть святі оці сподвижники, 
вони у своїх келіях і то готувалися. [У вашому селі го-
тували труну заздалегідь?] Може й хто готовив, я не 
в курсі. Щас труни отам, всякиє ритуали [ідеться про 
магазини], отам всьо. То там і купляють готовиє. Спо-
рядження померлого. Спеціально єсть же ж таке по-
кривало – укривають. Продаюця такі покривала, шо 
там крест і все, отакі покривала щас красиві єсть, ото 
накривають! І той віночок [«прохідна»] такий на голо-
ві, тут [на лобі] такий. [Чи кладуть у домовину покій-
ного улюбленні речі?] Є-є! Ложать, шо там на тім світі 
він буде ходить, от він [покійний] любив, например 
чи одежу яку, чи якусь там вещ свою. І ложать туди 
[у домовину]. [Чи передають речі на той світ через по-
кійників?] Да-да. Оце ж я кажу, як одежу не так [не 
у той одяг нарядили покійного] – питали у батюшки: 
«А шо ш мені з цією одежою робить». А він каже: «Мо-
жеш передать, хтось умер і ти одежу оцю подаси, і він 
[покійник] передасть на тей світ  – вони живі на тім 
світі». Атрибути поховальні. [Що ставлять біля по-
мерлого?] Ставлять воду, що їй води хочеця, шоб душа 
пила. Ну, це як поминають. А як умре, то я не помню. 
[Може, свічку запалюють?] Ну не знаю. Можна, ка-
нєшно, молитви нада знать. [Скільки днів покійний 
повинен перебувати в хаті?] На третій день ховають. 
[Чи залишають покійника самого в хаті?] Ну, не знаю. 
Канєшно, нельзя, шоб сам був у хаті. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Чи закри-
вають двері після того, як покійника винесли з хати?] 
Воно як покійник лежить, так нада, шоб ворота були 
откриті. Три дня оце, шоб ворота були откриті. [Які 
обряди проводять у день похорону?] Священика ви-
зивають, він молитви читає, хор співа і  несуть. [Де 
прощаються з небіжчиком?] Хто далеко не йде, то тут 
прощаєця [у дворі], а  то обично на кладбищі ті по-

слєдні целування, там єсть така молитва – «Послєднє 
целовання». [Прощаються в хаті й на вулиці?] Ні, ну 
на дворі  – це хто не йде на кладбище, може, далеко 
чи шо. [...] Зупиняються на перекрестку так, де доро-
ги там отако. [Чи зупиняється процесія біля родичів?] 
Ну, біля родичів я не знаю. [Чи завозять небіжчика в 
церкву?] Як заслужить, єслі в церкву ходила людина, 
то заносять у церкву, в церкві отпевають, кроме того, 
шо ще на кладбищі.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Хто копає яму?] Ну, це ж копа-
чі, приготавлюєш кого, тіки шоб рідні не були. [Що 
їм за це платять?] А воно всяка ціна, хто може нічого 
не бере, а хто бере. Тіки нада, шоб копали чужі люди, 
син не повинен копать матері. Опускання труни. [На 
чому опускають труну в яму?] На рушниках, нада не 
такі рушники, як щас, нада шоб воно не обірвалося. 
[...] І тоді нада, це поховали, а тоді нада обизатєльно, 
шоб батюшка, остаєця він, береш з того оцю землю – 
у церкві отпевають, тоді береш оцю землю, шо він в 
церкві отпеває, ложиш отак крестообразно на могилі. 
Дари поминальні. [Чи роздають солодощі на кладо-
вищі?] Да. [Як це називається?] Ну, милостиню розда-
ють. [Чи кажуть «панахиду роздають»?] Панахиду ти 
заказуєш у церкві. [Чи поминають покійників під час 
Великого посту?] Поминають всігда у церкві.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Ну, як похо-
вали, всігда поминають усі. [Як у вас називається цей 
обід?] Поминальний. Ми Сєрожу як ховали, так літо 
було, ми отам стіл накрили, на дворі були його друззя. 
Страви поминальні. [Чи готують канун на похорон?] 
Канєшно, варять. Оце як стоять, і канун обизатєльно, 
от як ти сідаєш [за стіл], зразу ти канун їси – три рази 
взяв, а тоді вже остальне. Оце ж єсть, шо поминають 
водкою чи вином. Стає і каже: «Ну, Царство Небесне 
йому там». Батюшка в Шульгівці каже, шо нельзя вод-
ки! Нельзя поминать водкою, йому [небіжчику] й там 
пече! [Які страви є на поминальному обіді?] Це коливо 
і нада, шоб більше посні були. «Сніданок» для помер-
лого. [Чи несуть на другий день після похорону їжу 
на кладовище покійному?] Да-да, ідуть. Ото поховали, 
а на другий день ідуть родственіки на кладбище, тоже 
обідають прямо на кладбищі. Поминки післяпохорон-
ні. Поминають дев’ять днів, сорок днів. До сорока днів 
це душа ще ходить там, вона митарства проходить на 
цім світі. На сороковий день нада в церкві заказувать 
сорокоуст – панахиду.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Єсть у церкві такі дні по-
минальні. [Які це дні?] Ну, «Родітєльська поминаль-
на субота» називається по калєндарю. [Перед якими 
святами ці Поминальні суботи?] Оце ось недавно була 
Родітєльська субота. [Перед святом Дмитра або Ми-
хайла?] Не перед Михайлом, це по калєндарю треба 
дивитися. І це йдеш туди [до церкви] – понімаєш, це 
єслі Родітєльська субота, тоді іде служба рано утром, 
несеш туди всьо – всім милостині несуть, і вариш ка-
нун із рису там з ізюмом чи з якимсь тим [чимось со-
лодким]. І на столі оце перед всим – стіл стоїть перед 
церков’ю і поминаюця усопші всі. Велика дуже служба 
йде, дуже він [священик] читає молитви оці всі. [Як 
називається поминальна неділя після Паски?] Ну, по-
минальна. [Просто поминальна?] Радоніца. [Чи зали-
шають для мертвих їжу на кладовищі?]  Є! Оставля-
ють, а діти ходять [збирають]. І вони їдять «за Царство 
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Небесне». Рушники поминальні. [Чи в’яжуть на хрест 
хустку?] Да-да, єсть, це вже в такі дні. Ну я не знаю, чи 
в похорон ложать, а оце, як Поминальна весною, оце 
ж після Паски поминальна субота є Родітєльська.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Як дитина моя 
[син], померла уже [...] Півгода, кажуть, нєльзя справ-
лять, не нада. Я тоді в церкву не ходила, я тіки плака-
ла отако ходила і всьо. Думаю, я приготовлю обід, шо 
Сєрьожа. Понесла в садік, там дівчат угостила, а тоді, 
тут у мене стіл стояв, отако на стіл положила все тут. 
І лежу я, ноччю чогось я проснулась, а дивлюсь отак 
шкаф старий такий, і  отаке  – шар отакий огнєний, 
я дивлюся – думаю, де ж воно взялося, цей шар такий, 
шо ш воно, і наче ніде свєта нема, не луни. А тоді так 
дивилась-дивилась, а тоді думаю – це, може, Сєрожи-
на душа прилетіла, а воно, ти знаєш, отако шар, ота-
ко меньше-меньше і нема. А тоді чую, осьо до столу 
так підійшло, шось цокнуло біля столу, а тоді дверима 
отак шрап. Приходила душа! Приходила душа дити-
ни поїсти. І одежу нада роздавать, до сорока днів нада 
шось роздать і більше милостиню давать за нього до 
сорока днів і молиця, того шо його душа сорок днів 
вона митарства проходить, іде на Суд до Господа. А як 
більше милостиню даєш, то йому луче буде.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відьми. [Що кажуть про відьом? 
Чи мучаються вони перед смертю?] Вони мучаця. [Які 
існують засоби, щоб полегшити їхню смерть?] Ото тіки 
шоб вона покаялась, потому шо Господь всіх грешні-
ков чує, всіх і всі гріхи прощає, єслі ти покаявся. 

с. Улянівка
Записала З. Гудченко 26 серпня 1997 р. у с. Улянівка 

Петриківського р‑ну Дніпропетровської обл. 
від Фесуненко Парасковії Тимофіївни, 1919 р. н.

ВИНОС ТРУНИ [Коли покійника виносили з хати, то 
двері закривали зразу чи ні?] Як покійника винесуть, 
закривають, шоб ніхто не входив в хату тоді. І тепер 
закривають.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Полотном опускали 
або верьовками. У  кого полотно було  – на полотні. 
[Полотно потім кидали в могилу?] Нє, забирали. Так 
і сєчас забирають. Ті мужчини, шо опускають, ті собі 
забирають.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Борщ, 
тоді картошка, компот. Більш нічого не було. Хліб пе-
кли. [Чи готували коливо?] Яке? [Із  зерна?] Ні. [А  з 
рису?] Рис варили. З  пшениці варили! Рису не було. 
[А  як у вас називали це?] Пшеницю оцю... «Канун» 
звався. Так як і сечас зветься – «канун». Ставили ка-
нун, а тоді борщ, а тоді картошку […] і оцей озвар – 
варили ягоди, груші.

с. Хутірське
Записано 27 серпня 1997 р. у с. Хутірське 

Петриківського р‑ну Дніпропетровської обл. 
від Білобров Марії Андріївни, 1920 р. н., 

та Євдокії Петрівни, 1924 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого, «мертва вода». [Хто обмиває покійни-
ка?] Сусіди. [Куди виливають воду?] Десь, щоб ногами 

не топтаться. Не знаю, так кажуть. Спорядження по-
мерлого. [На чому в хаті лежить покійник?] На лаві. 
У нас обично лава. Під спід клали кожух чи куфайки, 
не подушку. А бува, шо в труні вносять в хату. Труна на 
дворі стоєть. А потім вносять. [Чи взувають покійни-
ка?] Чулки надівають, черевики які-небудь. «Пута». 
[Чи зв’язують померлому руки?] Руки зв’язуються, 
шоб вони захолонули. А  тоді розв’язуються. Ноги 
розв’язуються, тоді як правиться. Як одправиться 
похорон, тоді розв’язуються ноги. [Чи буває, що кра-
дуть «пута»?] Крадуть люди, но я не знаю, для чого. 
[Як ховають, то] треба розв’язати, шоб він же уставав 
та молився тамечко, на тім світі. Нічне перебування 
біля померлого. [На який день ховають?] Та, бувало, 
сьогодні вмер, завтра похоронили. А бувало, ще й ніч 
переночує. В кого як. [Чи є такі дні, коли не можна хо-
вати?] На Паску нельзя ховать, це я знаю. [У вас був 
звичай «стерегти» покійника?] Та хтось єсть. Свічки 
горять чи лампадочка горить. Атрибути поховаль-
ні. [Що ставлять на столі біля покійника?] Лампадка, 
кутя на канун, хлібина. Водичка ставиться на вікні. 
[Що таке «канун»?] Солодка вода та кутя. Рис чи пше-
ниця. Панахидка. Чи балабушки, чи печене та конхве-
ти. Хлібника обов’язково. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Хто вино-
сить труну?] Виносять сусіди. Рідним не можна, я  не 
знаю, чого. [Як раніше везли покійника?] Несли. [А було 
таке, що розкидали квіти попереду?] Було. Кидали цві-
ти. Оце як Ігнатовну ховали, кидали цвіти. В неї в дворі 
цвітів багато, то зірвали ті всі цвіти і поперед неї ішли 
і кидали. [Чи зупиняються під час поховальної проце-
сії?] На перехрестях, і оце понесли, понесли і, скільки 
там, зупиняються. Тоді оп’ять підняли та понесли. Три 
рази зупиняться треба. [А  якщо назустріч хтось іде?] 
Треба, шоб зупинився. І не можна дорогу переходити. 
[Чи є у вас у селі хрест, що передається?] Є в нас таке. 
Оце я знаю, шо в мене хтось помер і хрест такий, шо 
його треба перемінить, вони ж дерев’яні раньше хрести 
були. Мені треба як-небудь передать його. Шоб воно не 
було без хреста. Я тоді маю право зробить, перев’язать і 
передать хреста. Це несеться з хати. [Чим перев’язують 
людей?] Як в кого єсть средства, перев’язують платка-
ми. Оце в нас, то в нас же не гукають на похорон. Сами 
люди йдуть. А ось тут, де моя онучка, там гукають лю-
дей на похорон. Я не йду, як мене не нагукають. А як 
гукала, то вона должна перев’язать людину. Скільки 
погукала, стільки перев’язать треба.

КЛАДОВИЩЕ  [Хто копає яму?] Та сусід же просять. 
Опускання труни. [На чому опускають труну в мо-
гилу?] На полотенечному. Раньше опускали на віжках, 
бо не було. А потом почали на полотні тому, шо рань-
ше пряли. А це вже забагатіли, то купляють полоте-
нечне. [Куди потім дівали те полотно?] Тим, шо копа-
ли яму, давали. [На який день встановлювали хрест?] 
А на той день, що загортають.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Що го-
тували на поминальний обід?] Шо в кого  є. Канун 
обов’язково і той, воно «коливо» називається. [З чого 
його готували?] Вода і рис. Пиріжки на поминках 
обов’язкове. Шо зварять. [Чи клали вилки на стіл?] 
Не клали. Раньше були миски такі черепяні здорові 
і ложки такі дерев’яні. Раньше цих вилок ніколи не 
клали. Стаканів ніколи не ставили. Миски і тільки 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



54 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ложками їли. А тепер стакани, чарки. [яку страву їли 
першою?] Перше – канун, а тоді – борщ. Три рази тре-
ба взять канун. «Сніданок» для померлого. [Чи несуть 
наступного дня після похорону сніданок покійнику?] 
Обов’язково. Поминки післяпохоронні. [Чи сходили-
ся люди на дев’ять днів?] Те саме готували, ходили гу-
кали людей, Псалтирь читався. Пєвчі співали, раньше 
[їм] не платили, вони співали сами. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як молоде, то 
вбирали так, як до вінця. І віночок так клали, як ше 
вона дівчина. Дівчатка були. [Чи пекли коровай?] Ні, 
не пекли. А  вдівали, як молоду. Самогубців. Раньше 
не ховали там, де всіх, а  тепер ховають. [Чи віддспі-
вував священик самогубців?] На похороні ніколи. Не 
ставили й хреста раньше.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи на сороковий 
день у вас «стережуть» душу?] Ставлять свічку в кут-
ку і як тепло, то вона відбивається, приходить душа. 
На сорок день по митарству душа ходить, ше не впри-
ючена. Треба все робити так, шоб вона приютилась. 
Свічки ставлять. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Що треба робити, якщо снить-
ся небіжчик?] Приснився – значить, треба пом’януть 
його, треба шось спекти та дать кому. [Що треба роби-
ти, якщо часто сниться небіжчик?] От, нада перехрес-
титься, як прокинешся. Одігнать ту думку.

с. Шульгівка
Записала З. Гудченко 28 серпня 1997 р. у с. Шульгівка 

Петриківського р‑ну Дніпропетровської обл. 
від Пискун Марії Федотівни, 1926 р. н., 

та Ральченко Поліни Григорівни, 1910 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Ото 
кури вилазили на хату, співали. Кажуть, що то щось 
клопотне. Собака виє тоже на плохе. Сни-прикмети. 
Як мій батько заболів, перед тим матері приснилося 
два місяці. Один молодий, один старий. Ото й батько 
помер. А після його брат мій, три годіка було, тоже по-
мер. Вони так і поховані рядом. Тоді матері приснив-
ся сон перед цим хлопцем, шо батько […] Це ж бать-
ка не було […] Мати каже: «Я наче так стою. Батько 
прийшов та й каже: “Я в тебе заберу Колю”». А вона 
каже: «Та нє, не нада. Візьми Павла, він такий боль-
ний». А він каже: «Нє, я тільки Колю». І забрав. [Якщо 
сниться] рілля – проти болєзні. Як сниться, що хату 
вбирають, то протів смерті тоже. Це погане. Або яма. 
Завмирання. Дядько мій три дні спав перед смертю, 
материн брат. А  мати, сьогодні оце п’ятниця, завтра 
субота, вже не встала. Така смерть легка. Лягли і не 
встали. А брат ото три дня спав. [А тоді прокинувся?] 
Нє. Тоді вже попробували – він холодний.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». [Куди виливали воду після обмивання покій-
ника?] Десь в угол, шоб туди людська нога не ступала. 
Спорядження померлого. [Чи взували покійника?] Ра-
ніше не взували. Тільки надівали чулки, носки. Бать-
ка як хоронили, то наділи тільки носки. І подушки не 
клали тоже. [А  що клали?] А  оце труну роблять, оті 
стружки, оте все сюди підгорнуть, тоді застелять. [Чи 
клали шапку чоловікові?] Те, шо в його було, то ложи-
ли. Батькові нічого не ложили. Дідусь як умер, мате-
рин батько, забули поясок положить. Сни-прохання. 

Приснилося невістки, шо він як будто би пита: «Де 
мій пояс?». Вона розказала. Їй кажуть: «Купи і оддай 
кому». Атрибути поховальні. [Що ставлять на столі 
біля покійника?] В нас канун ставляють, воду на вікні. 
Свічка там. Обичаї такі. 

ВИНОС ТРУНИ [Коли покійника виносять з хати або з 
двору, чи посипають чимось?] Зерно сиплять, воду бе-
руть на могилу. [Цю воду, шо стояла в хаті?] Да, на мо-
гилу. І кроплять яму перед тим, як опускати. Тоді ви-
ливається вода туди. [Чи зав’язують ворота?] Хату за-
чиняють, ворота зав’язують, як уже всі вийшли. А як 
вертаються, то тоді розв’язують. Хто послєдній іде, то 
тому полотенце, чим там зав’язують, шоб зав’язав.

КЛАДОВИЩЕ [Коли на могилі встановлюють хрест?] 
Як яму загортають, а тоді ставляють хрест. [Чи виса-
джували на кладовищах дерева?] Нє. Не садили. Шоб 
чиста могила. Де кладовища, там меньше дерев. Вона 
така красіва була, ця могила. Ця могила в нас як за-
повідник. Це запорожці наносили її шапками та пе-
ленами. Он там ставок єсть у нас, відкіль вони його 
носили. Історія в школі єсть про цю могилу. [Розка-
жіть.] Воно як курган колись був. Бо як возили землю, 
копали, цю дорогу строїли, як після войни вона була 
розбита зовсім, ця дорога була, як крашанка. Як тіль-
ки дощ, обочинами їздили, а там ніхто. Вона як кра-
шанка облуплена, чиста була, красіва, рівна. То тепер 
запущена. Звідціля брали землю. І почали викопувати 
горщики, черепи, все таке. І  запретили тоді копати 
тут. Сказали, шо тут шото єсть. Вона висока-висока 
була. А шас вона осіла, низька стала. А під войну така 
висока була. [Це там, де кладовище?] Це на повороті 
могила тут. Оце тільки за цю могилу я знаю. Кажуть, 
тут колись море було. Це моя мама казала. Воно стало 
одступати, оце Дніпро, вже береги вирізались. Там у 
нас є степ, там лиман. Там всєгда вода стояла. Це все 
залито було. А  тоді стали люди оселятися, почали 
строїтися. Це дуже давно, не за наших часів було.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  «Сніданок» для померлого. 
[Коли поминають покійника?] Ну, оце похорони від-
правили сьогодні, пообідали, розійшлись. Завтра 
ідуть на могилу чи снідання несуть. Уже своїх по-
звали. Поминки післяпохоронні. Через дев’ять день 
готовлять уже ж обід, ідуть на могилу. Приходять з 
могили, звуть людей, сідають і поминають. Тоді через 
сорок днів тоже поминають так само. Тоді через пів-
году, а тоді через год. А тоді вже, хто хоче, і кожен год.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Як називається день, 
коли всі поминають?] Поминки. Як поминають, то 
на обід приглашали. Проводи після Паски через тиж-
день. [Чи називають цей день «Гробки»?] Проводи. 
[А  які ще поминальні дні є протягом року?] Субота 
перед праздниками поминальною щитається. Я на мо-
гилу всєгда хожу. Перед кожним праздником я йду на 
могилу. Зімою то ні, а вже як началася весна. Я оце як 
не пішла на могилу, знаєте, як будто би я должна шось. 
От не можу я. А як подивлюся, які другі могили, поза-
ростані бур’янами, то плакати хочеться. І живуть тут 
рядом, і отакі бур’яни позаводити. І в мене ото прав-
нук тільки приїхав: «Бабушко, пішли на поминки». Не 
каже «на могилу», а «на поминки». [...] [Чи був звичай 
на Трійцю поминати померлих?] На Тройцю, може, 
ходили. Не на Тройцю, а на другий день після Тройці. 
Носили поминочки. 
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Дітей же 

нєззя ховать оцих маленьких, до году, нехрищених. 
А вони ж їх ховають. [Їх] треба ховать у садках, під де-
ревом. [Дітей раніше хрестили одразу?] Зразу. Отут у 
нас недалеко є такі, шо діти мерли, то в садку хоронили 
їх. Так і могилки єсть в садку. [...] Русалки – дітки, які 
померли нехрещені. Неодружених. [Як ховають нео-
дружених?] Ховали почотно. [У  що вдягали?] В  білі 
плаття. Вдягали у весільне. Одягали вінок на голову. 
[Чи пекли коровай?] Ні. Такого не пекли. [А дружки 
були?] У мене сестра вмерла дівкою, то знаю, ще я ма-
лою була, то дві шло з рушниками. Дали їм рушники, 
на руках несли. Дві зап’яли платками, шовкові такі 
красиві, різані платки, з китицями. Ото вони з рушни-
ками йшли попереду. [Чи кидали квіти на дорогу?] Ні. 
Нічого не кидали. То тепер стали кидати, а тепер вже 
перестали. А то, було, кидають цвіти попереду. Нащо 
ви кидаєте ті цвіти? Лучче ж на могилу покласти. 
Самогубців. [Де ховали самогубців?] Положено так 
[окремо], а тепер ховають всіх. [...] Ці, шо повісився, 
втопився, ці хоронять, тільки зкраю. А вони куди по-
пало. Раньше цього нельзя було робити. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Перед Різдвом 
як повечеряли, поїли, а тоді в миску насипаєм озвар, 
кутя і паляницю кладуть зверху […] Яка ложка пере-
вернеться, той умре. Це душа приходила. [Усі кладуть 
ложки навколо миски?] Ото скільки нас, так лож-
ки ставляють. Зверху паляницю. Це я знаю, ми таке 
робили. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») [Чи буває таке, що покійники приходять вночі 
або вдень до своїх рідних, до тих, хто дуже побива-
ється?]. Я такого не чула. А вобще, це так увижається 
йому. Мені цей год тоже таке було. Я пішла на моги-
лу. Моя мама захована туди дальше. Я нахилилась, на 
Проводи якраз, там ото розкладаю, шо принесла на 
гроби. Я наче в очках, дивлюся, іде жінка така висо-
ка, як моя мама, здорова. Така на ній одежа розо ва. 
Так на мені аж зараз морозом. Я глянула – точно як 
вона. І прошуміло, наче мені як учулося, як іде люди-
на, чути. А тоді піднялася, сюди, туди – ніде нікого не-
має. А я тоді й думаю: «Оце точно, це ж батьки її тут 
і брат, а вона там отдєльно. Прийшла подивиться, чи 
хто прийшов». І то таке мені самій показалося.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН * 

с. Міньківка
Записала М. Маєрчик у липні 2004 р.  

у с. Міньківка Артемівського р‑ну Донецької обл. 
 від Цікало (Данильченко) Антоніни Сергіївни, 1918 р. н.

ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІ ЗВИЧАЇ [У яких сороч-
каз хоронили?] В баєвих, в обнаковенних. [З підтич-
кою, чи в таких довгих?] Разні були. Ще й були пови-
шивані. Поминання календарні. Кашу варять, як ідем 
поминать на кладовище, після Пасхи [Великодня]. 
Там общій є катьол, там варють кашу. І там ми поми-
наємо. Батюшку приглашають.

с. Никифорівка
Записали О. Боряк та О. Васянович 9 липня 2009 р. 

у с. Никифорівка Артемівського р‑ну Донецької обл.  
від Радченко (Лагутіної) Катерини Тихонівни, 1927 р. н.,  

Карпенка Федора Йосиповича, 1925 р. н., 
та Македонської Любові Федорівни, 1961 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. Я все наготовила з 1976 року. 
У  мене страшна операція була, то я все наготовила. 
У  нас як сідают вечерять, всім дают платочка, зараз 
тільки пєвчім дают, а тоді всім мужикам носові пла-
точки, а  жінкам такі хлопчатобумажні. Платочок на 
хрест, платочок на хлібину і на вінки носові – до вінка 
прив’язують, і вона береться до платочка, а платочка 
бере собі. Кладут же і тріко, і  комбінації, чи плаття, 
чи кофту на смерть – це у нас все приготовлено. Спо-
рядження померлого. [Померлому] гроші кла дут у 
карманчик більше мєлоч, платочок. Кладут прости-
ню, а тоді ще подушку, а тоді ще манафактури, білого 
калєнкору застілают. У нас ще повністю каленкором 
застеляют поверх простині. Хто накидочку кладе на 
подушку, хто і так. Які ресурси. І у нас ще мода накри-
вать марселевим одіялом. Це уже тюль, шелк, а  тоді 
ще марселеве одіяло. Марселеве одіяло кладут, як уже 
в гроб опускают, кришку забивают, а  тоді марселеве 
одіяло зверху укривают з головой. Споконвіку у нас 
в селі таке було. Оце коврік, а оце одіяло. Раньше ж, 
як церква була, із церкви була спеціальна марля, і там 
хрести, і все там укривали, а тепер уже як багаті ста-
ли і  почали  – тюлі, шелк і  ці марселеві одіяла. Сни-
прохання. Буває забудуть [щось покласти в труну], 
і воно присниться. У мене сваха ходила на паличках, 
і  забули зразу покласти палички. І  сниться комусь: 

* До 2016 р. – Артемівський район.

«Ви мене поклали, а  де ж палочки, як же я буду хо-
дить?». Так вони пішли і в могилі зарили. А то пере-
давали. Снилося у нас комусь, щоб сорочку передали 
туди. Приснилося, то вони другим мертвяком покла-
ли сорочку і  сказали: «Передай». А  вобще, кажуть, 
нєльзя нічого – ні фотографії, нічого такого. [На шко-
ду] зробили  – поклали дівчинки фотографію  – вона 
страдає який год. «Пута». Кладут у гроб [«пута»]. Ну, 
які знахурі, які гадостью займаються, то стараются 
розв’язать і взять собі. Но у нас стараються швидень-
ко розв’язать і підсунуть йому [мерцю] під ноги. Нічо-
го нельзя класти [свого]. У нас одна поклала тьоткє – 
губи покрасила [своєю помадою] і поклала, і  почала 
так хворать! І фотографію нельзя класти тоже у гроб. 
Так вона п’ять часов на колінах стояла в церкві, поки 
молебен пройшла, одмолювала. І то не дуже вона здо-
рова. Атрибути поховальні. [На столі стоїть] вода в 
стаканчику і пшеничка у стаканчику, свічку запалю-
ют. Хлібинку кладут, під хлібинку – платочок. Це бе-
рут все, як везуть його на кладбище, хлібець і плато-
чок берут на кришку на кладбище, а на вікні остається 
водичка і пшеничка і свічка. І тоді один день запалю-
ют свічку в тій пшеничці, щоб вона горіла. Душа при-
літає, то вона водичку п’є, а пшеничка я не знаю для 
чого. Вода дев’ять день стоїт, а тоді надо її вилить, щоб 
не пшеничку, ні водичку кури не їли. Як кури поїдять 
ту пшеничку, то у дворі курей не буде.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Борщ  – 
це всігда. Картошка, м’ясо, котлєти, сельодка  – що 
на свадьбу, що на поминки – тепер одінаково. А ко-
лись картошечка тушоная. Канун  – сахар розводют, 
а  тоді кришет булки у тарєлочку, сиропом солодким 
заливають і ставлівають. І  то менше трьох ложек ти 
не должна взять. Починают з кануна, а тоді борща, ну 
ставлівают усьо, але саме главне – борщ.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Я  розкажу при-
чту. Умер мій батько. А він жив не тут, і я поїхала з 
тьоткой туди. Ну, в нас обично часов до дванадцяти 
сидять старухи [біля покійника]. А там по-другому в 
селі. Прийшли вони, повечеряли і зразу пішли. У нас 
так  – поспівають старухи ще, посидять погомонять 
коло покойника часов до дванадцяти, а  то і довше, 
а там ні. Там прийшли, пам’янули і пішли. Ми з тьот-
кой посиділи може часів до десяти, до одинадцяти – 
ну чого ж будем сидіть? Тьотя старенька заснула, а я 
лежу, лежу два часа. Чую – двері стук, грюк, крючки 
отчиняються, усе отчиняється, бо хазяйка ж закрива-
ла все на замки. І тоді отак – поодчиняло, а тоді – гуп 
і зачинилося воно. Я перехрестилася, лежу, злякалася 
і  сама собі подумала – пішла батькова душа. Прихо-
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дять бабушки богомольні, певчі. А я кажу їм отак і так. 
«А ти перехрестилась?» Кажу: «Перехрестилась, і ще і 
“Отче наш” прочитала».  – «То батькова душа пішла, 
він розсердився, що ви довго коло нього не посиділи. 
Ото що він трахнув отак. Так би тихенько було, а так 
він розсердився». Це я лічно знаю, що душа убіраєтся 
з чєловєка раньше, ніж його убирают.

УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  Просю я Бога смерті: «Гос-
поди, та прийми мене, дай мені смерть!». А жінки ка-
жуть: «Да не проси до врем’я». Я не ходю ногами сім 
год, а лежу на спині. Перехрещусь і кажу: «От якби Ти 
мені, Бог, смерть дав». А нема ж нікого, і от часа в два 
чую, по мені топчеться. А я вкриваюся (так же ноги 
вкриті), і копитами мене розкриває. А я тоді пойня-
ла – це, мабуть, нечистивий прийшов. Почала «Отче 
наш» читать. Тут тинок отак у хаті, горшки висять і 
три чорта стоїть – це я бачу! А я тоді «Отче наш» про-
читала, ще й плюнула через плече три рази: «Святий, 
Святий Дух, святий Дух, вигони з хати нечистий дух!» 
Дивлюсь, вже нема ніде нікого, вже чистота і порядок. 
Я тепер вже не просю в Бога смерті, а кажу: «Божень-
ка, забери мене додому». Чорти – чорні, пузаті, здоро-
ві, ну, як мужик гарний, та не бачила я рогів, маненькі, 
може, і бачила, а таких великих не було. Справні. А на 
ранок кажу: «Ой, дівчата, мене сьогодні чорти одвіду-
вали». Я тепер чортів не згадую, а тільки нечистивий. 
А  бабушка у мене казала: «Ти не кажи чорт, кажи  – 
чорний утой». А я кажу «нечистивий». Але з того дня 
не стало. Оце допросилась смерті.

с. Федорівка Друга
Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р.  

у с. Федорівка Друга Артемівського р‑ну Донецької обл.  
від Літвінової Олександри Никифорівни, 1917 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. У  нас можуть обмивати 
і свої, але кличуть чужих. Обмиють, нарядять, поло-
жать, і  надо, шоб в хаті переночувало. Літом можна 
винести в труні надвір. Ставлять лавки посередини 
або під стіною. Ногами до дверей, на покуті голо-
вою. Тим, шо мили, по платку дають, це і раньше і те-
пер. Спорядження померлого. У  труну кладуть очкі, 
горілку, шляпу, хустку жінці. [...]  Гроші в кармани, 
щоб дорогу і місце викупляв. «Пута». Ноги, руки 
зв’язують – путо. Люди беруть. Єслі шось на руці, то 
перев’язують і проходить. А то большинство кидають 
в труну. «Мертва кістка». Надо пальцем руки мерт-
вяка взять, подавить навхрест, як нарость який. До 
мене приїзжала одна женщина і привезла дєвочку. Но 
я лечу сибірку, воспалєніє. У тієї дєвочкі на ручкє вол-
дарі. Я їй кажу: «Це не сибірка! Но пораду я тобі дам! 
Як умре хтось, щоб там не було нікого, один покойнік 
лежав, візьми ту дєвочку і безимянним пальцем (по-
кійного) нажми навхрест – “Не бачила, де ти взялося, 
не бачила, де і дінешься!” Но на трьох похоронах тре-
ба зробить». Відспівування. У нас в селі нема певчих. 
Раньше читали, співали. Батюшка прийде, молитву 
одправе, запечатає. Понесуть ту землю, що батюшка 
нашептав, на кладбище висиплють.

КЛАДОВИЩЕ  Копачам раньше так [віддячували]: як 
викопають яму, прийдуть – їм ставлять обід. Пообіда-
ли, пішли. На другий день вони виносять покійника. 
Їм дають по платку чи по полотенцу. Це завжди му-

щини  – четверо. І  це [полотно], що опускають [тру-
ну в могилу], дванадцять метрів, вони розрізають по 
три метри кожному. Тоді на обіді напоять їх от душі. 
Це було раньше. А тепер платять дєньгі – по сто ру-
блів каждому. Чотири чоловіка  – треба чотирисиа 
 рублів дать.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. На по-
минки канун [готують]: варять рис і поливають са-
харною водою чи медом. А раньше товкли пшеницю. 
Береш три рази. Тоді ставлять борщ гарячий і кусочок 
м’яса, ставляють картошку-пюре і котлетку. І  рибу 
ставлять, пиріжки. Стакан з компотом, на стаканах – 
пиріжки. Раньше такого не було. Пекли пиріжки, 
озвар наливали у полумиски і їли ложками. Покла-
дуть пиріжки, сметану в миски і пиріжком вмочали. 
Борщ, а  послє борщу молочна лапша. Потом озвар 
наливали в полумиски. Поїли, сказали «Царство Не-
бесноє», встали і пішли. Для покійника рюмку водки 
ставили на столі. Для душі – водичку в стаканчику на 
вікні, у стаканчику пшеничка і свічечка. Каждоє утро і 
вечір запалюють свічечку, до сорока день. «Сніданок» 
для померлого. На другий день ходили на кладбище 
насили завтрак – колбаси, м’ясце, водка. Кого зустрі-
нуть – наллють випити. На гробок положать пиріжок, 
наллють рюмку водки. Приходять додому, випили, 
поїли. В  дев’ять день печуть пишки на сковородкє, 
пишки з медом, і розносять в дев’ять хат – «Пом’яніть 
мого (ім’я)!»

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Проводах всіх помина-
ють. Ходять і на Паску. Но я читала, шо на Паску ходіть 
не надо. Покойник приходить до дому разів п’ять, а ви 
підете на кладбище. Вони прийдуть, а вас немає дома. 
Ви на Паску будто дома, а в обіднє врем’я понесіть по 
яічку зарийте в могилку. А вже на Проводи ідіть по-
минать. У нас раньше могилки, а отут збоку свободне 
місце, розстелять, розкладуть на землі і їдять. Пишеть-
ся  – ніколи нельзя на кладбищі розводить водопой. 
А окрім Проводов, коли хто здумав, то піде.

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН *

смт Зарічне **
Записав О. Васянович 2 липня 2009 р.  

у смт Кіровськ Краснолиманського р‑ну  
Донецької обл. 

від Павленко Марії Омелянівни, 1927 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Після Паски  – Провади 
у понеділок. Кладовище прибирають до Паски, все 
вигрібаємо, де шо підпалили, покрасили, підмазали, 
цвіточки поставили, віночки повішали. На Провади 
беруть і яйця, і паску, і канхвети, і печеня. Я ото по-
ложила всьо, а люде – як хто хоче, беруть усі. Платоч-
ки вішають на хрест для жінок, і  рушники вішають 
для мужиків. Обідають на кладовищі. Коло могил у 
каждого стоїть столик, стулочки чи там скамеєчки 
пороб лені. Колись столиків не було, то сідали на зем-
лі, а ні, то так роздали, подали, положили на гробик. 
І  січас пасочку маленьку, яєчко, канхветів положила 
на гробик. 

* До 2016 р. – Краснолиманський район.
** До 2016 р. – смт Кіровськ.

ЛИМАНСЬКИЙ  РАЙОН
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. І  той, шо по-
вісився, і  той, шо втопився,  – однакові, однаково їх 
Господь приймає. І даже заховані вони на одному міс-
ці, на кладовищі оддєльно. Зараз ховають разом усіх, 
а то було оддєльно місце на кладовищі. Хрести їм не 
ставили. Батюшка їх не відправляє. Їх поминають у 
церкві тільки у якийсь день, не перед Тройцею, а ото 
там, де Дмитро, Дмитрія. Ото закидали їх так, і  не-
має нічого. Но зара уже і батюшки, і ховають, і роб-
лять усе.

с. Рубці
Записала М. Маєрчик 5 липня 2004 р. у с. Рубці 

Краснолиманського р‑ну Донецької обл. 
(переселене із зони затоплення під Червонооскільське 

водосховище, назва була та сама)  
від Тихої (Дячкіної) Єлизавети Григорівни, 1911 р. н.,  

та Урайчик (Костенко) Анастасії Михайлівни, 1921 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. Миють, одягають усе 
нове. Спершу ж помиють. Я тоже думала, як то його 
купають. А тоді як у подруги чоловік вмер, так ми по-
ложили його прямо на землю, у тазик водички нали-
ли, тряпочки взяли, помили його руки, і то він робив 
кочегаром, руки були грязні, ліцо. А тоді те все ски-
дають, одівають нове або чисте. Зараз більше готують 
нове. Піп казав, шо гріх даже нове одівати, воно все 
одно там, треба старе. Ну а каждий же старається нове 
одіти. В  мене як чоловік умер, він в больниці умер, 
так його там одівали, там мили чи не мили, не знаю. 
Я дала одежу і послала сусідку. А вона каже, шо вони 
заплатили тим, і вони помили, нарядили його і всьо. 
Підготовка смертного вбрання. Додільну сорочку я 
шила на смерть, но я її расходувала. Додільна сорочка 
без підтички.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНЇ  Дари поминальні. На клад-
бещі роздавали варенички з тіста. Отак розріжуть, 
а тоді зварять, сахарком притрусять. [Як це назива-
ється?] Вареничка. Отакий кружочок, з  крайчиків 
порізаний [поторочений], а  тоді сахарком приси-
плять і роздають людям. А тепер конфети і печеня на 
кладбище беруть і там роздають, а  коли пообідали, 
ще дають каждому.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Через тиждень після Пас-
ки  – «Проводи» називається. [Поминаєте на кладо-
вищі чи вдома?] Там. [Що несете?] Все, шо є в домі, – 
і  сало, колбасу в магазині купуєм, а курицю чи утку 
заріжемо, шось нажаримо, компот. Хто напіток бере, 
хто кампот. Хто шо хоче. Пирожки ж печеш. Берем і 
канхвети, і печеня. На могилку кладем. Яйця, пасоч-
ку кладеш. Я положила, а ви, напрімер, забрали. То ж 
спеціально так ложиться. [Хто забирає?] Та хто хоче. 
[А ви забираєте?] З свого я не маю права забирати, а з 
чужого можу взяти. Більшість діти бігають збирати 
або бідні люди, ходять і забирають. А дехто праве мо-
лєбєнь на кладбищі, ті не дають брати, поки пройде 
піп. Хрести перев’язують рушничками, платками на 
Проводи. А  на Святвечір кажуть: «Царство Небесне 
помершим, а живим дай Бог здоров’я». Єсть же спе-
ціальні дні поминальні. От у нас повісився чоловік. 
Так вона [вдова] прийшла і каже: «Сьогодні помина-
ють вішальників». Вона принесла і канхвети, і печеня: 
«Поминайте мого чоловіка».

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей. У мене перва вмерла 
дитина нехрищена. А друге перехрестила (після баби). 
Я  запечатала гріб, а  мені тоді сниться дитина моя, 
а пика така – або собача, або вовчача. Мені страшно 
було. Цю дитину баба хрестила (та, шо приймала, шо 
бабувала). А  батюшка приходив, він же жив з того, 
шо тому запечата, тому перехристить, їсти-то хотіло-
ся. Я пішла до тої баби. Вона така була здатна. Тепер 
то по больницях, а  тоді по бабках. І  їй батюшка дав 
хрест, дав молитву, шоб хрестила, як слабе. Тоді пере-
христювали. А воно в мене боліло, і я заболіла. Піп їй 
дозволив. І тоді вже не снилося. А другого, шо вмер-
ло, я  вже хрестила. [Як баба перехрестила?] Так як 
батюшка: і водою, і всьо, і молитву читала. [Батюшка 
визнав ту дитину за хрещену?] Я ж пішла до батюшки, 
розказала, шо так і так. Він каже: «Принеси земельки. 
Там діти значить граються, а його не пускають». При-
несла, він запечатав. І не снився більше. [Як батюшка 
запечатав?] Він дома печатає. А тоді я пішла хрест по-
ложила на земельку. Вішальників. Раніше ж казали, 
шо вішеників не хоронили на кладовищі, а зараз уже 
хоронять. Ну, як її чоловіка хоронили, і шось свяще-
ника не було, і каже, шо читати не дають. Но в неї чи-
тали. А тоді, як уже піп должен запечатать гроб, так 
той сказав, шо не буде печатать. Тоді вона ходила до 
районного попа, і той розрішив запечатати. Ну не тоді 
вже, а послє.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Куди відходить 
душа померлого?] В Рай, на небо. [Коли душа вихо-
дить з тіла?] Оце ж до сорока днів душа літає в воз-
дусі, а після сорока днів, вже як запечатали, вже не 
вилітає. [Чи кажуть у вас, шо зірки  – це діти нена-
роджені?] Ні, я такого не знаю. [Чи може душа пташ-
кою прилітати чи метеликом?] Ні. [Хто такі ангели?] 
То діти святі. Вони ж, бачите, їх малюють з крильця-
ми. [Якщо не запечатати, то шо буде?] Кажуть, шо 
покійник може ходити стукати, нєпріятності будуть, 
снитися може.

с. Торське
Записали Н. Гаврилюк та О. Боряк  

у липні 2009 р. у с. Торське  
Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  

від Сирокурової Параскеви Аникіївни, 1929 р. н., 
та Нефедової Варвари Логвинівни, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  [Де ховали мертвонароджених 
дітей?] На кладбіщє, сбоку кладбіща. В саду нє хо-
ронілі [...]. Обід поминальний. Раньше нє помінали 
водкой. Только тєм, кто копаєт ямку, ставілі бутилку. 
А поміналі – Боже сохрані! Она ніде милостиня та не 
приймаєтся. То лукавий її поїдає. Только хлєбом-со-
лію. І  конхфетами не можна помінать. І  милостиню 
всєгда, как дают, надо казать: «Прими, Господи, за-
ради Хреста, мою милостиню! Во Царствіє Нєбєсноє! 
Царство Небесне тому (як його звать)». Тоди при-
меться милостиня. А  то шо поминают  – і конхфети, 
і рюмка – то нічого не приймаєтся, он нічого не по-
лучаєт. Сразу ж вон приснітся той покойник, що вин 
ничого не бачив. Єслі пост, то посним надо поминать. 
А  віно  – віно благословіл Господь, вінограднікі. То 
віно – кагор – благословльонноє, а водка от лукавого. 
І в писанії, у Євангелії так написано, що водку лука-
вий придумал.
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с. Шандриголове
Записали Н. Гаврилюк та І. Щербак  

6 листопада 2008 р. у с. Шандриголове 
Краснолиманського р‑ну 

Донецької обл.  
від Снігур Антоніни Іванівни, 1939 р. н., 
та Приходько Марії Іванівни, 1933 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Гукають сусідів-жєнщин, любих гука-
ють, і свої можуть обмивати. «Пута». [Куди дівають 
«пута», якими зв’язують руки, ноги?] У труну кладуть, 
бо тут воно не нужне. Воно должно йти із покойни-
ком. Кажуть, шо бува крадуть ті вірьовочки. Шкоду 
якусь потом роблять. То треба зразу сховать у труну. 
Нічне перебування біля померлого. [Скільки покій-
ник повинен переночувати в хаті?] Двоє суток. [Чи 
ночує хтось із ним?] Свої. Гукають жєнщіну, щоб чи-
тала. Батюшку гукають, він править. Атрибути похо-
вальні. Дзеркало завішують [у хаті], поки заховають. 
Свічка горить, в мисочці – рис-канон з водичкою, со-
лодкий. Його однесуть на кладбище, потом обідають. 
Несуть на кладбище канфєти, пєчєньє. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Приходять 
[з кладовища], миють руки. Ставлять канон, борщ га-
рячий, картошка, катлєти, булочка. Кажуть «Царство 
Небесне, хай земля буде пухом». Як пєвча є, то заспі-
ває. [Горілку можна пити?] Де п’ють, як піст – не п’ють. 
«Сніданок» для померлого. [Чи носять «сніданок» по-
мерлому на другий день після похорону?] Гукають бу-
дити покійника. Рідня. Роздають канфети, пряники. 
Пом’януть. Поминки післяпохоронні. Дев’ятий день 
хазяїн рознесе пиріжки чи шось купить. [А  сорок 
днів?] Приглашають читати. Тоді сходять на кладби-
ще, пом’януть і все. [Речі покійного роздають?] Да. 
[Скільки днів душа в хаті?] Сорок. А тоді – на небеса. 
[А потім рік?] Год. Все те саме.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Як нехре-
щена дитина вмірала, то її без батюшки ховали. І тоді, 
і тепер так ховають. [На кладовищі ховали чи десь за 
кладовищем?] Тепер ховають на кладовищі і нехри-
щене, і  хрищене. [А  раніше] десь ізбоку кладовища 
ховали. [Де в хаті клали померлу дитину?] В кого як. 
Стулчики ставили та на стулки клали. А в кого на ді-
ванчик клали манюнє. В мене умерло онучатко, йому 
чотири місяці було, без конца воно боліло, нехрищене 
було, то вже без батюшки його ховали. Як його при-
везли з больниці, то у хату його внесли уже у гробику, 
на стулки поставили та й усе. Постояло у хаті, може, 
минут десять-п’ятнадцять, та й сховали без батюшки, 
без ничого. І ховали на кладовищі. [Де ховали хреще-
них дітей?] У нас довго церкви не було, то тоді ховали 
без батюшки. А тепер ховають з батюшкою. [У що вдя-
гали померлу дитинку років п’яти-семи?] Хлопчику – 
сорочечку та штани, а  дівчинці вдівали платтячко. 
[Чи вдягали віночок?] Може й клали. Воно ж маню-
сіньке таке, як янголятко. [Чи робили обруч з воску?] 
Ні, батюшка приказує, щоб нічого лишнього у труну 
не клали. А тоді тєм боліє строго було. Вішальників, 
утоплеників. [Де ховають вішальників, утоплени-
ків?] Раніше їх совсім на кладовищі не ховали, а десь 
далі. А теперечки воно ж ховають і на кладовищі, тіль-
ки без батюшки. 

МАНГУШСЬКИЙ РАЙОН * 

с. Дем’янівка
Записали Л. Артюх, О. Боряк та С. Маховська  

22 червня 2012 р. у с. Дем’янівка  
Першотравневого р‑ну Донецької обл. 

від Прокопенко Людмили Прокопівни, 1936 р. н.,  
Павлік (Магор) Анни Кузьмівни, 1933 р. н., 

родом із с. Олександрівка Приазовського р‑ну 
Запорізької обл. (у с. Дем’янівка проживає з 1962 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Кажуть «мені там снилося». Хтось 
там каже, шо «я в яму упав». А було, казали, шо їхав та 
й десь загруз і не виліз – в скорості або помирає, або 
шось. Передвісники смерті. Кажуть, як сичі кричить, 
то к поганому. [Як сповіщають про смерть?] Переда-
ють одне одному. Щас же і тєлєфони, і мобільні теле-
фони. А раньше тоже передавали один другому.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. Кажуть, надо обізатєль-
но, шоб переночував [покійник в хаті]. Померлого 
[обмивають] водою  – вода, мило. Кажуть, померло-
го умивають – гріхи змивають. Це тоже тут бабушка 
вмерла, я тоже ходила мила її. Тоже мила ганчіркою, 
тряпочкою чистенькою. «Мертва вода». [Куди вили-
вали воду, у якій обмивали померлого?] Десь за сарай, 
де не ходять люди. Під ноги нехорошо. [Що робили 
з тією ганчіркою, якою обмивали?] Закапували ту 
тряпочку. Де виливала воду, туди і закапувала. [Що 
роблять з одягом, у  якому вмирає людина?] Палять. 
Оце там на мусорі чи десь за двором. [Що робили з 
чистим одягом покійного?] Оддають людям. Кажуть, 
до сорока днів шоб роздать людям. [Хто одягав по-
кійника?] У  нас по сосєдству бабушка була, вмерла, 
то я помагала покупать і одєть. Володю, напрімєр, 
одівали у морфі [морзі]. Він був у морфі і сусіди їзди-
ли, брали одежу і вони там його одівали. Підготовка 
смертного вбрання. [Чи готують люди одяг на смерть 
заздалегідь?] Напрімєр, у мене є узєлок. І ще Вітя був 
живий, я  і йому в узєлок напхала все. І  собі узєлок, 
все у мене готове: і плаття, і платок, і  труси. Ліфчик 
не надівають. І чулки, і тапочки – все-все. Простинь 
нова і покриле́ць. І набрали тоді і на труну ́ ми. Труна. 
[Колись] труни робили вдома. Всередині білим обби-
вали, а наружі чорним, хто бордовим, хто шо. А зараз 
же все купляють, все готове. [Що робили зі стружкою 
від труни?] Там лишали. [На дно не трусили?] Нє. 
Мені готовий уже привозили гроб. Я, напрімєр, по-
несла матерію білу, сім метров, і чорну сім метров. Її 
там оббили і привезли готовий гроб. Спорядження 
померлого. [Що кладуть у труну?] А в гроб ложила я 
платочек, полотєнєчко, гроші, мєлоч, по-моєму, со-
рок копійок. Кажуть, шоб там купив собі шось. Гроші 
кладуть у карман, а полотєнєчко біля подушечки так. 
Кладуть і хрестик. [На шию одягають хрестик?] Нє, 
збоку. І очки, це все кладеться збоку, з лівої сторони, 
шоб правою рукою міг взяти. Платочок носовой в кар-
манчик кладут. Хтось рубель покладе в карман. [Для 
чого клали гроші?] Кажуть, шоб він [покійник] запла-
тив і прийшов додому. Ніхто вже не прийде відтіля, 
просто такий обичай. У його там дім, а ждуть його в 

* До 2016 р. – Першотравневий район.
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гості сюда. Подушку із сіна роблять. Сіно, опілки. [Чи 
роблять подушку з пір’я?] Є шо кладуть. У мене вмер, 
у його подушечка була, так він казав: «Як я умру, шоб 
ти мені мою подушку поклала». Я  наволочку пере-
вділа і поклала йому. Буде у пуху́ там ходить. Я йому 
прозьбу виконала. А то кажуть, шо буде ходить у пуху. 
Сни-прохання. Таке буває, шо, допустім, покойні у сні 
просять, шо дай переодіться. То вже ти должна купить 
там рубаху чи плаття і дай посторонній людині, хай 
вона його носе. [...] Буває передають. Кажуть: «На, пе-
редай там Іванові чи Степанові». [Не відмовляють?] 
Ні. [Кладуть у хаті чи на кладовищі?] У хаті. «Пута». 
Зразу зв’язують руки, ноги, а тоді розв’язують. Опус-
кають його у гроб, тоді там розв’язують і кидають 
туди вєрьовку. Є  такі шо: «Дай вєрьовку, я  больная, 
я буду лєчіться». Не дають. [Чому вони просять?] Ка-
жуть, шо вони на той вєрьовкє дєлають поганиє дєла. 
Кажуть, шо треба в яму кидать. Біля ями розв’язали 
руки, ноги, і вєрьовочкі ті поклали в яму. А потім уже 
гроб опускають. [Одна жінка], як привозили покойни-
ка на кладбіще, вона старалася ті вірьовки розв’язать 
і забрать. Це вона тоді, допустім, як пакость дєлає лю-
дині. Тоді вона може поїхать у церкву і шось наказать, 
шось намолить – чоловік сохне. Та їй ніхто не давав 
нічого. Це ж люди знали і не допускали її до покой-
ника. Вона могла таке здєлать. Нічне перебування 
біля померлого. Єсть, шо читають [коли сидять біля 
померлого]. Но мало де читають. То утром батюшка 
приходе, в десять часов, одспіває. У хаті ніхто не спі-
ває. Атрибути поховальні. [Що ставили в хаті біля 
покійника?] Умерла, допустім, бабуся, поставили во-
дичку, запалили свічку. [Де ставили?] На вікні і свічка, 
і водичка. [Свічку ставили] у пшеничку в стаканчик. 
А тоді оцю пшеничку оддаси курям, шоб не топтали 
ту пшеницю. А водичка так стоїть до сорока днів – чи 
висихає, чи хтось випиває. [На цвинтар не несуть?] 
Ну, на клабіще – це само собою. Хто понесе, хто не по-
несе цю води ́чку. А дома то обізатєльно вона до ́лжна 
стоять на вікні. [...] Не доливали, нічо. Вродє ж для по-
койного [вода], він прилітає, душа, і п’є. Кажуть, шо 
сорок днів душа літає, поки опрєділиться. [Під труну] 
ставлять магніти і відро з водою з марганцем. Кажуть, 
шоб не пропадав бистро труп. І  магніти ложуть. Це 
недавно стали. [Чи кладуть хліб на столі?] Хліб на 
гроб кладуть і на кладбіщі кому-то оддають. [У вас ка-
жуть «кришка»?] Да. На кришку кладуть. Бєдні люди 
у нас єсть: одна Марія така була, всєгда клали і давали 
їй. [Цілу хлібину віддавали?] Да. [А  сіль на хліб си-
пали?] Пучечку. Даровини прощальні. [Що несуть із 
собою, коли йдуть прощатися з покійником?] Гроші і 
ще там чи канфети, чи пєчєння, чи канфети і пєчєн-
ня. Прийшли, там тарілочка стоїть, положили гроші. 
В хаті стоїть гроб, сидять плачуть або мовчать. У нас 
не читають [над труною]. [Для чого збирають ці гро-
ші?] Шось купляють. Сорок днів буде.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносять 
ногами вперед. Двері зразу закривають. Дома хтось 
остається, миє поли, прибирає. Ворота тоже закрива-
ють. [Чи замикають хату, коли виносять покійника?] 
Замикають. [А коли потім відмикають?] Як приходять 
з кладбіща. Шоб посторонні люди не заходили. Забо-
рони та перестороги, пов’язані з похороном. Через 
окно, кажуть, дивиться неззя. Неззя, як везуть чи не-
суть, шоб двері були одкриті і вікно. [Чи можна йти 

назустріч похорону?] Кажуть, шо то нехорошо. Вобще 
машини зупиняються, пока пройдуть. Переходити до-
рогу тоже нежелатєльно. Кажуть неззя тоді ні за голо-
ву братися, ні за руку, бо як за шось візьмешся – або 
наростень буде, або ще шось. [Скільки разів зупиня-
ються, коли несуть покійника на кладовище?] Ну, на 
пєрєкрьостках спиняються, там постоють, а  родичі 
поплачуть. А тоді біля роботи постоють, біля рідних. 
Як несуть дітей, біля батьків стануть, а  як батьків, 
то біля дітей стануть. Стають коло кладбіща. Перші 
йдуть вінки, тоді хрест, тоді кришка, на кришці ле-
жить буханка хліба і полотєнце. Там [на кладовищі] 
ламають його, роздають людям, або якійсь бідній жін-
ці оддають з рушником. [Для чоловіка і для жінки од-
наковий був рушник?] Да. 

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Хто копав яму?] Копачів нані-
мають. [Їм] гроші платять. Приходять і на поминки. 
Як вони копають, туди їм везуть обід. [Чи кажуть у 
вас, що на воротях кладовища стоїть той, хто перед 
тим помер?] Покойного будуть стрічать покойні. От 
понесли [мерця] на кладбіще, то плакать уже нельзя. 
І ходіть по кладбіщі нельзя, пока не захоронять цього 
покойного. Покойники стрічають покойного, а люди-
ну вони не  стрічають. Опускання труни. Раньше по-
лотенца брали по п’ят надцять метрів, шоб спустить 
покойного [у яму]. А тоді різали на четирі куска його 
і копачам [роздавали]. А  зараз рємні продаються. 
[Чи кидали в яму землю?] Ну землю як обично. Три 
жменьки і все. [Чи кидали гроші?] Нє. [...] Ну ото ж 
розв’язали руки [покійнику], прикривають його, про-
щаються з ним. Накривають, забивають і все. [Де на 
могилі ставлять хрест?] У ногах. Шо ж йому в голову 
будуть забивать, він же ж буде вставать, буде за хрест 
браться. У  нас же пам’ятники, не хрести. А  раньше 
ставляли в ноги? і пам’ятники в ногах, він дивиться 
на свій портрет. [У  вас кладуть померлих головою 
на схід?] Обізатєльно. [Чи можна обходити могилу з 
різних боків?] Я  знаю, обходимо могилу там, де до-
рожка  є, де можна. Наступать не можна. Неприятно 
на людину наступать, вона мертва. А обходим, де воз-
можно. [...]  [На] хрест на могилу [вішають рушник], 
а тоді вже, не сьогодні, знімуть завтра прийдуть. Не-
суть додому. Толі платочок красівий висить, любий 
платок там висить, полотенце. Той платок ти можеш 
одівать на голову, кажуть, шоб голова не боліла. А тим 
полотенцем можна витірацця, тут гріха нема.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [На поми-
нальний обід запрошують чи люди самі приходять?] 
Запрашуют. Кажуть, шо приходьте на обід. [У вас ка-
жуть «кладбіще» чи «цвинтар»?] Кладбіще. З кладбіща 
приходять, на воротях відро, кружка. Стоїть людина, 
зливають їй на землю, помили [руки] і пішли. [Що ро-
били з рушником, яким витирали руки?] Попрали і хто 
як хоче. Страви поминальні. [Що готують на обід?] 
Борщ гарячий, плов, картошка жарєна, риба, всякі са-
лати. Колбаси, сєльодка. Шо хочеш, але должен буть 
борщ. [Чи готували канун?] Ну це ж канун, як тільки 
прийшли. То з рису. [Раніше канун теж з рису готу-
вали?] І раньше був, і зараз. [Якщо людина померла в 
піст,] то кажуть, хто поснічає, хай їсть посне. То гото-
вимо все. [Коли сідали за стіл, «Отче наш» читали?] Нє, 
у нас не читають. [А коли вставали із-за столу?] Сіда-
ють, перехрестилися, і хтось там губами шось прошеп-
тів. І встають так же само. [Скільки чарок треба випи-
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ти?] Кажуть, три чарки, хто п’є горілку, а жінки більше 
п’ють вино. Випили три чарки, подали сладке – пиріж-
ки, кампот, конфети. [Чи давали щось із собою?] Дають 
пакети і забирайте в пакети, то всьо ж не з’їж. Пиріжок 
якийсь, пару канхвєт. А рідні уже сідають послє всих і 
копачі. «Сніданок» для померлого. На другий день [піс-
ля похорону] несуть завтрак. Несуть шось закусить, 
випить. [Де кладуть снідати?] Снідать там столики [є], 
оце як шось положили, поставили на могилку. А то на 
столик поставили і снідають. [Чи можна забирати те, 
що залишилося?] Неззя забирать. Можна роздать лю-
дям. Поминки післяпохоронні. [Поминають] вдома на 
дев’ять днів, і на сорок днів. На сорок днів надо, шоб 
було сорок страв. Казав батюшка, шо день у день со-
рок днів. [Що роблять, якщо сорок днів припадає на ве-
лике свято (на Трійцю, Великдень)?] Дозволяють, тіки 
ж готовте те, шо кушають. І таке, і таке готовили, хто 
шо може. А потом поминають у год. У нас і «кладбіще» 
кажуть, і  «горобки», «ідем на кладбіще». На дев’ятий 
[день] можна спекти пиріжка. Саме лучше поминать 
пиріжком чи пишкою з медом. Це рознесла і все. То 
гаряче. [Скільки пекли пиріжків?] Скільки ти хочеш 
людей угостить. [Кажеш:] «Поминайте покойного». То 
скільки їх – двоє, троє, – розламують і кушають. На со-
рок днів приглашають, шоб сорок душ було. А год – це 
вже як год, зробив скільки хочеш. А тоді вже після году 
можеш робить, а можеш не робить. [Чи готують канун 
на сорок днів, на рік?] Да. У нас, допустім, борщ, а у нє-
которих тут домашня лапша на бульйоні.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Чи є у вас після Вели-
кодня поминальний день?] То Родітєльська субота. 
У церкву ідем, свічку ставим. Заказуєм панахиду. На 
могилку батюшку надо приглашать. [Що несуть на 
могилки?] Паску обізатєльно, крашанки, канфєти, 
пєчєння. [Чи сідають на цвинтарі поминати?] Раньше 
було, а  тепер не буває. [Чи поминають померлих  на 
Трійцю?] Троїцька субота, поминають покойних. [Чи 
можна поминати самогубців?] У нас поминають усіх.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як одяга ли 
померлу молодь?] Дівчину одівають, як нєвєсту. Нічо-
го не кладуть. Одівають плаття. А хлопця обикновєн-
но одівають. Самогубців. То кажуть, шо на кладбіщі 
не хоронять [самогубців], а за кладбіщем. А в нас всіх 
хоронять.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  До сорока днів 
[душа] у хаті. І я вродє би і не вірила цього, а коли я 
похоронила свого діда, він до сорока днів [приходив]. 
Він все, оце ляжу, чую двері рипнули. Одкрилися двері, 
тінь по хаті пішла. Це ж він все ходив. А сорок днів уже, 
то день у день. Як сорок днів пом’янеш, і він пішов уже 
на нєбєса. [Чи розповідали люди, що бачили душу?] 
Нє. Колись, я помню, ще дитиною була, так одна тьотка 
казала, що чоловік умер, і вона каже: «Я бачила, душа 
літала по хаті, як голуб». Но ми не вірили. Я думаю, шо 
душа невидіма. Хоч у нас, як Володя вмер, я перве вре-
мя боялася у хаті ночувати. А внучка каже: «Бабушка, 
я з тобою буду спать». А ми спали у залі. Я жодну ніч з 
нею не поспала. Вона каже: «Бабушка, в тебе в хаті шось 
і тріщить, і шумить». Мені нє, а їй шумить. Встаєм і ідем 
до їх спать. А тоді два місяця я в їх спала. А тоді ще одну 
неділю в мене женщіна поночувала, а тоді каже: «Люда, 
лягаєш спать – в усі вікна помолися». То я і зараз так – 
з Господом лягаю, з Господом встаю.

с. Стародубівка
Записали О. Боряк та Ю. Буйських 16 червня 2012 р.  

у с. Стародубівка Першотравневого р‑ну Донецької обл. 
від Заболотько Лідії Євдокимівни, 1937 р. н.,  

Вовк Надії Степанівни, 1928 р. н.,  
родом із с. Миколаївка Запорізької обл.  

(у с. Стародубівка проживає з 1940‑х років),  
Вовка Павла Григоровича, 1969 р. н.,  

та Іваніної (Педченко) Віри Семенівни, 1937 р. н., 
родом з м. Донецька  

(у с. Стародубівка проживає з 1958 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Як сич сміється – до смерті. [Як 
сусіди дізнаються, що хтось помер?] Ну, воно село не-
великє, всі зразу знають. Двері зимою ж не одкриєш, 
холодно, а літом открито – заходить, хто хоче. Стоїт 
труна, ставлять коло труни столик, на столику таріл-
ку – хто скіки може, стіки і ложе [грошей]. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. Обмивають сусіди. 
Чоловіків вопщє у нас на це не гукають, жінки ми-
ють шо чоловіків, шо жінок. [...]  Якщо покойнік не 
застив, м’який  – жди покойніка.  [...] Вбирають у со-
рочки і  штани хороші, нове. Раньше готують. Спід-
ниці не надівають, тільки плаття, щоби не з коротким 
рукавом, з довгим – короткий, кажуть, не положено. 
А колись [одягали] шо Бог дав. Маму при німцях хо-
ронили, тоже в платті, і покривцем накрили – матерія 
біленька як простинь. «Мертва вода». Покойніка як 
купають, то цю воду треба виливать там, де люди не 
ходять. Спорядження померлого. Під спину стружки 
про стеляють у гроб, подушка із сіна кладеться. Кла-
дуть хрестик проходний, бумажку, хто кладе окуляри. 
Гроші треба – сорок копійок. Я читала, що дев’ять днів 
душа ще літає, а сорок – куда попаде, надо їй прохо-
дить, і плaтить. Хрест у руках шоб був, оцей платочок, 
а  у платочок гроші поклади, і  у фартушек. «Пута». 
В’яжуть руки і ноги. Обично із білої матерії смужки 
рвуть і ото зв’язують. [«Пута»] треба в труну класти, 
бо на цих верьовках можна пакості наробити людям, 
щоб ніхто не взяв. Нічне перебування біля померло-
го. [Чи сидять вночі біля померлого?] Да. Буває, шо 
пріглашають, як з старих хтось умре, подруг, сусідів 
приглашають. Атрибути поховальні. Ставляют воду 
біля покойніка, два стакана – стакан з водою і стакан з 
зерном. У зерні свічка стоїть. Зерно на кладбіще одно-
сят через сорок днів, на могилу висипають. А свічки 
допалюють. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як [труну] 
винесли з двору, то двері должни буть закриті. Ті, шо 
остаються, пол помиють і стіл накривають. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. У  вікно не 
можна заглядать, дивиться, як оце несуть покойніка – 
мохом обросте. [...]  Повєріє у нас: покойніка через 
річку не переносить. А зараз вже і через річку возять. 
[...] На кришку [клали] полотєнце або платок і бухан-
ку хліба і несли на кладовище. Хліб отдавали тому, хто 
схоче, після того, як поховали. Ще люди приходять, то 
гроші, то печенько, хто шо принесе, зв’язували це все 
у платок і несли [на кладовище]. Перший іде з хрес-
том [потім несуть] вінки, кришку, а на кришку кладут 
хлібинку і платок покойніка. Хрест перев’язували по-
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лотенцем, хусткою – раньше ситцевим платочком, бо 
було багато. Принесли хрест, забрав [рушник, хустку] 
собі той, хто ніс хрест. Так само собі забирали ті, хто 
ніс віночки. Тепер стали носові платочки, а  колись 
хустки. Перев’язують і тій стороні, і тій. Ті, шо вінки, 
перев’язували, а  тим, шо куховарили, можеш фар-
тух пошити. Кришку несуть з хлібом, а потім вінки, 
а тоді покойного, а тоді ідуть люди – сама ближча род-
ня. І зараз чорні платочки, хто шарфіки, лоб чорним 
обв’язують. 

КЛАДОВИЩЕ  Хрест ставлят, полотенце зав’язуют. 
Зразу можут знімать ті, шо копали, ті мужики. Хрест 
ставляют в ногах. У нас ходят єгові, то кажут, поста-
ют всі з того світу і  будем їх бачить. Кажу: «На шо 
воно надо? Землі не хватить!». Дари поминальні. Те-
пер така мода пішла, що [хлібину, яку несли на криш-
ці гроба] розламують, і шоб там з’їли – тоді не будуть 
ні руки, ні ноги боліть. Як поховають, там їдять, біля 
могили, печен’є роздають, канфети. Ходять до своїх. 
А  зараз оце кажуть, що не можна ходить, вони всі 
стрічають.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як похо-
вають, родичі приглашають: «Прийдіть пом’янути». 
Ну, хто хоче  – йдуть на обід. Тут похорон  – та ж 
свадьба. Во-пєрвих, шо йдуть усі ж, неприглашонні, 
на кладбіщі ж гукають, шо «Приходьте, люди добрі, 
помянуть». Люди самі йдуть: чи то в хаті, чи в сто-
ловій  – обід. [Після кладовища] на воротях миють 
руки, зливають, і  полотенцем витирають. Страви 
поминальні.  Первий [подають] борщ, а тоді ковбаси. 
На похорон дуже багато іде. Канун роблять – рис од-
варюють, тоді солодять, водички трошки сладкої. Як 
став рис – рис [давали], а до того варили кашу, ну я 
цього вже не пом ню. При моєї битності – канун. Ізюм 
кладуть туда, мед, хто – цукерки, хто – просто на са-
харі, ото компотом сладким зальють, щоб воно було 
таке жиденьке. Тоді поминають: борщ, канун, м’ясо 
хороше. Скільки хочеш кануну, хоть п’ять ложек. 
Борщ гарячий – щоб пара ходила з його, і покойнік 
поминає. [Борщ готують пісний чи м’ясний?] С ку-
рятиною. Раньше кисіль робили, поки бідніші були. 
А  зараз не роблять. Зараз голубці з сиром, товчен-
ка, котлєти, ковбаси.  З картош ки товчьонка – пюре. 
«Сніданок» для померлого.  На другий день [після 
похорону] посходяться, понесуть [покійному] сні-
дать, і самі сядуть дома пообідають – ковбаси, сирок, 
трошки сухеньке. Хто іде, там поїмо, шо останеть-
ся – покладуть там. Поминки післяпохоронні. Сорок 
день, а  на де в’ять не поминают  – роздають трошки, 
і  все. А  на сороковий так само готують, бо я гукаю 
багато людей. Родичі ідуть на кладовище. Ото сорок 
день, а тоді на рік отбудуть, і хай лежить. А тоді, як 
схочу, можна і на два. Знаю, що пекли такі ломачки 
і  там чепляли, ліпили, а  я в такому не участвувала. 
«Дивень» казали. Я  стала все забувать. Тепер ніхто 
вдома не хоче готовить – заплатять в кафе і гуляють. 
І поминки дома не поминають. [...]  Як поминаєш, як 
жарю пиріжки, – скоренько несу сусідам, поки гарячі. 
А первий пиріжок, мама мені казала, розломи, покла-
ди на вік но – хай пара іде.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминки після Пасхи 
через тиждень. На Проводи треба принести крашане 
яїчко і кусочок паски, хай пташки поїдять, можна і по-

кришить. Несуть шо в кого є, борща тільки не несуть, 
і котліти, і яйця, і риба жарена, і пасху беруть. Розкла-
дає хазяїн на своїх гробках канфети, яїчко.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Нехреще-
ну дитину заховають на кладбіще і все. Хрестика став-
ляют. Вішальників. Вішальників ховали на кладбіще. 
Раньше не печатали таких в церкві, а тепер печатают 
все. [...]  От єслі на кладбіще поминають, роздають 
канфети, і  от впало з рук  – чи конфета, чи печен’є, 
його не надо піднімать  – це поминається вішальник 
або утопленик. А  в хаті будеш підмітать, курям чи 
свиням – кому-небудь дай. У нас зразу отдаєшь курям, 
живності.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Мені було таке, що я як сина по-
хоронила, дуже плакала. Мені приснився сон, що вро-
дє [син] як вдома, і лягає отдихать. В рубашкє такій, 
як вдома. І  рубашка така влажна. Він каже: «Мамо, 
я  так хочу отдихнуть». Я  кажу: «Лягай, лягай», і  ру-
ками його товкаю, а рубашка в клєточку така влажна. 
Я похвалилася людям, що мені такий сон приснився, 
а мені люди кажуть: «Не плач і не ходи часто». Він хоче 
отдихнуть, а ти ходиш і не даєш отдихнуть. [...] Я не 
дуже за дідом плакала, а снилося, шо ми в районній 
лікарні, а  він стоїть в отом кутку в  чорном костюмі 
(я  його поховала в ньому) і  босий, даже без носків. 
Стоїть аж отак пальці попіджимав і в нього ноги по-
мерзли. А  я все пороздавала його, а  туфлі осталися, 
його в тапках поховали в нових, а  туфлі осталися. 
Я тоді взяла ті туфлі, тут сусід один був, він вже вмер 
тоже, отдала ті туфлі, кажуть, нада отдать, шоб хтось 
поносив. Комусь отдать, шоб людина носила і споми-
нала. Тоді син якось приснився, вони в один год по-
мерли, півгода разниці. Наче він заходе оце у віранди, 
з віранди заглядає отак і шось у мене просе. Не заходе 
в хату, а так із дверей заглядає і до мене шось просе – 
уже не помню шо. Ото раз він мині приснився – давай 
помінать. Спекла с тіста і по сусідах рознесла.

НІКОЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН * 

с. Темрюк **
Записала Ю. Буйських 20 червня 2012 р.  

у с. Старченкове Володарського р‑ну Донецької обл. 
від Шейко (Лизунової) Надії Артемівни, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. [Чи готують у вас одяг 
на смерть завчасно?] Абізатєльна. У міня вон лєжать 
узялкі. Палатєнци лєжать, у  нас жеш пірівязують, 
кагда харонім. Пєрєвязують тє, шо нєсуть, копачєй, 
хто виносіт с хати. Пірівязують хто чєм  – хто пала-
тєнцамі, хто насавимі платочькамі, хто шо придбав. 
[У вас кажуть «полотенце» чи «рушник»?] «Палатєн-
це» в нас кажуть. І в нас на всьо гаварять «рушник», 
«палатєнце». [Як у вас називають ці речі на смерть?] 
Це називаєця «на смєрть приданоє». Рубаха с длінним 
рукавом нада, бо на том сьвєтє ні разрішаєтся с голимі 
рукамі хадіть. Так шо я пашила рубаху длінную, шоб 

* До 2016 р. – Володарський район.
** До 2016 р. – с. Старченкове.
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надєлі рубаху. Да й юпку, кофту, чю ́лкі і тапочькі. Тру-
на. Раньше в калхозі гроба давалі, а тепер ні дают, но 
тут какойся предпрініматєль дєлаєт гроби. Всьо там, 
гаварят, і падушечька єсть, і накривать шо єсть – усьо 
продайоца. Но разниє – і па тищю, і шисот. [Раніше] 
плотнікі билі, тоже в калхозє. Ми ж при калхозє жилі, 
доскі дєлалі, загатавлівалі граби. Тагда вот умєрла я – 
пашлі взялі гроб, аббівалі уже сваім матєрієм. А  ті-
пєрь прадають аббітий, гатовий уже. Спорядження 
померлого. [З  чого роблять подушечку під голову?] 
Падушечька і апілкі туди набівалі, а  тіпєрь падушкі 
малєнькі дєлают с пєрья. [Чи кажуть, що не можна з 
пір’я?] Нічєво ніхто нє гаваріть. С палочокой єслі чє-
лавєк хаділ, кладуть палачьку, ачькі кладуть. У  каво 
вот зуби, другой чєлавєк умрьоть, зуби, ну випадут – 
вазьмуть заматають і пад галава паложуть зуби. Мє-
лочь кладуть, шоб викуплял дарогу на тот сьвєт  – і 
тока мєлочі, мєдниє. [Чому саме мідяки потрібно 
класти?] А хто зна чєво? Ето я уже нє знаю. Я тоже на-
собірала па дьвє капєйкі, щє тємі рассійскімі. В узєлку 
лєжать, хай паложуть, а то ж нє примуть, прагонют с 
таво свєта. «Пута». [Коли покійника кладуть у труну, 
чи зв’язують йому руки, ноги?] Связивают рукі і ногі, 
када кладут. Даже і бороду привязивають отак, шоб 
рот нє раскривал. А на глаза кладуть тіжолий груз та-
кой, ну, капєйку там чі шо – сразу, как ана умірла, шоб 
глаза билі закритиє, а тада прибірают. І рукі развязи-
вають, і ноги развязують – і еті тряпачкі кладуть пад 
падушку мьортваму. Гаварілі, шо еті тряпачкі, от ноги 
балять, нада на ноги привязать. 

КЛАДОВИЩЕ  Щяс больше памятнікі ставят. Хочь с жи-
лєза дєлають памятнікі, хочь хрєст жилєзний ти й ето, 
жилєзная такая, как ето, как граніца. Ну, усє магілкі, 
нєма такіх, шоб хрєст. І вот щяс харонють, сразу ш па-
мятнік нє ставлють, ставлють дєрівянний хрєст. Стаіт 
дєрівянний хрєст да года. Как год ісполніца – ставють 
[пам’ятник]. Хто ставіть, а хто так с тєм хрєстом і бу-
діть вєковать, пока і крєст пропадьоть. 

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять на похороні?] Да, приказу-
ют. Мама от умєрла, я  ш приказувала: «Мамачька, 
дарагая мая, прасті міня за всьо, може, я када абідєла 
тібє». Єслі рібьонак умрьоть, єму: «Мая ш ти дочєчь-
ка». Ілі там дядя умєр, ілі тьотя умєрла, так іх назива-
єш – «тьотічька», пращєнія просіш у єй, шоб ана прас-
тіла, может бить, када єйо абругала.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У які дні поминають по-
мерлих?] Ну, це ж на Паску батюшка виходіт на клад-
біщє і правіт панахіду по всєх – отада ідут люді. Єду 
[несуть] і  батюшкє кладут там жеш на памінальний 
дєнь – Правада ́. Послє Паскі чєріз нєдєлю. Це Паска 
прошла, на другой панідєльнік. Раньше бил тока в 
панідєльнік памінальний дєнь, а сичяс в васкрісєньє. 
[...] Січяс всьо нєсут, а раньше паску, яйца, канфєти. 
Рушники поминальні. [Чи вішають на хрест руш-
ника?] Вєшают на празнік. От на Паску, на паміналь-
ний дєнь, послі Паскі када памінают – оце вєшают на 
хрєст рушнік. І пока хтось симєть. Хтось должен снять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Де хова-
ють нехрещених дітей?] Всє возлі сваєй радні, атдєль-
на нє харонят, возлє магілак. [...]  За дітьмі нізя пла-
кать – рібьонак будіт захльобиватца. Он будіт лєжать 
в каляскє і будіт захльобиваца вадой. Це міня бабушка 
рассказивала, вот ета, шо примала роди. А за радітє-

лямі нада плакать каждий раз  – Бог здаровья дасть. 
Вішальників. [Чи є такі, кого батюшка не печатає?] 
Сечяс пічятають всєх, а раньше, хто павєсілся, – тєх 
нє пічаталі. Іх атдєльна харанілі, а січяс харонять сє-
рід кладбіщя. От таво і дажєй нєма – нє паложена ха-
раніть павєшаних на кладбіщі. Раньше харанілі дєсь 
скраю, край кладбіщя. Єслі нєма дажжя, гаварят, нада 
панєсть відро вади і виліть на магілу таво, хто павє-
сілса, – і пайдьот дощь. [Чи поминають вішальників?] 
Памінають щяс всьо.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Другой раз сніца, шо просіт [по-
мерлий] кушать. Нада раздавать помінальне, шоб па-
міналі, тада нє будут сніца. Мінє так всьо время сняца 
мьортвиє, гаварят, я долга буду жить. Када мьортвий 
сніца – долга будіш жить.

НОВОАЗОВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Козацьке
Записала С. Маховська 18 червня 2012 р.  

у с. Козацьке Новоазовського р‑ну Донецької обл. 
від Кунят Марії Іванівни, 1942 р. н.,  

переселенки із с. Коростенко Хирівського р‑ну 
Дрогобицької обл. (нині – територія Польщі)

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває померлого?] Приглаша-
ють. Я як в Артьомовскє [м. Бахмут] була, там разрі-
шають і своїм. Навіть разрішають труну нести своїм, 
як нема кому. А тут приглашають, єсть такі. «Мертва 
вода». Воду виливають, де люди не ходять. Ганчір-
ки, якими обтирають померлого, спалюють обично. 
«Пута». [Що роблять із мотузками, якими зв’язують 
ноги померлому?] Батюшка не розрішає, шоб забира-
ли. Раньше казали, шо на ці мотузки робили пакості 
людям, і батюшка не розрішає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Священик 
приходе, відспіває. Вдома відспіває, на цвинтар іде 
відспівує, тоді поминають. Поминають зараз в кафе. 
На поминання це називають «канун». Це каша рисо-
ва вариться, шоколадні цукерки ріжуться на кусочки 
і ото обов’язково начинають з етого. Оце попробува-
ли, а тоді вже [інші страви їдять]. Ну, сперва моляться, 
читають молитву «Отче наш», а потім канун. Борщ по-
дають і голубці, і плов, і картоплю з мясом, і катлєти, 
і ковбаса, і сирки, і разні салати, і напитки, і кампот, 
і  пірожки, і  цукерки  – дуже багато. Поминки після-
похоронні. На дев’ять днів хто поминає, а хто напече 
тільки пирожків, рознесе, в  церкві оце молитву. Со-
рок днів вже поминають обізатєльно. Вже за стіл. Рік 
тоже поминають. Ну і панахиду нанімають у церкві, 
і на цвинтар ідуть.

с. Шевченко
Записали О. Боряк та Ю. Буйських 18 червня 2012 р. 

у с. Шевченко Новоазовського р‑ну Донецької обл. 
від Гайтан (Ралюк) Катерини Петрівни, 1924 р. н., 

та Сороки Наталії Василівни, 1941 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Воду [у якій обмивали померлого] виливают в 
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туалєт, і одяг палят, на другий день, а то в мусор ки-
дают, але желатєльно палить. Підготовка смертного 
вбрання. [Чи готують речі на смерть?] Було хто збе-
рігав, а  кому не було за шо купить, то той не збері-
гав. Моя мама покойна, напрімєр, зберігала, але ми 
її в то не вдівали, шо вона зберігала, бо то вже було 
старе й воно було дуже слабе, ми їй все нове пошили. 
Спорядження померлого. [З чого роблять подушечку 
для покійного?] З доски стружки і трава, сіно там чи 
шо. [Що клали у труну?] Ми, напримєр, не клали нічо-
го. Не помню. Я хіба поклала – в його [у батька] були 
зуби – протез, так я йому під подушку поклала, а так-
жи гроші клали, мєлоч у карман. Кажуть, шоб на том 
світі викупився. І росщьосочьку тоже таку поклали у 
карманчик. А більше так ничого. Сни-прохання. [Чи 
можуть снитися померлі і просити щось передати?] 
Кажут, як нічьо не забув, все йому дав, шо положено, 
то він не снитьця. Мені дуже рідко дід снитьця. Ну, 
кажут, шо є таке. Атрибути поховальні. [Як люди-
на помирає], перве ставлят тарілку на дєньги, свічки 
в зерно – на другий день несут на могилу. Вода стоїть 
до сорока днів. Хліб ставлят, просто хлібинку, діроч-
ку [роблять] і соль сиплят. Несут на кладбіще, ломают 
і дітям роздают на кладбіще.

ВИНОС ТРУНИ  Тут не так виносять с хати, як у нас 
дома. В нас дома виносили так: прощався він і робіли 
[стукали труною] об кажний поріг три рази. А тут так 
не роблят. Вони не б’ють об поріг, а от як на рушниках 
виносять – три рази опустили, а тут воно получаєця, 
шо винесли, поставили на лавки, вроді ж опустили, 
винесли сюди, взяли з двору, з  хати вже, знову тут, 
знову понесли по дорозі. Тут на роздоріжжі ставлять 
на табуретку. З двору як погрузять на машину, то вже 
не знімают на табуретки. А хіба, як несуть. Машина 
просто шо останавлюєца [на перехрестях].

КЛАДОВИЩЕ  [Зараз більше пам’ятники ставлять?] 
Зараз хрестів нема ніде. Вот є один, но то вже такій 
застарінний, то поламався, то ше шось, а  так у  нас 
ставляють пам’ятників. Ми тоже діду в год поставили 
пам’ятник.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  «Сніданок» для померлого. Тут 
родини ідут на кладовище нести снідання на другий 
день [після похорону]. Ідут родичі,  несут закуску, 
ставляют чарку водки, пару яєчок, канфети, печення. 
Поминки післяпохоронні. Поминают на сороковий, 
на дев’ятий [день] – рознесут у тарілки родичам, на-
пекут, ковбасу, канфети – саме главне. По сусідам, по 
родичам розносять, кажуть: «Пом’яніть» і «Царство 
Небесне». А  на сороковий день збирают дома  – усі 
родичі, сусіди. І канун, і борщ [готують]. В послєднєє 
врем’я кажут, борщ не треба. Закуску готуют – хоч на 
свадьбу, хоч на похорон.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Не-
хрещених [дітей] на кладбіще [ховають] і  хрестик 
ставляют.  Вішальників. [Де у вас прийнято ховати 
вішальників?] Окремо десь, кажут. Ну, всьо равно 
на кладбищі – десь під забором. А тут большинство 
разом ховают. Тут он в тий во хаті крайній жінка 
померла, а  тоді він повісився, бо чимсь болів та й 
не видержав. Його разом з жінкою похоронили та 
й всьо. Так шо тут не хоронять отдєльно. І батюшка  
не хоронить.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Михайлівка
Записали Н. Гаврилюк, О. Боряк та О. Васянович  

8 липня 2009 р. у с. Михайлівка  
Олександрівського р‑ну Донецької обл. 

від Гірак Стефанії Іллівни, 1937 р. н.,  
Щерби Марії Петрівни, 1937 р. н.,  

Бєлової Катерини Василівни, 1927 р. н., росіянки,  
та Цапович Галини Михайлівни, 1932 р. н.,  

переселенки із с. Мочари Устрицького р‑ну 
Дрогобицької обл. (нині – територія Польщі)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Оце 
крук летить, то буде покойник. Сич кричить, чорні во-
рони. Собака виє – на погане, риє і виє у дворі – хтось 
з родичів [помре]. Сни-прикмети. У снах – зуб випа-
де, як ріллю ореть, мухи як виганяє з хати.  

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. У нас кажуть «покій-
ник», «мертвяк». Сусіди обмивають. Батюшка казав, 
діти должни обмивать, як помре. А  в народі сусідів 
гукають  – і  мужиків, і  жінок. Ми не відмовляємося, 
не можна. Старих звуть. Ложать на кроваті, беруть 
тазик, вмочають тряпку, обтерли обличчя. Тоді одіва-
ють. Цю воду і тряпку на гній виливають. Як обично 
одівають. В перву очередь труси, носки, зимою – ниж-
нє бельйо. Верхні штани, майку, рубашку, фуражку 
рядом ложать. Одівают все нове, як нема нового, єслі 
така бєдна, то одівают в чому ходив. На ноги тапоч-
ки або туфлі. Спорядження померлого. В хаті кладуть 
так: скамєйки і ложать на них двері, труну на двєрі. Це 
збоку, біля вікна. Головою на святий угол. [У труну по-
кійному кладуть] расчьоску, дзеркало, сигарети (чо-
ловіку). А жінці – красивий платок під голову. Якщо 
ходила з палицею, кладуть палицю. Цвіти, як парубок, 
а дівчині – віночок, фату. [...] В труну – еслі стружки 
кладут, тоді покривают. Подушку обикновенну, із 
пір’ям. Дають жінці гроші і чоловіку – в костюм в кар-
ман мєлоч, щоб викупить місце. «Пута». «Путо» не 
кажуть. Щас батюшка сам розв’язує руки і ноги і кладе 
в труну, шоб ніхто не взяв. Вони (люди) не скажуть, 
нашо беруть. А зараз мотузку ніхто і не дасть. Рань-
ше було брали. Свічки ті, шо держать родичі в хаті, 
тоді свічки всі затушать і кладуть покійному в ноги 
(кругом з свічками не обходять). А  як в церкві про-
щаються, то бачила, обходили кругом труни із свіч-
ками. Нічне перебування біля померлого. Ночує одну 
ніч. Ввечері приходимо співать, пєвчі шість чи сім, 
раньше більше було. У нас не читають. Старші люди 
співали, тоді старі одійшли, ми попереписали. І в нас 
оце остається. У мене є зошит з піснями. Ми співаєм 
з шести до десяти. Вечерю дають. А начинаєм співать, 
то кажемо: «Упокой, Господи, душу раба твого, родітє-
лєв твоїх і всіх сродніков во плоті. І простяться їм всі 
согрешенія вольниє і невольниє. Даруй їм Царствіє, 
причастіє вечних благ твоїх, твоя бесканечная жизнь 
наслажденія. Во імя Отца і Сина і Святого духа!». І на-
чинаєм співать «Святий Боже…» Такий закон, що 
треба сидіти всю ніч. Тут більше сидять. З давніх-да-
вен старалися, щоб покійник сам не був даже і дньом. 
Я  помню, як моя мама померла, сусідська баба сиді-
ла цілий день. Кажуть, що покійник чує, як лежить в 
хаті, поки його не винесуть. Ігри при померлому. [Чи 
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були у ваших краях ігри при померлому?] Були заба-
ви. І ремінця били, і, вибачте, дубака били. І корець 
робили. Це раньше було, давно-давно! Ми виїзжали 
ще. В сусідній кімнаті гуляли. В карти не гуляли! Смі-
ялися, шутіли. Старі казали – некрасиво! Ще казали, 
прив’язали мотузки їм (мертвому) до ноги, як дьор-
гнули, а молодьож як злякалась і дьору – бо мертвяк 
встає! [...] Скушно було сидіти. Де по дві, а де одну ніч 
сиділи. Дубака  – це по задничі били. Переодягалися 
в смерть. Це ж розвеселяли. Зараз лучше – прийдуть, 
поспівають, такі пісні хороші. З  покоління в поко-
ління люди передають тексти пісень. Це не з церкви 
беруть. Це люди самі. Атрибути поховальні. [Коло 
мерця] водичку ставляют, пшенички стакан, свічечку. 
Воду – він буде водички пить. Водичка стоїть до со-
рок днів, а тоді виливається. Виливали геть надвір, на 
дорогу не можна. Зерно там розсипають і то конфети 
роздають. Свічка згорає. [...] Єслі мужик – під хлібину 
рушник, еслі жінка – платок. [...] Дзеркало вобще за-
кривають. Відспівування. Зранку ми вже не приходи-
мо співать. Вони з батюшкою часов в одинадцять-два-
надцять [відспівують]. Даровини прощальні. Люди 
прощаються. Несуть конфетки, печеньє, гроші дають. 
Як заходиш в хату, перехрещуєшся, його (покійного) 
перехрещу, «Отче наш» змовляю і все. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  У нас там 
виносили покійного до порога, три рази вдаряли, це 
там у нас (на Заході) було. І тут сначало було, а зараз 
вже ні. Кажуть, як вдарили до порога, – він вже не чує! 
[...] Як винесуть – обізатєльно пол надо мить. [Чи пе-
ревертають лави?] Там і тут, як винесли з хати – по-
ложили на дворі на скамєйки. Тоді несуть на машину, 
а скамєйки перекидають. І хатні скамєйки перекида-
ють. Ворота закривають і платочком зав’язують. Не 
знаю для чого! А лежит [мрець у хаті] – ворота закри-
вать нєльзя. Душа тутечки. [...] Як йдуть селом, зупи-
няються на перехрестях, поспіваємо «Святий Боже», 
перепочинемо і ідем далі. Перед кладбищем зупинка, 
входять у ворота, нічого не кладуть. За сторожа тільки 
кажуть: «Уже не буде сторожувати, не [буде] журити, 
уже його смєна пришла!». Там у нас такого не було. 

КЛАДОВИЩЕ  Становлять на табуретки, родичі ста-
новляться і батюшка відправляє. Знов співаємо. Тоді 
родичі прощаються, батюшка святою водою побриз-
кає могилу і запечатує. Опускання труни. Опускають 
[труну] на полотєнєчному, тоді розрізають і дають 
тим, шо копали. [...] Землю ту, що печатают, викидают 
в яму, цвіти викидают. [...] Гроші кидають у нас тепер 
в яму. Кидають і кажуть: «Я даю, шоб ти у мене біль-
ше нічого не просив!». Це звернення до покійного, як 
його опустили в гроб (яму). Желательно шоб не була 
жовта мєлочь.

ГОЛОСІННЯ. ПІСНІ ПОХОРОННІ  Раньше голосили, 
тепер – ні! Перестали голосити. Мої тато, як ще були 
живі, то казали, шо там село якесь було, що одного на-
німали голосить. Чоловік голосив!
Ой Боже, наш Боже, з високого неба почуй же  молитву  
 мою,
Візьми її душу високо до неба,  а тіло – в сирую  
 землю. (2)
Колись її ноги по світу ходили, то був, о Боже, тобі  
 такий час,

Колись її руки так важко робили, а нині на грудях  
 лежать. (2)
Колись її очі на нас ся дивили, а нині вони уже сплять,
Колись її уста до нас говорили, а нині вони вже 
  мовчать. (2)
Сходися родина близька і далека, за неї ви Бога  
 моліть,
Положить ви єї в темну домовину, на цвинтар в  
 могилу несіть. (2)
І висипте на неї високу могилу, травою вона заросте, 
Посадіть на неї червону калину, вона на весь світ  
 зацвіте. (2)
І будуть до неї пташки прилітати, будуть щебетати  
 пісні,
Вона не почує, бо буде лежати глибоко в сирої землі. 
 (2)

* * *
Прощавай, родино, бо я йду від вас,
Більше я не буду, уходю од вас. (2)
Прощавайте, діти, онуки мої,
Далекі і близькі сусіди мої. (2)
Прийдіть подивиться на тіло моє,
Тіло пропадає, а душа живе. (2)
Щаслива ти дорога, куда душа іде,
Вона іде до Бога, там спокій знайде. (2)
Прийдіть помоліться за душу мою,
І не забувайте могилу мою. (2)
В свята і в неділю і в церкву кожний раз,
Бо там їхні душі чекають на вас. (2)

* * *
Доля (?) моя, протєкая жизть моя,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создатєль мой. (2)
Возлюби ти скорбну путь, всєм болящим слугой будь,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создатєль мой. (2)
Заморі душу постом, наслаждай душу хрестом,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создатєль мой. (2)
День і ночь не забувай, все на Бога уповай,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создатєль мой. (2)
З днем ангели поют, благодать усім несуть,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создатєль мой. (2)

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Кажуть 
«Ідіть поминати». Як прийдуть з кладбища, руки по-
мили, заходять [у хату], сідають. Літом – у дворі. Спі-
вають «Отче наш». Батюшка не ходе на помини. Лю-
дям роздають пряники, цукерки і пиріжок. Для душі – 
прос то воду, на вікні в уголочку стоїть до дев’яти день. 
На столі, як поминаємо, єслі мужик, то наливаємо 
стаканчик і хліба кусочок, колбаси кусочок. Тоді вста-
ємо, співаємо «Царство Нєбєсноє» і «Вєчний покой», 
«З  нами Бог» і розходимося. Страви поминальні. 
Готують борщ, кампот, котлєти. Канун обізательно 
з рису. А  колись хліб крошили з сахаром, водичкою 
розводили. А  хліб же не білий  – чорний. Три лож-
ки, більш не надо. «Сніданок» для померлого. Наза-
втра [на наступний день після похорону] люди свої, 
близькі родичі несуть снідання на кладбище. Шо хто 
возьме. Хліб обязательно, колбаса, сирок, напиток. То 
самі їдять. На тарілочку чи на бумажку складуть кон-
фетки, печеньє, водки наливають, єслі мужик. І всьо! 
З  самого начала «Отче наш» кажуть. До покойного 
хтось може звернутися. Люди плачуть на гробках. По-
минки післяпохоронні. В дев’ять днів печуть коржики 
і мажуть медом і роздають. Дев’ять штук печуть і роз-
дають – по назначенію, не кажному. Обіду не роблять. 
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Конешно, не холодні [страви]  – спечеш, намажеш і 
несеш: «Царство Небесне, хай земля пухом!». Коржі 
пекли на дрожжах, пшенична біла мука, із сливочним 
маслом, і яїчка, пухки, на сковороді. З сорока днів вже 
обід. [...] На сорок день поминають і гукають людей. 
І нас (певчих) гукають. Раньше казали, щоб сорок душ 
було, зараз не кажуть, зараз недостача. [...] На півроку 
не робили, тільки годовщина. [...] На рік так само, як 
на сорок день. У церкву приходять, напахиду найма-
ють, батюшка відправляє і на сорок день, і на рік.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Всіх поминають на Про-
води, один раз на рік. Всі люди йдуть і батюшка там. 
На Пасху  – ні! Є  поминальні суботи перед Троїцею, 
перед Дмитром. Наймаєш панахиду – хліб або батон, 
булочки, конфетки, печеньє. Як Великий піст іде, бува 
даже три суботи. На Провода готовлятся дома – кар-
тошечки, м’яса, пирожки. Приходю, розстилаю  – це 
такий стол общий. Я  своє викладаю, ті своє. Карто-
шечка, кампот, пасха і  яйця. На могилу обізательно 
яїчка, пасочка, канфети, печеньє. На Провода в’яжуть 
[на хрест] хустку – жінці, полотенце – чоловіку. Люди 
можуть взяти, так положено.

ДАРИ ПОМИНАЛЬНІ  Помер чоловік – в церкву йшли, 
«парастас» називався. Оце парастас і панахида – одне 
й те самоє. Парастас  – йдемо до батюшки, батюшкє 
давалі хліб. А дома поминали – хліб, часник і сир до-
машній (ні сахару, ні меду). І батюшка над цим хлібом 
читав парастас. А у нас тут зветься «панахида». При-
носять люди на панахиду хліб, сахар, печеньє, бутилку 
олії. Батюшка відправляє, а ми співаєм – і вся пана-
хида. А  люди дома гуляють. Нанімають панахиду на 
дев’ять, сорок день і на Пасху. Я  Славку, чоловіка, по-
минала. Після по́минов всі роз’їхалися, розійшлися. 
Думаю, трошки ляжу. Тільки лягла – ось мама тут як 
тут: «Ти поминала Славка́?» – «Поминала!» – «А мене 
ти й не згадала!». Я тільки – брик з кроваті. Ой, Боже, 
може я й сказала «Поминайте мого чоловіка», а  за 
маму і не згадала. Я тоді ж конфетки, печеньє, пиріж-
ки, іду зразу на кладбіще. Поспиталась своя сваха: «Де 
ти йдеш?»  – «Да на кладбище!»  – «Да ти ж тіки по-
минала!» – «Да, поминала. Я маму бачила, наче вони 
живі», і  розказала. Принесла конфетки, печеньє і на 
його гроб положила, і на мамин, «Отче наш» вимови-
ла і пішла додому. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей. Маленька дитина вми-
рає, кладуть [у труну] чим гралася, соску, бутилочку – 
є таке. Андрію Зозуляки поклали магнітофон. Неодру-
жених. Як помре дівчина, то фату вдягають, а як хло-
пець молодий, то букет на груди. Коровай не печуть 
на такий похорон. Вішальників, утоплеників. Як хто 
повіситься, то їх хоронять отдєльно, але на кладбищі 
скраю. Там чотири могилки. Нема там хрестів. Ці, шо 
втопиться, то діло друге, то ж сам на себе руку не по-
ложив. Не так, як повісився. Священик відправляє 
утопленика, а вішальника – ні. Ніхто не йде ні співати, 
ніде нічого. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Довго не можна плакать. Я  знаю, як мені 
було. Я  трошки і заболіла. Я  сама в  хаті живу, чую, 
наче щось іде. Я наче не сплю. От Боже, наче двері від-
крилися – нема нікого. Чую, Славко йде. І чую лягає 
на мене. Я якось взяла рукою за голову, а в нього во-
лос був такий простий. Я до його волоса доторкнула-

ся, я налякалася сильно. І думаю, мені ж треба мовить 
«Отче наш», і  я боюся, я  руку не підніму, щоб пере-
хреститься. Воно мені наче не дає підняти. Думаю, 
Господі, це, мабуть, моя смерть. Начала я плакать. Ой, 
Боже, умру та й умру! Трохи підняла руки і кажу: «Во 
ім’я Отца і Сина … Отче наш» – і воно якось пропало.

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Маяки
Записала Л. Орел 5 грудня 1997 р.  

у с. Маяки Слов’янського р‑ну Донецької обл. 
від Хмельової Федори Петрівни, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Чи обов’язково обмивати покійника?] 
Конєшно. [Кого кличуть обмивати?] Хто прийде, самі 
приходять. Жінки обмивають. [Де покійник лежить?] 
Де висить ікона, туди головою. На сход сонця. Споря-
дження померлого  Як є, кладуть новеньке, а як нема, 
надінуть і ношене. [Чи ховали у весільній сорочці?] 
Нема такого. Нічне перебування біля померлого. [Чи 
обо в’язково покійник має переночувати в хаті?] Пере-
ночував, люди шоб повечеряли. [Чи можна покійника 
залишати вночі самого?] Як нема нікого, то закриють. 
А то сидять люди, читають Псалтир. Обід готують у цій 
хаті чи треба в другій?] Чи в сусідів, чи в кухні. Як пого-
да, поминають надворі. [Кого кличуть готувати обід?] 
Самі сусіди сходяться. Тепер пироги самі печуть. По-
їдуть, закажуть. Атрибути поховальні. [Чи ставлять 
свічку біля мерця?] Свічка горить. [Ставлять] в жито 
чи пшеницю в стаканчик. [Купують у церкві вінчик, 
хрестик?] Купують. [А  іконку кладуть?] Хто кладе, 
в кого є. [Стоїть вода до сорока днів], а на сорок днів 
запалюють ще свічку. Зеркало закрите до сорока днів.

КЛАДОВИЩЕ  [Покійника несуть чи везуть?] Раньше 
несли. Хоть і оце вже мого сина несли. Нари зробле-
ні. Кого несуть, а кого везуть. А діда на машині. [Чи 
платять копачам?] Копачі тоже сусіди. В мене синові з 
проізводства хлопці приїхали. А дідові – сусіди ходи-
ли. Уже тоді, як опустять в могилу, тоді те полотєнєш-
не [на якому опускали труну] розріжуть і роздадуть 
хлопцям. [Чи править священик панахиду?] Чого ж? 
Священик прийде перед тим, шо ховать. Оце батюшка 
печатає, візьме землю... Ми ж то землю дамо. Хрестом 
посипать. Зараз вже ховають з священиком. Свяще-
ник запечатує на кладбищі. [Як не було церкви], при-
возили священика з города. [Чи ставлять хреста?] Те-
пер же ставлять пам’ятники. Могилку прикинуть же 
землею, а то і зразу хреста ставлять. [...] [На могилках 
садять] цвєти, хто шо. Хто поставить цвєти такі, хто 
живі принесе.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні  [Чи го-
тують на поминальний обід канун, коливо?] Роблять 
канун. Рис варять з медом. Раньше хліб розкришили – 
ото канун був. Після войни рис начали. «Сніданок» 
для померлого. Ідуть утром [наступного дня після 
похорону], снідання [покійнику] несуть. Конхвети, 
печення роздають людям. Поминки післяпохоронні. 
На дев’ять [днів] печуть пишки, розносять, медом по-
мажуть. [Чи кличуть людей на обід на дев’ять днів?] 
На сорок кличуть і в год, а хто і в півгода. 
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Коли хлопця 
ховають, то віко жінки несуть?] Кришку мужики не-
суть. Заслана рушником. Поперед труни несуть. [Як 
ховають незаміжню дівчину?] Надівають цвєти на неї. 
[Хлопці несуть?] Хто знає, не приходилося мені. Хто 
підойде, той і несе.

с. Олександрівка
Записала М. Маєрчик у червні‑липні 2003 р.  

у с. Олександрівка Слов’янського р‑ну Донецької обл. 
від Коновалової Марії Іллівни, 1923 р. н., 

родом із с. Довгеньке Ізюмського р‑ну Харківської обл., 
та Щучки (Сіробаби), 1931 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. [У якій сорочці хоронили?] У полотняній. 
Полотном накривали, полотном ноги обматували. 
Счас же носки одівають. А раньше ноги обмотають по-
лотном оце поки, полотном укрили. [Якою тканиною 
обмотували ноги?] Простою, але усе нове. У могилу не 
клали в старому. Тільки нове. Мужик без головного 
убора, а жінку в платочок біленький запинали. Раньше 
зв’язували, а тепер то й так кладе. Я до войни помню – 
чорненька юпочка, біленька кофточка, біленький пла-
точок. Все простеньке. І накрите біленьким і все, а на 
ноги чулки самі. Раньше надівали тільки чу ́лки, зараз 
то черевики, то тухлі, то всього буває. [Чи взувають 
капці?] Нє. Оце вже в послідні годи, після войни. [Чи 
кажуть, що не можна взувати покійника?] Воно кажде 
балака по-своєму. Одне каже, шо нільзя, друге каже то 
видумка, а друге приказує, старі люди казали: «Мене 
в одних чулках ховайте». Чумачку в одних чулках хо-
ронили. Не вбули. Но сказали: «Як хочете – положіть, 
но шоб на ноги не надівать». Як лежить человек – ще 
одкритий. Співає ж батюшка, то откритий, а  на ніч, 
єслі він лежить, – закривали. І як в могилу вже заки-
дать будуть, тоже укривали з головою і  опускали на 
полотні, на вірьовках. У  нас вона досі є вірьовка та. 
Оце хто не хоронить, усі ідуть до нас по вірьовку. 
Спорядження померлого. [З  чого роб лять подуш-
ку у труну?] Із сіна. З давніх-давен знаю і від старих 
чула, що з пір’я не полагається ложить. Скільки себе 
знаю, скільки помню, всігда набивають подушку сві-
женьким сіном харошим, сухеньким. Вдруг єслі нема 
сіна, то стружку. Ото як гроб дєлають, стружка м’яка 
і стружкою набивають. Сни-прохання. Ось тут у нас 
парінь повісився, і його положили [поховали] в нос-
ках. І матері приснилося, що син каже: «Нашо ви мене 
босого положили?». Так вони, по-моєму, на могилку 
пішли положили і закопали черевики. Ну а як Вовку, 
мого брата меншого, зарізало поїздом, він був у босо-
ножках. Один босоножек на ньому остався, а одного 
не було. І так його похоронили, вбули його, все зро-
били, як нада. І маминій сестрі скільки разів снився: 
«Найдіть мені босоніжок і принесіть». І ходила тьотка 
Ольга, мамина сестра, поки не найшла босоножок той. 
Однесли і закопали. «Пута».[Чи зв’язували покійни-
ку руки?] І  руки, і  ноги, вони ж розходяться. А  далі 
знімали, як і січас розв’язують. Кажуть, щоб на том 
світі ходить. А баюшка каже, і тоді так було, шоб ні до 
кого вона не попала, бо по цьому людям роблять шко-
ди, калдують. А чи так, чи не так, Бог зна. [У вас нема 
такого, шо коли приходили в хату, де є покійник, то 
не вітаються?] Ну як? Сходиш в хату, христишся і здо-
ровкаєшся: «Царство Небесне. Лежи собі спокійно». 

А тоді псалми читають. А тоді псальми співаємо. Це 
коло мертвого, то звечора сидять. [Які пісні співають? 
Псалми?] Псальми співають. Похоронні. Похоронні 
це отдєльно, а псальма отдєльно.

ГОЛОСІННЯ  Хто кричить, хто голосить. Напримєр, я го-
лосила. Бо у мене тоже сина поїздом зарізало і чоловік 
умер. Як я не буду голосить. Єслі рідна людина вми-
рає, то скільки крику, скільки тужу, скільки голосіння. 
І не тільки мами, брат, дочка чи хто, а даже і посторон-
ні люди голосять. Єслі людина заслуговує цього. [Які 
похорони краще: коли голосять голосно чи тихенько 
собі?] А Бог його знає. Но мені подобається, коли лю-
дина висказує своє горе, висказує над своїм рідним. 
А в нас ось, умер ось недавно парень, син, молодий, 
двадцять сім год. Жонатий був, розійшовся, дитинка, 
жінка осталася. Мати пройшла, хоть би слово сказала, 
шо в нєї серце не боліло хіба за дитинку. Кажим: «Хоч 
покричи, легше буде». – «То шо я, здоров’я буду своє 
вбивать», – каже. А є у обморок падають, сознаніє те-
ряють. [Де вчаться голосити? Як знати, що говорити?] 
Ніде не вчаться голосить. У свого серця вивчишся.

с. Тетянівка
Записала М. Маєрчик 2003 р. у с. Тетянівка 

Слов’янського р‑ну Донецької обл. 
від Мартиненко Євдокії Костянтинівни, 1924 р. н., 

та Вінніченко Раїси Федорівни, 1949 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. На сорочку плаття зверху одівається, по-
том кофта, платочок зав’язується обов’язково. Чулки, 
тапочки. [Чи завжди взувають?] У  нас не прийнято. 
Обов’язково тапочки [взувають]. Ну, а тоді подорож-
ня ложеться. У церкві покупаєш, отакая от бумажечка, 
на лоб ложиться, «подорожня» називається. Чоловіка 
в костюм обов’язково. Одягають труси, нижнє біль-
йо, потом же ж сорочку, брюки, ремінь, галстук. Все 
зав’язують. [Чи застібають ремінь?] Так, все. От чого-
то в нас не прийнято туфлі, в нас прийнято тапочки. 
[На голову] нічого не вдягають. Підготовка смертно-
го вбрання. В мене приготовлено [вбрання на смерть]. 
В мене, в бабушки. Все чисте, нове обов’язково. [Що ви 
бабушці приготували?] Сорочку білу таку, домоткану. 
[Чи можна подивитися?] Ні. Сказали, що не можна. 
Спорядження померлого. Крестік в руки [кладуть]. Ето 
спеціально в церкві. Ну, а потом же уже, як батюшка 
прийде одпівать, двенадцать свічок нада. Покривалом 
і тюллю [накривають покійника]. [Спочатку покрива-
лом, а потім тюллю?] Так. Отак поки руки. Так несуть. 
«Пута». Руки зв’язані і ноги зв’язані, щоб не розпада-
лися. А коли на кладбище принесли, уже там попроща-
лися всі, тоді розв’язують руки. Вірьовочки ложать в 
труну. [Собі не забирають? Казали, що вони лікують?] 
У нас ето ворожки забірають, так що обізательно нуж-
но слідить, щоб роз’язать руки і ноги і положить в тру-
ну. Нічне перебування біля померлого. Вечером при-
ходять [люди], у  нас хрест приносять, ставлять біля 
покойного. Приходе женщина, яка читає. А потом же 
ж обізательно на другий день єсть церква, на тій сто-
роні, в Святогорській, там отець Анатолій, дуже добра 
людина, батюшка. Всегда ми його приглашаєм. І кож-
дого человека він обізательно  одпіває.

КЛАДОВИЩЕ  [На кладовищі] накривають [померлого] 
покривалом, тюллю. [І обличчя?] Так, все і закривають 
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кришку. Опускання труни. У нас спеціально рушни-
ки ми купили, сложилися і купили, на яких опуска-
ють. А тим, хто закидає, ми роздаємо чисті. [На цих 
рушниках шось намальовно, вишито?] Ні, чисті, білі. 
Дари поминальні. Люди зносять печення, канфети. 
Хто сахар, хто шо може. Канфети і печення – це зразу 
все роздається на кладбищі. От коли опустили покой-
ника, починають закидать і спеціальна людина начи-
нає роздавать оце все. [Саме те, що принесли? А якщо 
мало принесли, то своє роздають?] Своє обов’язково 
купуємо.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обов’язко-
во поминки [обід поминальний]. [Що готують?] Вари-
мо ми зразу канун – рис. Це обов’язково. Канун цей 
стоїть в тарілочках, коли читають, на століку. Страви 
поминальні. Раньше, коли я була ще маленька, я з ба-
бушкой любила ходить по похоронах. В ті времена був 
борщ, картошка з м’ясом і стаканчик компота і пиро-
жок. А січас – ето свадьба. Счас холодні закуски, водка 
на столах. Сначала хазяїн чи хазяйка, ну кого ховали, 
бере три рази [канун] по чуть-чуть, і потом передає 
тарілочку і каждий бере три рази по чуть-чуть. [Сво-
єю ложкою чи спільною?] Своєю ложкою, з  однієї 
тарілки. У кожного ж ложка, вилка не ложиться. [Як 
готували борщ?] Звичайний борщ або капустняк. 
Він вариться: пшоно, картошка. Вобщем наварюєть-
ся бульон, а потом пшоно туда кидається, капустка і 
картош ка, порізана. Картошка відварюється, пропус-
кається через м’ясорубку. І  пшоно, купуста  – все це 
через м’ясорубку. Пшоно сире, картошка варена і ка-
пуста сира. І в бульйон опускаєте. І пасировка робить-
ся. Оце називається «капусняк». Він такий густува-
тий. [Як каша?] Ну, не як каша, але густіше, чим борщ.

с. Хрестище
Записали І. Щербак та Н. Гаврилюк 10 листопада 2008 р.  

у с. Хрестище Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Дащенко Лідії Семенівни, 1936 р. н.,  

родом з м. Костянтинівки Донецької обл.  
(у с. Хрестище проживає з 1956 р.), 

та Ольшанської Олександри Іванівни, 1937 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  [Як сповіщають про 
смерть?] Ворота обізатільно одкривають, а  тоді, як 
виносять покійного, зав’язують наглухо. Тоді як по-
ховали, прийшли, должні знять. І хлібинка, та шо на 
кришці, должні взять і як дитинка впісюєця, должна 
їсти, дуже помагає. І платочок в карман.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Сусіди, свої 
можуть. Сама не могла, не положено. Спорядження 
померлого. Мелоч кладуть у платочок і в карман, шоб 
мєсто викупив. [...] Все нове, вінчик на лоб. «Пута». 
Руки зв’язуюцця і хрестик встромлюєцця. І  ноги 
зв’язуюцця  – марля. А  тоді розв’язують, ну хай хто 

бере, а я в труну кинула. Кажуть, шо єсть такі [люди], 
шо знають шо-небудь. Слідіть, шоб не взяли вірьо-
вочку оту. Нічне перебування біля померлого. [Ночує 
дома ніч і на ніч закривають лице]. [Чи сидять біля 
мерця до ранку?] Як хто. [На другий день вмивають?] 
Вмивають, і мама мені казала, святою водичкою, обі-
затільно водичкою. Атрибути поховальні. Обізатіль-
но ставлять на вікно водичку і хліб. До сорока день. Її 
доливають, бо душа п’є. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Обізатільно завішують джер-
кало. [...]  [Чи можна спати, коли в хаті покійник?] 
Хвіртку нада закривать. А шо в хаті, то безразлічно, 
жива людина там чи сонна. [Чи кладуть щось під ди-
тинку?] Нічого. А хвіртка і ворота шоб закриті були.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Чи зупиняються на пере-
хрестях, коли несуть труну на кладовище?] Обіза-
тільно. У  нас по селі нема такого, щоб через місток 
несли, а всігда трасою, оце поза городами, оце по селі 
там кладовища. [Чи можна йти назустріч похорону?] 
Та йдуть, хто не вспів. Машини їдуть, становляться. 
Доходят до воріт [кладовища], постояли минутку, за-
носють у кладовище, прямо до ями.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [Труну опускають] 
на полотєнцах, хто на вірьовках. Прощаюця, хто дома 
не попрощався. [А є таке, що родичі просять прости-
ти гріхи?] Є. [Коли просять прощення?] Перед ямою. 
[Як кажуть? «Простіть йому його гріхи?» А люди ка-
жуть…?] «Хай Бог простить».

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Ідуть 
усі в двір, руки помили, сідають за стіл. Їдять борщ, 
картош ку, конон в перву очерідь. Бере хазяйка перва 
канон. «Помини» обід називається. «Сніданок» для 
померлого. [Чи несуть сніданок покійнику на другий 
день після похорону?] Їдуть на кладовище. А тоді гу-
кають ше душ п’ять. На кладовищі – снідання. На обіді 
для померлого рюмка водки і пиріг. Поминки післяпо-
хоронні. В дев’ять днів поминають, у сорок, у півгоду 
і в год. [Чи роблять у ці дні обіди?] На дев’ять днів на-
пече пирогів, печення, канфетів купить, порозносила 
та й усе. А на сорок днів обіди готовлять і панахиду, 
і на год. А далі, то уже як хочуть.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли впродовж року по-
минають померлих?] На Провода. [А на Трійцю?] Нє. 
В церкву, як празник. На Проводи ми несли в церкву, 
шо в кого є: і картошка, й цибуля, і ковбаса, ми йдемо 
на кладбище, а тоді додому. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплеників. 
[Де ховають вішальників, утоплеників?] А тоже ж на 
кладовищі хоронять. Тіки батюшка не ходе, їх не печа-
тає. Каже, шо ця людина грішна, шо на себе руку на-
клала. А поминають їх на Троїцьку суботу, і на Масля-
ній є така субота. Несеш у церкву панахиду і батюшка 
править у церкві.
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БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Зеремля
Записала Л. Орел 11 грудня 1995 р.  

у с. Зеремля Баранівського р‑ну Житомирської обл. 
від переселенців із с. Колесники Овруцького р‑ну.  

Розшифрувала Т. Зубрицька

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мерт-
ва вода». [Та вода, якою обмивали покійника, погана 
вода?] То вода є... Хто шось знає, то він брав ту воду. 
А хто не знає, виливали під вишеньку. Хай собі спо-
кійно спочиває покійник, і  вода спочиває. Колись 
же воду, якою мили покійника, ставили, і  зараз так 
ставлять, під лавку, де лежить покійник. А послі всьо 
равно виливають під вишеньку, де люди не ходять. 
«Пута». В кого стуляться ручки, того не в’яжуть. От 
є так, шо десь умирає так... То в’яжуть. То відьмарські 
лєнточки. [Чи краде хтось «пута»?] Такі люди не бе-
руть. І свічки... [Та, що в покійника в руках?] Да. Відь-
ми беруть. Я таке чула... [...] А як вмер батько мій, вони 
вмерли худими. Ми [їм] очі заплющили, руки склали. 
А ноги я їм зв’язала хустком. А одна каже: «Сховай цю 
хустку». А  я кажу: «А  нашо вона мені?»  – «Як шось 
таке буде... Суд. То ти бери до себе його, носи, то це 
все вмре. Неприятность якась, мають судить на суді, 
чи шось погане мають тобі, то ти до себе бери цю хуст-
ку». Спорядження померлого. [Що під покійника сте-
лять: рушник чи полотно?] Колись стелили... Полотно 
повинно бути под покійником. Тепер і простині, і сяке 
й таке. Моя мама вмирала, [то] сказала: «Ти мені по-
лотна сохрани». Атрибути поховальні. [Вода для 
померлого.] Душа ходить до цієї водички пить. І  як 
дев’ят день, в нас виливали. Допір ше на сорок днів. Її 
виливають під вишеньку. Но там, де люди не ходять. 
Бо це ходить вмерший пить воду. [Якщо помер хтось 
у дворі, чи в’яжуть рушник на воротах або на вікнах?] 
Нє. Лєнту червону в нас в’яжуть. В  ворота. Винесли 
покойніка, і хтось із родні... [Що з цією лєнтою роб-
лять?] Є так, шо крадуть. Це відьми. Я їх не бачила. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Були рушники, ткані, 
свої рушники. Полотняні. А тепер знаєте, як уже. Хто 
на чому [опускає труну в могилу]. На вірьовках. Рані-
ше на рушниках.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи. Це в неділю. 
Після Великодня. А  в нашому селі в четвер  – Нав-
ський Великдень. Колись батюшка був їден: шо в Су-
ємцях, шо в нас. Ходили ми на Навський Великдень 
[на кладбище]. Оце прийшли. Оце, як ми родня, сіли 

біля роду. Вспоминаєм усіх. І тоді кажем: «Царство їм 
Небесне, а  нам  – здоров’я». [Чи ставите на могилку 
чарку для поминання?] Хто ставить, хто нє. [А дерев-
це садили у вас обов’язково?] Садили. Але дерево мі-
шає. Зараз менш садять. А колись садили. [Які дерева 
садили?] Любе садили. І берізку садили, і соснинку.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як нежонатий 
хлопець чи дівчина, шиють значка йому. [Що це озна-
чає?] Весільне. Квітку пришивають йому і під ноги 
стелять рушника. Значить, він на рушникові. [...]Так 
само дівчина.

БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

м. Бердичів
Записала О. Поріцька 7 липня 2009 р.  

у м. Бердичеві Житомирської обл. 
від Синельникової Наталії, 1969 р. н.,  

родом із с. Соснівка Чуднівського р‑ну,  
та її чоловіка, Синельникова Юрія

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. [Яка відмінність між поховальним 
обрядом у російських старообрядців та українців?] 
В українців в гроб кладуть, ну, якби передіватися. На 
тому світі, щоб передітися, тільки взуття не кладуть. 
Нижню білизну кладуть, жінкам  – плаття якесь чи 
спідницю і блузку чи кофточку. А  мущинам  – тоже 
штани і рубашку обов’язково. [Звичайний одяг кла-
дуть, не народний стрій?] Звичайне: те, що він носив. 
Бо вдягають в но́ву одежу, а  кладуть під низ те, шо 
носив і любив, улюблену одежу. А  вже в російських 
Пилипах [частина сучасного с.  Пилипівка Чуднів-
ського р-ну Житомирської обл., яка з ХІХ ст. була за-
селена росіянами-старовірами. До 1965 року існували 
села  – російські Пилипи та українські Пилипи, що 
відображало етнічний склад населення; у 1965 році 
були об’єднані під назвою «Пилипівка»] такого не-
має, речей не кладуть. В  російських Пилипах люди 
готують собі тільки лє́сєнку і са ́ван. А  одежу на по-
ховання вони не готують. [Що таке «лєсєнка»?] Це з 
тканини робиться таке... [Сходинки?] Нє, ну, може, 
й  сходинки. Кожна сходинка крутиться з тканини. 
І потім зшивається. [Наче драбинка?] Да-да-да! Кожна 
сходинка з тканини. Бо я зразу думала, шо там кусо-
чок дерев’яшки, обматане це, но воно все з тканини. 
«А я бачив з дерев’яшки [додає чоловік інформаторки 
Юрій Синельников, родом із с.  Пилипівка, з  родини 
старообрядців]. У баби Стьопочки було з дерев’яшки. 
Сорок штук. Сорок апостолов чи шо...  – Сорок схо-

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

IM
FE

www.etnolog.org.ua



70 ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

динок». [І  прив’язують на руку?] Не прив’язують, 
а вдягають уже. Коли вже вділи покійника і положили 
в гроб, тоді вже вдягають, тільки не помню: на праву 
чи на ліву [руку]... На праву руку, здається, вдягають. 
[Чим старообрядці прикривають обличчя небіжчи-
ку?] Са́вуном. Шиють з простої тканини, з ситцю, яр-
кої, можна в мєлєнькій цвіточок. В  Пилипах іменно 
російських так його називають: «са ́вун». І лице, перед 
тим, як кришку накривати, уже на кладбищі, хтось 
із рідних затуляє... Свекра закривали і свекруху за-
кривали. Ну, свекруха, сама вона була українка, але 
все життя прожила в Пилипах, то як її хоронили, то 
вже по їхньому обряду. Але все одно мені говорили: 
не клади, нашо ти кладеш передіватися – в нас так не 
роблять. Але я поклала. Бо вона українка сама. І дєду 
поклала. Шоб він на мене не обіжався, то я йому тоже 
поклала. Даровини прощальні. Хліб віддавали лю-
дям або хазяйкє. [Не розламували?] Нє. От кожне 
село одне від одного один-два кілометри, а в кожному 
щось своє. [Чи просить вибачення хтось із рідних по-
кійного від його імені?] Вибачаються родичі на клад-
бищі перед тим, як мають накривати кришку. В росій-
ських Пилипах я такого не бачила, але казала, тому шо 
я сама укра ́їнка і свекруху хоронили – вона тоже була 
укра ́їнка  – то це я говорила: «Вибачте, мамо», тричі 
казала, а  люди казали: «Бог простить». Я  просила в 
людей вибачення за матір. Я за неї прошу вибачення: 
«Може, вона комусь шось пагане сказала чи зробила, 
люди добрі, вибачте». Люди кажуть: «Бог простить». 
І так три рази. Я в російських Пилипах нечасто була 
на похоронах. Бо це, як хтось помре, то остає́шся по-
магати. А от свекра і свекруху я хоронила, то накрива-
ла савун і просила вибачення. Це я точно помню.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА В  Пили-
пах російських дуже рано хоронять. В  дев’ять часов 
виносять. Бо в укра́їнських то в час, в два виносять і 
прямо несуть на кладбіще, тоєсть в церкву не несуть. 
А в рускіх Пилипах в дев’ять часов виносять з хати, 
несуть в часовню, там моляться десь до дванадцятої 
години приблизно і потім вже несуть на кладбіще.[А в 
українських Пилипах не заносять до церкви?] Не за-
носять, просто кличуть священика додому. Прощан-
ня з померлим. «Перейма». [Перед тим, як з двору ви-
носять, у дворі ставлять труну?] Ставлять в дворі, но 
ненадовго. Я  не знаю: чи це зараз, чи це і́здавна так 
завєдєно ́, шо на кожному пєрєкрьостку так три раза 
ставлять. Це як в укра́їнських, так і в рускіх Пилипах. 
[Що вони роблять на перехрестях?] Тричі піднімають 
і теж ставлять  – так люди прощаються. От, правда, 
в  українських Пилипах, в  укра́їнських селах  – от і в 
Соснівці, і в Слободищі [сусідні села Житомирського 
р-ну], там де мої родичі живуть, там по всьому селі 
обично родичі. Там, допустім, кладбіще знаходиться в 
кінці села і обично несуть покійника по центральній 
вулиці. А  до цієї вулиці примикає дуже багато оцих 
вуличок. Як обично, на кожній вулиці є якісь родичі. 
І оці родичі беруть стіл і як перейму́ роблять: беруть 
стіл, на стіл буханку хліба, печиво, цукерки кладуть. 
І якби переймають – прощаються з покійником. А в 
рускіх Пилипах такого немає. [Де ставлять стіл?] Як 
їхня вулиця виходить на центральну дорогу, якраз 
напротів цеї свеї вулички виходять на центральну до-
рогу, ставлять стола і переймають покійника. Попро-
щалися, ці цукерки роздають дітям або стареньким 

людям. І потім стола прибирають і уже разом [ідуть] 
на кладбіще. От в Соснівці [етнічно однорідне укра-
їнське село], наприклад, такого немає. В українських 
Пилипах я теж такого не бачила. А в Слободищах я ше 
бачила, як мого папу хоронили. Мій папа з Слободищ, 
так ми його в Слободищах хоронили. То родичі роби-
ли перейму ́ і на буханку хліба ще ложили полотєнєчко 
або хустинку. То цукерки і печиво віддавали дітям або 
стареньким людям, а от цю хустинку клали в гроб. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Страви 
поминальні. На обід у нас, в  укра́їнських Пилипах, 
роблять коливо і варять горох. А в Пилипах рускіх та-
кого немає. Там тільки горох варять, коливо не готу-
ють. [Горох готують просто як кашу?] Да, розкі ́плений 
горох готують. Обов’язково. В  нас люди з кладбища 
мають прийти, а  ті, що осталися і мають готувати, 
ставлять коливо обов’язково в першу чергу і холодні 
страви. А там вже люди сідають, спочатку хрестяться 
і Богу моляться, беруть коливо, а потім подають уже 
гарячий горох. Тобто спочатку коливо, гарячий горох, 
а потім все решта їдять. А потім подається уже гаря-
ча страва вже вся. А  в рускіх Пилипах, ото ж як ми 
свекруху похоронили, я зробила так, як мені говорили 
старші люди, які там допомагали...  Потом я сказала, 
шо я так робити не буду. Коли свекрусі робили там 
сорок днів, рік, то я вже зробила по-свому. А на по-
хорон вони якось так: в них люди сідають, в них вза-
галі нічого немає, тільки ложка лежить. А потім вже 
подають горох, вони з’їдають горох, а потім по одній 
носять страви. Тобто подали горох, горох ззіли, та-
рілки забрали  – подають картоплю. Картоплю ззіли, 
забрали  – подають катлєти. Я  як глянула  – мені так 
дико було! Наготували дуже багато, подали скільки 
там подали, столи пусті, а  баняки повні: скільки ж 
людина може ззісти. Біля печі стоять ці баняки. По-
минки після похоронні. На сорок днів я вже зробила 
по-своєму. Думаю: хай там, шо хочуть кажуть свекру-
хі покойній вже все одно, а я зробила і коливо, і горох 
зробила – вона ж сама украї́нка була. [Як у вас готува-
ли коливо?] Варять рис, полностю шоб готовий був. 
Не була шоб каша. Шоб ціленький був. Обично з ви-
шнями, беруть туди водичку з медом розколочують, 
поливають і вишеньками украшають. 

смт Гришківці
Записала О. Таран 25 червня 2009 р.  

у смт Гришківці Бердичівського р‑ну  
Житомирської обл.  

від Халан Раїси Федорівни, 1937 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Одівали те, шо  є. Ну, якщо було 
що непотрібне, то клали покійнику, як то кажуть, щоб 
м’якше лежать. Покривало, на якому лежав покійник, 
стірали і використовували [в подальшому]. Нікому не 
віддавали, а полоскали у чистій воді і користувалися 
самі. Труна. Труну оббивають білою тканиною, а  по 
боках уже такою тасьмою. Зараз, бачиш, готове, а як 
мій батько помер, то всередині [оббили] білою ткани-
ною і зверху червоною  – бархат... Трошки сіном, ка-
нєшно. І подушку теж робили тільки з сіна. Як немає, 
то старались десь позичити. «Пута». Посторонні ста-
раються [вкрасти «пута»]. Геть відіпхне тебе і  стара-
ються тільки підійти до труни. І свічки на похоронах 
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горять і не догоряють. Є, які стараються забрати, шоб 
нашкодити людям. І  ці теж збираються свічки і теж 
ложаться в труну, до покійного. 

ВИНОС ТРУНИ  Як виносять труну, тричі піднімають на 
поріг і тоді виносять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. По-
хорони, потім дев’ять днів справляють і рік. Ну, це не 
обов’язково – виходять із матеріальних можливостей. 
Як не може, йде в церкву і дається там панахида: батон 
несуть, булку здобну несуть, апельсини, лимони, цу-
керки (хто як може).

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Cамогубців. На кладбищі [хо-
ронять], но стараються десь на межі. І  зараз так. Не 
кладуть з такими поряд. Батюшка не править. Батьки 
поминають. Це ж здебільшого діти. [Утоплеників] теж 
на межі, бо вони померли не своєю смертю. Це їх сата-
на поплутала і потягнула.

с. Маркуші
Записали О. Васянович та М. Башинська  

25 червня 2009 р. у с. Маркуші  
Бердичівського р‑ну Житомирської обл.  

від Сульженко Анни Антонівни, 1939 р. н.,  
родом із с. Городниці Новоград‑Волинського р‑ну  

(вийшла заміж і переїхала сюди 1967 р.),  
Теслюк Марії Іванівни, 1938 р. н., 

 та Святецької Ніни Петрівни, 1950 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Ка-
жуть, шо от собака виє – це уже мрець буде, або сова 
кричить. Починає кричати сова, то кажуть: «О, це вже 
буде покійник».

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Кладьбища прибирають, 
хто коли хоче. І на Паску прибирають, а більшість вже 
прибирають на Проводи. Навський Великдень  – це 
мертвих Великдень, но тут його ніхто не справляє. 
Він якось припадає в четвер після Паски. На Проводи 
як ідуть, то все несуть з собою. На кладьбищі у нас 
там такий стіл. Там кожен приносить таку свою поми-
нальну книжечку, люди кладуть всі за упокой. Поки 
батюшка відправить всіх за цим столом, а тоді ходить 
і біля кожної могили ще співає і кропить свяченою 
водою. Я так скажу, як я роблю: рушничка кладу, кла-
деться паска, кладеться крашанка, кладуться канфє-
ти, коржики і мандарини, і  апельсини. Хто шо хоче, 
то те і кладе. Потом, як батюшка пройшов могили, то 
є спеціальна людина, яка за це відповідає, то збирає 
ці паски і розносить їх по тих людях, шо не можуть 
собі спекти. Раніше ми возили в дом престарілих, а те-
пер нам цього не дозволяють, бо треба брати дозвіл в 
санстанції... У мене дві могили, то я на обох однаково 
кладу. Помимо того я кладу ще і маленькі пасочки на 
могили знайомих, бо ми вже давно тут живемо. І так 
само до меї могили приходять і кладуть тоже – про-
відують могилу. Є такі, шо там сідають зразу і їдять, 
а я, наприклад, беру все з могили і несу додому, то ми 
сідаємо вдома і обідаємо. Коло кожної могили стоять 
столики. За столами сідає родина велика і там собі 
обідає. Батюшка нічого за це не каже. Рушники поми-
нальні. Тут не вішають ні рушничків, ні хусточок на 
хрести, а вдома у нас вішають. Там вішають, і так воно 

остається, на другий рік він постарів, то вже спалюєш. 
Тут не вішають рушників, а  віночки вішають. У  нас 
дуже гарне кладьбище. Це не кладьбище, а  клумби 
квітів. Тільки зійшов сніг, то цвітуть жовті нарциси, 
а тоді – білі.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як помер хлоп-
чик, то роблять гільце. І дівчинці роблять гільце. Ще 
дівчинку вдягають в фату. На похорон печуть коровай 
і роздають його, як обідають. Вішальників. Вішаль-
ників на кладбищі хоронять. Колись ховали тільки в 
канаві, а зараз то ховають так, як і всіх. Даже у канаві 
не хотіли вішальника закопувати. Я даже не пам’ятаю, 
шоб у нас у канаві хоронили. А так, то їм пам’ятника 
ставили. Вішальнику можна і одпєваніє зробить, якшо 
взять у єпископа дозвіл, шо він був душевнохворий чи 
по якийсь причині.

с. Половецьке
Записала Л. Артюх 27 серпня 1989 р.  

у с. Половецьке Бердичівського р‑ну  
Житомирської обл. 

від Гончарук Ганни Савівни, 1912 р. н.,  
та Гончарука Панаса Макаровича, 1911 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Собака 
виє [передвіщає смерть]. Курка співає – на горе якесь.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня, спорядження померлого. Колись мерця обмива-
ла спеціальна жінка, а тепер з роду. Воду виливали у 
глухе місце. Хустку кладуть у труні, рушник під голо-
вами. Головою лежить на по́куть. Атрибути похо-
вальні. Стоїть свічка у зерні. [Потім зерно] викинуть 
курям. Свячену воду становлять на стіл чи на вікно, 
цілушкою накривають. Несуть на цвинтар і в яму ви-
ливають, хліб теж у яму. Для душі, бо душа ще вер-
титься, поки в хаті мрець лежить, а послі, куди заслу-
жила, туди йде. Труна. У труну сіно [кладуть], струж-
ки з труни, стелять пе ́ркалем, подушку з сіна. Зілля не 
кладуть. Прощатися йдуть, хліб несуть сусіди і рідня, 
а чужі не несуть. Нічне перебування біля померлого. 
Єдну ніч ночує в хаті. Не залишають самого. Вечеря-
ють перекуску. Заборони та перестороги, пов’язані з 
померлим. Дзеркало завішують, щоб люди не дивили-
ся, бо то невесела подія. Годинник не спиняють. Радіо 
виключають.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДО-
ВИЩЕ Виносять з хати, посипають пшеницею все – і 
на людей, і на місце, де він лежав. [...] Винесли з хати, 
миють, чистять, замітають. До порога три рази спус-
кають, тройця скрізь положена. Прощається з хатою. 
Як переймають у воротях, то спускають тричі. Кіль-
ки роду, тільки й переймають і п’ять–десять  разів. 
Дочка, невістка, син, становлять стіл і хліб [на нього 
кладуть]. [...] Несуть: хрест, хоренга [коругва] одна, 
вінки, певчі, віко, хліб на рушнику (рушники тим, 
що несуть). Перев’язують платочками, або хустками, 
або рушниками праву руку. Опускання труни. В яму 
[опускають] на рушниках, купують постоянні у буд-
ці на кладбищі. Кухаркам  – хліб, рушник, ще й гро-
ші. Дари поминальні. Хліб. Всім роздають конфети. 
Хліб  – тому, хто трудиться... Зараз як несуть мерця, 
заходять до общої могили – бойці поховані. Кладуть і 
їм від мерця хліб. 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ  РАЙОН
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72 ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обід. Руки 
миють всі, хто коло мерця був. Страви поминаль-
ні. Ко ́ливо – покришена булка з сахаром або рисова 
каша (рідко). Колись варили більше з крупів ячмін-
них. Горох густий (полугу ́стий). Риба за горохом. 
Юшка з риби й картопля. Струдлі з маком, вишня-
ми. Кисіль-«випихачка». Тепер коливо, горох, юшка, 
салати, риба жарена, сир, ковбаса, каша гречана з 
м’ясом, пшоняна з сахаром. Печеня – подлівка – не 
роблять у нас. Струдлі і кисіль або пироги. Всім не 
роздають, тільки тим, хто трудився,  – платочки й 
рушники і хліб. Хліб після обіду худобі, свиням – ні, 
«бо свиня  – жидівка» [за народними уявленнями]. 
Рушники поминальні. Хрест рушником пов’язують, 
остається на кладбищі. Через год на Проводи віша-
ють другого. Фігури ставили на чиюсь честь. Їх руш-
никами не перев’язували. Поминки післяпохоронні. 
На другий день родичі несуть снідати: горілка, їсти 
щось. Нічого не дають і не просять встрічних. На 
дев’ятий день [на] гобід. Це ж саме – родичі, просять 
і сусідів, і  близьких. На сороковий день [на] гобід 
просять. Роковини (так само).

БРУСИЛІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Дивин
Записав О. Васянович 9 липня 2008 р.  

у с. Дивин Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Утвенко Марії Олексіївни, 1923 р. н.,  

та Святненко Катерини Григорівни, 1929 р. н.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Сни-прохання. 
Було таке, шо умерла дочка у матері, а  вона плаче... 
І приснилося їй: «Мамо, я вся чистенько у воді». А на 
Навський Великдень мертві геть усі чисто ідуть ноччу 
у церкву. Каже: «Мамо, встанеш у дванадцять, прине-
си мені одіться. Я буду йти з самого ззаду. Мене тут не 
приймають, бо я мокра». Тая мати вже взяла її одежу, 
стала там, де вилазить на дзвоницю, стала за дверима. 
Ідуть да ідуть, ідуть да ідуть ції мертві у церкву, а вона 
з самого ззаду  – її не приймають, бо вона мокра. То 
вона їй кинула, а тая кинула їй. Вроді би це таке було, 
но я чогось не вірю. А може, і було...

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Єслі умре дів-
чина, то ховають у віночку. Тут у нас одна вмерла, то 
усім казала, шо не дівчина, хоч і заміж не йшла. Бо 
як дівчина, до убирають у вінок із стрічками. Вона 
ще молода була, вона знала, шо уже не дівчина. Вона 
сама сказала. А так, то убирають. Була така стара дів-
ка год сорока чи п’ятдесяти і її убрали у стрічки, бо 
вона була дівчина. Законна дівчина. До її убірали так, 
як положено буть. Вона сказала: «Я не була молодою. 
До уберіть мене, як молоду». Як умирає нежонатий, 
до печуть коровай, на могилках роздають. Не печуть, 
а купляють. Тепер же купляють. Купляють коровай і 
всім же розділяють. Бо це вже молодий чи молода. 
Вішальників. Як хтось повіситься, то вивозили на 
границю села. Обязатєльно на границі ховали. У нас 
уже, мабуть, чоловік п’ятдесят повісилося. Вішаль-
ників багато. Як вішалник є, то дощу не буде. Хмара 
іде до границі. Скрізь буде дощ – і в Соловіївці йде, 

і в Брусилові калюжі, а у нас нема. Дивин проклятий. 
Покрапає, покрапає і нема. Як на границі вішальни-
ків ховали, то хрести їм не ставили. Закопали і все. 
А заре ховають так, як людина умре своєю смертю. 
Через вішальників дощу нема. Вішальника почиту-
ють тільки раз у год, у  суботу перед Трійцею. Тоді 
становлять панахиди і за його моляться. Утоплени-
ків. А топельник – то зовсім інакше. Він почитується 
у церкві.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Як хто умре, то 
не мона плакать. Як умер у мене чоловік, діти оста-
лися: одному п’ять год, одному десять год, а  одному 
п’ятнадцять. Я плакала, да й його приплакала. До мене 
год ходив. Прийде, а у мене була на квартірі завклуб-
ша, каже: «Тьотю Катю, хтось до вас двері одкриває». 
Кажу: «Іван прийшов мій». Вона ж не вірить, вона ж 
не бачить. Тільки я бачу, а вона не бачить. А тоді пішов 
до сестри його. А вона каже: «Чого ти до мене прий-
шов! Іди до своєї жінки, а  не ти до мене прийшов». 
Каже: «Я на гору лізу, і він за мною лізе». Я тоді бачу, 
шо діла не буде, треба розказувать. Нема ні роду, ніко-
му і розказати, посовітуваться. Плачу тільки, та й годі. 
До я пішла там до баби – вона у церкву ходить. Вона 
відюку понашивала мені у подолках – не помагає. Дру-
га баба каже: «Візьми сім’я, сядь на порозі, поодчиняй 
двері і сядь на порозі. Прийде і буде тебе питать: “Шо 
ти робиш?” Ти скажеш: “Воші їм” ». Ну я ж уже так і 
зробила. Це ж не діло дітей тих покинуть. Вже поод-
чиняла: і ці двері одкрила, і там одкрила. Сама сіла на 
порозі і їм. Трісь, трісь, трісь... Приходить. – «Шо це ти 
робиш?» – «Я воші їм». – «Ха! Пху!» – захаркав мене 
так, шо я не могла роздерти і очі. І так – Гух!, шо трохи 
і хата не завалилася. І од тих пір нема. Це було на моє-
му іспитанії. Думаю: «Господі, хоч би ще раз прийшов, 
хоч би мені посовітував, шо мені робить. Ну, як мені 
жить». Більш не приходив. І не приходив і не снився. 
Оце таке мені було. 

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Симони
Записала О. Боряк 9 серпня 2011 р.  

у с. Симони Ємільчинського р‑ну  
Житомирської обл. 

від Денисюк Олександри Іванівни, 1933 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Cпоря-
дження померлого. Обізательно треба щоб було з льо-
ну полотно – це півтора метра чи скільки, тілько под 
плечі. Обізатєльно. Бо зараз, бачте, одежа яка хотіш є, 
але вона вся, я  називаю, бляшана. Чоловікові клали 
кашкет, а  в  зимнєє врем’я і шапку могли покласти. 
Кожуха не клали... Сподніцу кладуть, кофту [запасні], 
і скривало – так воно називалося. Воно таке було – як 
намітка, тоненьке, і  це застеляли зверху. На церкві 
ще його давали. Ще й там могла бути полосочка. Те-
пер нема такого. Тепер скажеш  – намітка, то очі на 
тебе вирачуть і будуть думати, що ти таке балакаєш... 
Намітку ткали довгою, і  пояса були зелений, темно-
вишньовий... Вбирали жінці крайку і пояса, а дівчи-
ні  – лєнту, обізательно треба, щоб був підперезаний 
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мрець. Як людину ховали  – клали збоку такі туфлі, 
тільки в панчохах [ховали]. Я питала в баби, чого так. 
А вона казала, шо це неправильно, бо як буде Страш-
ний суд, та вона як узута, то зразу схопиться за ці свіч-
ки – і пошла. А то ще взутся треба... А чи воно правда? 
«Мертва вода». Воду [з мерця] вилівали, де яке там 
дерево, і позав’язували тії тряпки там десь біля сади-
би, на дерево, шоб ніяке не нападало на город, наше-
ствіє ніяке. «Пута». Ноги обично зв’язують, а чого їй 
вище колін зв’язали та забули розв’язать, то вона да-
вала копоті дочці. Допоки вже вона стала просить – де 
мрець, то вона іде і плаче: «Прости мене, мамо», і того, 
що вмре, просить, що пойдіть і розв’яжіть. А чи вони 
там ходять, чи не ходять? – ми ж не знаємо. Атрибу-
ти поховальні. Свічки роздавали тільки з платочком 
у руки. Всі стоять рідні біля гроба. І вже ті свічки пого-
ріли, і вже батюшка кончив одправу. І свічечки вклас-
ти геть усі у труну у ноги, шоб там було на тім світі 
колись засвітить. Оце так баба розказувала. На вікно 
[як покійник в хаті]  – заслали платочка, поставили 
стаканчик водички, цілушечку хліба, і сахар – стопоч-
ка стоїть. Це йому така їжа, і як уже поховали, то обі-
зательно треба поставить борщу мисочку, хліб, ложку, 
вареники, як варят. І шоб воно було, стояло на столі. 
Таке казала баба, шо одкладуй ложку так на мисочку, 
перевернена була дев’ять днів – покладуть, а вона знов 
перевернена. Значить, чимсь недовольний покійник. 
Якщо на окні вода – ставили на окні, а як на столі – на 
столі. І те дев’ять днів не чіпали. А на дев’ятий день 
усе виносили.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як ви-
носят, об поріг три рази прощаються, виносят і  на 
подвір’я ставлят. І  хазяйка чи хазяїн просить свого 
пробачення, шоб простили, і  люди отвечают: «Хай 
Бог прощає!». Це так три рази. Хліва треба отчинять, 
і до худоби казать – якщо жінка остається: «Я остаю-
ся хазяйкою, бо нема хазяїна». Як хазяїн, то він знов 
каже: «Я хазяїн, остаюся хазяїном, бо нема хазяйки». 
Такі обичаї були у нас. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Дуже треба обережно на по-
хороні буть. Не подслать под труну настілника (зараз 
скатерка), [бо] рід буде змирать. Як винесуть труну, то 
бистро треба, шоб перевернули табуреточки, щоб так 
вони і стояли, аж поки не повернуться з кладбища. Так 
мені баба казала, так я позапом’ятовувала... Розстіба-
ли, хто хотів – на чохлах, на воротніку гудзики [на по-
мерлому, щоби ще раз вийти заміж / женитися], – це 
такіє неблагополучниє [робили]. А  самостоятєльниє 
люди такого не робили. Як помирала людина – дев’ять 
днів не можна нічого [робити в хаті].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Розкала-
чували з хліба коливо. Тоді вишеньки кидали. Біля по-
кійного ставили окремо коливо, і так само виливали 
[на дев’ятий день]. Таку вечерю збирали, варили варе-
ники, юшку, борщ, коли посне – як припадає, у який 
день. І поминали, кликали людей, засвічували свічку 
і молились, і  поминули. [На ніч] залишали вечерю, 
і  ложки викладали [перевернутими] для померлих, 
а для живих [не перевертали]. [Не кликали].

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Три поминальниці – Дмит-
рова, Михайлова і Кузьмина. Нацький Великдень – це 
перед Проводами у четвер. Це умерших [Пасха].

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Хлопцю мо-
лодому квітку чіпляли, дівчині  – і корону робили 
[вінок], а зараз почіплят фату. Червоний колір не чі-
пляли  – все темних кольорів, усе жалібне. Подушку 
застеляли білою хусткою, як квітки – щоб темнувати. 
Як невінчані, то шоб обізатєльно треба ручник у ноги, 
а як вінчаний – то не треба, тільки хустка. Так хоч ді-
вчатам, хоч хлопцям, бо на рушник стають, рушни-
ком руки зв’язують [як вінчаються у церкві]. Як буде 
трошки червоного, то нічого. А чисто червоне у нас не 
клали. У нас більше старалися, шо ото як гуцульським 
таким, більш темним затягнуте. Бо коли заміж вийде, 
знімуть теє – і кибалку, обруч, і вже зав’яже молодий, 
і вже вона должна ходить весь час у цьому, і затягнута 
ця хустка, – так і вбирали [як помирала]. Ще одного 
чепця не клали.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Душа в хаті. Дев’я-
того дня приходят ті, шо радили, і носять цю воду, са-
хар, і хусточку, і свічку засвітили, і помолились «Отче 
наш», і винесли десь, пуд якусь деревинку, шоб ніхто 
там не ходив. І хусточку тую прив’язать, під спуд, при 
гребці, шоб діти ніякі не взяли. Дев’ять день душа у 
хаті, а  до сорокового обіда, до сорокового дня душа 
должна по всьому світі облитать, де вона за живоття 
була. А вже сороковий – обід зробили – так баба каза-
ла, шо душа вже десь іде на небо. А тіло – воно із землі, 
і в землю похоронили. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  На Тройцю до рєчки не 
можна йти, бо ці ж русалки. На Купайла вєночкі пле-
туть і на воду пускають, і все геть – це шоби ції греш-
ніци, шоб їх якось вже визволять. Як народилися в 
ції дні – то це не можна. Колись баба каже: «Ах, Боже, 
Боже – шоб умерти, да не Троєцького тижня!» Або шоб 
не народилося Троєцького тижня. Всігда шоб шось 
свячене було з собою, чи якась сталь – якась брошка, 
чи якась шпилька, чи ножик – треба шоб скрізь сталь 
була. Вони не покажуться нікому. [...] Я про це шось 
не інтересувалася, не розпитувала бабу. [...] Це якщо 
на Івана Купайла це хлопця чи дівчину в воду пхали, 
шоб намочить  – дурачилися: «Іди, тебе там русалка 
жде!» Вогонь розкладали на річці і вінки пускали, че-
рез вогонь переплигували хлопці й дівчата – як пере-
плигне, да не зачіпить ніде вогню, нічого  – значить  
добре. [...]

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Як сниться [покійник], да добре, 
значить звість дає добру, а як присниться – замічать 
самому треба – якесь горе, чи якась трагедія, чи бо-
лєзнь якась, то треба насвариться на покойніка: «Не 
йди, бо якшо – обсиплю маком-видюком, і близько на-
віть не пудійдеш до хати». Мені ось баба присниться, 
чоловік присниться, син присниться – я навіть прошу 
їх, шо поможіть, надихніть з того світу своїм духом, 
поможіть мені – де кого мені попросить... А мій батько 
як присниться, то вже знаю – шось надійся неважне. 
То я й сварюся. На могилку прийду, покладу щось і 
кажу: «До мене більш не йшов, і мене не тривож, не 
чіпай мене». А якщо – то видюк мак свячений – обси-
пать хату, і як у кого... У мене нема і грудок ніде, а надо 
на городі, де калітка, ще й у стопочку поставіть, десь 
на стовпчик мак, і хай стоїть. Не пойде ніяке погане. 
А  хата ж обсипана. Любисток треба, щоб був коло 
хати... Воно смердюче зілля, але ніяка поганка до хати 
не пройде, як любисток є. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



74 ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН

с. Троянів
Записали О. Таран і О. Васянович 24 червня 2009 р.  

у с. Троянів Житомирського р‑ну Житомирської обл.  
від Гладкої Валентини Олександрівни  

(дів. Коминарець), 1921 р. н.,  
та Гнідичої Валентини Степанівни, 1928 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. [Як називаються речі, які го-
тують на смерть?] У  мене он-до три чамайдани сто-
їть... Покажу. В  кого є вузлик, то у вузлику, зараз у 
вузлику не влізе... Називається «смертна одежа». Це, 
дивіться,  – оце все будуть нести вінки, і  це в нас 
в’яжуть. [Тобто три валізи – це не те, що на вас надіти, 
а що потрібно для похорону?] Геть усе, що на похороні 
потрібно. Оце дивіться-но, я й покажу, що одіти. Оце 
все зав’язано, всі [вузли] підписані. Це все до вінків. 
[Це жінкам, які несуть вінки, на руку пов’язують?] Да. 
[На праву чи ліву?] На яку захочете. Удвох будуть не-
сти вінки і оце такі хустки. В кого нема, а в мене є – я 
ж читаю, і дають мені. [А чоловікам теж хустки?] Нє, 
я покажу, що чоловікам. А це ось-до такий рушник – 
це як мене понесуть (но мене в церкву не понесуть, 
тому що буде править удома), це такий рушник, зо-
стається він у церкві, на хреста вішається, йде він, цей 
хрест, на кладбище, і я єдного рушника повинна пові-
сить вище, та забирає цей, що несе, а  цей рушник 
остається в церкві. Це вже вони собі там, в церкві, ко-
трого кращого – собі... Це тюль, ще є жовте, підкла-
дуть на мене, жовте, а потом на мене тюль. Це рушни-
ки цим, що будуть копать яму. Це  – [тому, хто]буде 
читать. В нас учитель читає Псалтиря, це йому. А це 
тим, що будуть помагать тут, там все підписано. [Так 
всі люди підписують, як Ви?] Нє. Це дванадцять сві-
чок, у нас як батюшка править, даже в церкві повинно 
дванадцять свічок обязатєльно горіть і дають дванад-
цять хусток. Ось-до вони. Там дванадцять є, а ось-до 
носові. Ось-до тапочки, це з Чехо словаччини син при-
віз, а оце – блузка і оце спідницю цю... Ось-до з Ієруса-
ліму свічки білі. [...] А це в мене – вінчане плаття, я в 
такому вінчалася. [Ви хочете його з собою?] Крепде-
шин, він колись дуже дорогий був. Тищу рублів дала 
за отрєз було, а фасон – це я його вже перешивала, він 
був фасон – до цієї пори складочки, а тут були довгі 
рукава, а тут висіла така цепочка, це вже я потом його 
перешила. А це – в труну застелить, це плаття моє. Це 
плаття, що я одівала. А оце – будуть виносить мене. Як 
будуть виносить мене й класти на машину і там в 
церкву зносить і на цьому треба шість рушників та-
ких. Отаких нема ні в кого. Тут даже написано: «До 
віка». Це вішаються, приходять на похорон і чіпля-
ються ті, що виносять, завязують їм до рук. І оці шість 
рушників – у кожного повинні буть. Це тим, що ви-
носять, називаються «рушники до віка»... Це чорна 
лєнта – ми оббивали хазяєві [чоловіку респондентки], 
труна оббита червоним, то чорну лєнту. І  невістці 
була червоним, то лєнта кругом була, то це так... 
Я важко робила, сказала дітям: «Сіна не стеліть». До 
дочки: «Подушечку зробите, в мене є чотири невелич-
кі подушечки, зробите мені мою подушку з пір’ям, 
я не хочу туди на сіні йти. Щоб мені вклали подушку 
настоящу. В мене хороші костюмчики є дуже...». Це – 

будуть копать яму. Тут у нас копають яму двоякі. Тут у 
нас є п’яниці, що копають, вони беруть по сорок ру-
блів, і я їм рушники отакі. А буває, найдуть копать хо-
роших дядьків (у нас сусіди копали яму за старим, то 
я їм дала по гарному рушникові і по терновій хустці). 
Стірається харашо. Тернова хустка – сама главна ко-
лись була. Я сама платила по триста рублів за одну ко-
лись ще... Оце у нас як радять, удвох радять, я дві дала 
хустки старішим, хто рядить, а дві дала молодшім, тут 
одна жіночка буде помагать убирать. Оце – пєвчим, як 
будуть співать – у нас п’ять штук – їм записала грошей 
скільки, а це – будуть виносить віко. Кришку – шість 
тоже тернових. А це – батюшкові, буде править, йому 
на Євангелію хустка й це. Це – мене напнуть. З люрек-
сом. Це старий батюшка у нас служив і подарував таку 
хустку. У нас колись було і зараз я сказала, щоб було 
дві хустки на голові. [Дістає бюстгальтер]. Ви знаєте, 
мені вісімдесят вісім років, я хожу в ліфчику, не можу 
привикнуть без нього, не можу, щоб вони теліпалися 
там. Це – панчохи одні туди, одні на мене. А оце со-
рочка застелить в труну, а це – на мене надінуть. Це 
машинкою вибивалось – комбінація. А це – ладан. Як 
буде править, мені в руки, а це – на шию. [Мова про 
хрестики]. А це – проходна, він читає. У кожного ку-
пляють, а у мене є своя, колись я собі заготовила. Без 
цеї мрець не повинен умирать. Повинен з нею. Ікону 
Богоматері коло мерця кладуть. З правого боку. Чоло-
віку кладуть Спасителя, а  женщині  – Матір Божу. 
А це – рушники до ями, як свої будуть хлопці, всім по 
такій хустці ще й рушники, чотири. Це все треба 
знать. А це – тютюн від молі. А це – як машина буде 
везти, треба закрить люстра. Дві хустки – люстра за-
крить, там написано. А це – повісить на віко й хлібина, 
як на кладбище йти. А  це перкаль  – як зразу мрець 
умирає, то підкладають під його, то з цим перкалем в 
труну. Обмивання та одягання померлого. Прийшла 
сусідка, сусід. Прийшли, помили. [Хто миє?] Хто за-
вгодно, я мию. [Ви свого чоловіка?] Конєшно. Не має 
[різниці] хто. Кажуть, як не женені діти, то не можна 
ще мить мерця. Як у вас, напримєр, ще не женені діти, 
ще хтось є, то не можна вам. Прийшла одна сусідка, 
сусід, ми помили його. Він був чистенький... Тряпкою 
обтер кругом, водичкою чистенькою. І вже цю [воду], 
що помили, десь виливайте, де не ходять люди. Тільки 
на своєму мона. В яму якусь чи в туалет викинуть, де 
люди не ходять, цю тряпочку. І ми начали – такий є 
тапчан, поставили цього тапчана, застелили, убрали 
його. [Як обмивають? Тільки лице?] Все. Як чисто, то 
голову не миють, тако намочать. Рушничком, що ми-
ють, обітруть тако і всьо. [Як віддячують?] Колись 
було хустка і буханець хліба. Колись не вбирали у що 
хароше, у зношене, а допіру, що нове. Колись замоту-
вали онучками, тряпками ноги і у біллі тільки чолові-
ка ховали, а зара нє. [...] То що я – носочки нові, тухлі 
(у мене були босоніжки), більйо під спід дали, наверх 
гарний костюм у мене був, рубашка була єдна біла, 
а другу рубашку застелила, знов застелила білльо і ще 
брюки. Подушку набивають з м’якенького сіна. 
[Васи́льки кладуть?] Кладуть, якщо єсть свячене. Кла-
дуть під спід: подушку, трошки стружок щоб у труні 
було... Пасок застьобають, і гудзики, все застьобають. 
[А якщо жінка помирає, то підперезують?] Нє, от, на-
примєр, платтє беруть, то невдобно одівать мертвих у 
платя. То я блузку приготовила і юбку. І в спід труси 
єдні щоби покласти, панчохи щоб узули. У  нас хто 
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хоче, взуває, хто хоче так кладе. Мене взуєте, в мене 
тапочки. Спорядження померлого. Вже платка надіва-
ють... У мене в чоловіка шляпа була, то поклали, зи-
мою шапку кладуть... Є зараз таке, що кладуть, як лю-
бив горілку, четвертушку. Папіроси кладуть... в ба-
тюшки ж не питають це... Я свому [чоловікові] нічого 
не клала. [Раніше в чому ховали?] Ховали в старому. 
В  мене свекруха тримала таке стареньке геть, а  я не 
дала його, я його постелила в труну, дала їй спідницю 
нову й сорочку нову... Труна. В  колгоспі заказували 
труну. [...] Раніше, як є доски, то наймають у колгос-
пі... А  ще раніше наймали у нас [столярів], головне, 
щоб доски були, але вони грошей не брали. Копали 
ями, то грошей не брали: бухінець хліба, рушничка 
там чи що. [Як таких людей називали?] Вони назива-
ються «плотнікі». В нас тут є єден такий, в нього пило-
рама є... А найбільше у нас зараз є «Ритуал». «Пута». 
Як убрали, нарядили, то кладеться рука наверх. Ко-
лись отако клали [показує замочком], а  зараз тако. 
А зараз тако кладуть: праву руку зверху і в’яжуть бін-
том чи якоюсь тряпкою. І ноги в’яжуть. А вже як ма-
ють нести на кладбище, дуже сильно глядять ті шнур-
ки, щоб не вкрали. Бо то дуже відьми крадуть. Є вони, 
знають до корів, знають до людей, кажуть: де чоловік 
жінку б’є, то, одна розказувала, треба примовить, за-
шить десь ту тряпочку, щоб не бився. Але найбільше – 
розв’язали і бігом підклади під дно. Розв’язать на 
кладбищі, а  є такі, що дома... Буває, забувають 
розв’язать. А у мене було – в невістки украли, видерли 
з рук. Сваха видерла у свахи. Вона прийшла до мене: у 
цеї невістки мати видерла. Значить, щось знає. Атри-
бути поховальні. [Що ставлять біля покійного?] Ко-
ливо. Настояще коливо – то перловка, крупа перлова, 
ізюм чи що, сахар. Це завт ра воно буде. Но в нас цього 
нема. По селах є, а в нас нема. В нас не ставлять нічого, 
в  нас на другий день вже готується коливо. Свічку 
ставлять – літрову банку пашні [зерно] насипають. Го-
рох варять на другий день. Свічка цілий вечір пови-
нна горіть. Вікони так вісять, не на столі... Воду свяче-
ну – треба посвятить труну. Воду ставлять на вікні і 
скибочка хліба з соллю. Вона стоїть до дев’яти день. 
На дев’ятий день несуть на кладбище, виливають її 
хрестиком... Хліб кладуть – пташечки з’їдять. Заборо-
ни та перестороги, пов’язані з померлим. Дзеркало 
завішують. Радіо у нас не грає. Телевізор накриваєть-
ся. Нічне перебування біля померлого. Кладуть по-
душку, як принесли труну, то в труну, після вечері, як 
повечеряли. [При покійнику?] Да, в другій хаті. Де по-
кійник, там не вечеряють. Двері одчинені і настеляють 
на покійника платочка, пока повечеряють, лице засте-
ляють. А  свічка горить там. Повечеряли, а  тоді вже 
остаються чоловіки, тоді в труну його кладуть. Труна 
уже повинна буть готова, застелена. Читають. Чита-
ють у нас: сьогодні вмер – я вже повинна сьогодні піс-
ля обіда до вечора читать. Вечеря кончилася, я  йду 
додому і під ранок знов прихожу. А свічка горить. [...] 
Даровини прощальні. У  нас несуть буханець хліба і 
хустку. Сусіди. Хто не вспів, кладе мерцеві біля його. 
Ще повинна буть свічка в труні. [Як називають помер-
лу людину?] Мрець кажуть... Стелють табурети, сті-
лець, кладуть прямо туди. Застеляють покривалом чи 
чим. Відспівування. І на другий день, як ідуть хоро-
нить, я читаю знов. Закінчую читання, приходить ба-
тюшка і везуть у церкву... Сни-прохання. У  нас, на-
примєр, одна ховала [чоловіка], та йому кашкета не 

поклала, то він їй снився без кінця. І свічки. Він снить-
ся, каже: «Мені темно». Другий мрець умер, вона при-
йшла, принесла сюди і сказала: «Так і так, я  покла-
ду», – ніхто не має протів, поклала свічку, поклала це 
та й все.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Винесли 
[з  хати], а  ви раз  – і двері закрили, хоть люди і на 
подвір’ї. Так і ворота. [Щось чіпляють на воротах?] 
Нє. Батюшка всю службу проводить. В церкву вже зо-
всім не несе...[Як виносять покійного, чи опускають 
на поріг?] Пускають. Три рази. Був єден батюшка, ка-
зав, що то все забобони. Но, знаєте що, він спить, но 
він все чує, що в хаті робиться. Я це знаю. Потому шо 
це, я, напримєр, одного ховала. І  ніяк він очі не за-
плющує. От, я прийшла читать, а він дивиться, я йому 
взяла тако кажу: «Синочку, заплющ очі, заплющ очі, 
послухай мене, заплющ очі, не відкривай очі», – і всьо. 
[На подвір’ї прощаються з померлим?] Як виносять, 
то прощаються... [Чи виходять сусіди зі столом, хлі-
бом під час руху процесії на кладовище?] Ні. У  нас 
є таке, що як з Житомира, наприклад, будуть везти, 
вони біля хати повинні стать. У нас зупиняються на 
роздорожжах. На роздорожжах батюшка Євангелію 
читав колись. [Рушники стелять?] Ні, тільки Єван-
гелію [читають]. Голосіння. [Голосять на похороні?] 
Плачуть. Хто вміє, той плаче. Треба вміть приказу-
вать. Хто не вміє, не плаче, що він буде казать? Пла-
че собі в кулак. А є такі, що страшне – не хочеш пла-
кать, то почнеш... То єдна казала: «Мамочко, сонечко, 
в мене замок був – в хаті сиділа, був замок, в мене нема 
замочка замикну, бо ти cиділа, мати». Є дуже припла-
кують, дуже. Є такі, що кричать, а не кажуть нічого. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
[Може прощатися з померлим вагітна?] Не може. І в 
яму не може заглядать. Може йти, тільки до ями щоб 
не йшла. [Мати може йти за померлою дитиною? За 
первістком?] Може. І кричать треба, і все. Як на кутку 
похорон, не можна садить картоплю. Сіять нічого не 
можна. В нас колись тут був похорон, і я знала [що не 
можна такого нічого робити], а сусідка була старень-
ка – це кума її вмерла, і пішла на похорон, а друга тамо 
сіє – там, де був мій город [тоді]. То вона сіє квасолю. 
А  я їй ще вийшла та кажу: «Нащо ви сіє те, сьогодні 
похорон?» – «А», – [відмахнулася]. Вона посадила цю 
квасолю, потім баба прийшла, посадила. В баби – ква-
соля, а в теї – стручки... Не січи капусти, не квась огір-
ків, цього, як мрець є, ти знаєш. Як не знала і роби-
ла – нічого не буде... [Спати можна?] А чом не можна? 
[Переходять дорогу похорону?] Не треба переходити. 
I як весілля йде, то не треба переходить дорогу. Навіть 
їдуть машини, то дивляться, як об’їхати труну. Тоді 
помаленьку їдуть, поки мрець не пройде, щоб минуть.

КЛАДОВИЩЕ [На цвинтарі хто зустрічає?] Увійшли в 
цвинтар, стали, батюшка Євангелію прочитав. [Родичі 
попереднього померлого не зустрічають?] В нас нема 
цього. І тоді несуть, співають «Святий Боже» до ями, 
він прочитав там коло ями Євангелію, і він запечату-
вав. Закидають. А  тоді каже дочка: «Простіть моєму 
батькові, матері чи сестрі, може кого що обідив». Ка-
жуть: «Бог прощає», другий раз каже: «Бог прощає» 
і втретє. [Щось кидають у могилу?] Кидають гроші в 
могилу... покійному копійки, а потім кожний по груд-
ці землі кидає. [Хрест у головах чи в ногах ставлять?] 
В  головах. І пам’ятник стоїть. Тому що ж туди люди 
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моляться Богу, туди. На сходу сонця і бачите вівтарі 
туди. І  виносять же ж вперед ногами мерця. В  кож-
ному селі свій батюшка, свій обичай. У нас при мені 
це вже одинадцятий батюшка. То в нас як приїжджає 
батюшка, питає: «Який у вас обичай? Як у вас прав-
лять?» – «Так і так». А є ж такі, що нічого, він сам собі 
править, а  ти дивишся. Опускання труни. [На чому 
опускають труну в могилу?] В  церкві є [мотузки], 
в кого [своїх] нема. В мене свої є – з парашута. Рушни-
ки поминальні. Як свіжа могила, то вішають рушни-
ки, хустки. Жінці всігда хустку вішають, а мужчині – 
рушника. Їх не забирають. Так вони і остаються.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Як запро-
шують на обід?] Просять людей. Прийшли з кладби-
ща, миють руки і за столи йдуть. Поминки післяпохо-
ронні. А ось [про сусідів] уже год робили і сорок днів, 
вона в августі вмерла, у нас такі є столи, ставлять, та й 
всьо. Батюшка приходить, відправив панахиду в хаті, 
та й сідають усі. Хотять приглашають попа, певчу са-
дять в хаті. Помолилися, пообідали, поблагодарили 
та й усьо. [Сідають самі, ніхто не запрошує?] Знають 
усі – треба сідать. [Скільки сидять?] Поки все не по-
їдять. Например, я йду туди, де читаю, і вони слуха-
ють. Я повинна помолиться, вже сіли. Я: «Отче наш...» 
пою. Похоронний «Отче наш». І  всі сідають. Пообі-
дали, щось з’їли, і  вже ті, що там дальші, піднімаю 
вже людей. Я встаю: «Благодарим, Тя, Христе Боже...» 
і «Вєчная память...». Встають ще, як у мене пєвчі  є. 
«Нєбєсний покой» три рази і всьо, встають. Як немає 
місця, то почекали, потім сіли [на вільні місця]. На 
вечері буває, люди спізнилися, знов сідають вечерять. 
Страви поминальні. Горох обізатєльно, коливо обі-
затєтьно. Заре на похорон варять коливо з рису, так 
як кутю. Добавляють виноград сухий  – ізюм. А  як 
увечері, то капуста смажена, вареники чи салати, чи 
помідори. У  нас однаково готовлять, що на свадьбу, 
що на похорон. На весілля горох і коливо тільки не 
ставлять. А то все, всякі салати, наліснíки, і з маком, 
і такі, і жаркоє, і ковбаси. А вареного у нас нічого не-
має. [А узвар?] Нічого. У нас поставили коливо – з’їли, 
за коливом поставили горох, помолилися «Отче наш» 
і всьо – тоді їсти, що хто хоче. Дають сладкий стол на-
послідку. Дають компот, конфєти, пряники. «Сніда-
нок» для померлого. Носять [сніданок для померлого]. 
Я гукнула тих, що ради́ли..., пару душ берем, що в нас 
було на обіді. Ну, горілку там беруть, по стопочці ви-
пили, налляли стопочку, ставлять і йому, поїли коло 
його, помолились Богу та й пішли. [Якщо когось зу-
стрінуть на кладовищі, то пригощають?] Вгощають. 
Поминки післяпохоронні. Дев’ять днів, сорок день і 
год. На дев’ять день нє, а на шість неділь обязатєльно 
службу правлять. Панахиду – миску несуть в церкву: 
три калачі. У  нас кладеться в хустку, пачку печенів, 
конфєти, якась сосиска. Несеш, і  грамотку несеш, де 
записано ім’я. І наймаєш панахиду. Правиться, пошті 
як похорон, но не все, як похорон. То це платять йому 
і в касу платять, і пєвчим та й все. На похорон йдуть 
усі. На інші дні запрошують. Поминання індивідуаль-
ні. Хто хоче, можуть на день народження пом’януть. 
В мене вмер на Різдво. Вілія була, перед Вілією вмер, 
і ніхто не прийде. П’ятого умер, а восьмого – на пер-
ший день не ховають, ні на Великдень, ні на Різдво – 
ховали на другий день[після свята], лежав три дні. 
Уже була Вілія, то ніхто вже не піде на вечерю. То су-

сідка з чоловіком та її дочка, та я одна, а діти в Жито-
мирі готовили все сюди. А тут уже готовили сусідки, 
тут м’ясо упікали. У нас багато дуже родичів. Традиції 
жалобні. [Скільки триває жалоба за померлим?] Тре-
ба до сорока день. Я, як батько й мати [померли], за 
матір’ю колись  – казали год і шість неділь, тому що 
мати йде з дитиною до виводу... А за батьком год. Жа-
ліб носять. Червону хустку не носять, а чорну носять. 
Не співають, не танцюють. А так найбільш за чолові-
ком – шість неділь, до сорока день.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминалні суботи. Піст 
Великий починається, там дають гроші, грамотки 
пишуться. Колись батюшка у нас усі сім неділь читав 
грамотки. А  цей три рази прочитав та й виносить. 
А потом уже у осінь знов поминалні суботи. Колись 
тоже давали два чи три рублі три суботі перед Михай-
лом. Михайлова субота та й всьо. [Коли у вас храм?] 
У нас храмових свят два. На Гіллю [Іллю] і на Михай-
ла. У нас дві церкви було. Де це зараз у нас клуб тут-о, 
і церква єдна там, де ця церква, зараз у нас під хатою, 
а друга нова строїться. Да, в нас дві церкви було. Була 
Гільська, а  та була Михайлівська. І  зара считається, 
що ми на Михайлівській поставили церкву, вже Ми-
хайлівська вона стала в нас. Два празники правили. 
Годовий обід робиться, робили, люди здають, кличем 
тоді батюшків, три-чтири батюшки служать. На обід 
варим, наймаєм когось там і приносим сюди. Обід 
роблять. Проводи після Паски в неділю. Так рань-
ше було, так і заре. Ми ще перед святом прибираємо 
цвинтар, за тиждень, за два, як коли виходить. Як ми 
йдемо на Проводи, то беремо праніки, канхвети, кра-
шанки і кладемо на гроби. Тепер у нас діти такі: ти не 
вспіл покласти, відвернувся, а воно вже забрало. От 
є три кілометри село Озерянка, це невістка звідтіль, 
то там як покладуть, то ніхто не троне. Якось вона 
на Проводах не була, а пішла вже через неділю чи че-
рез дві туди. Повно на кладбищі. Пташки довбуться. 
Все лежить. А в нас нє, в нас моментально дітки за-
брали. Ти ж не скажеш дітям: «Не бери». Воно ж всьо 
равно візьме... Сідають там обідать на цвинтарі, але, 
бачте, це гріх, батюшка запрещає. У нас на Навський 
Великдень правиться в церкві за упокой, то несуть 
миски. Навський Великдень у четвер після Паски. То 
я знаю, шо беру всігда пасочку, канхвети, пряники, 
крашанки. Це називається «миски». Воно то без мис-
ки, тільки шо так називається. Там усе ставиться на 
столі. Даже дуже полєзно брати свіжі яйця. То тут він 
одправить, а тоді вже йде на цвинтар. А хто не хоче, 
то несе на цвинтар. А потом він там на дорозі стає і 
зносять туди все. То він тоже справляє відправу. То 
він каже: «Пір встраювать, то не треба». Він каже, шо 
гріх пить. Як люди приїжджають з города, то вони хо-
чуть поїсти. На могилі накривають і сідають обідать. 
Колись на Навський Великдень такого не правили. Це 
вже як люди трошки розбагатіли протів того, як було 
колись. Колись я вообще не бачила стільки людей на 
кладбищі. Заре як Проводи чи Навський Великдень, 
то сотні і сотні цих машин. З’їжджаються. Бо заре 
розкіш. Бо хто це колись на тій машині їздив. Де ви 
таке бачили. Навський Великдень  – це Великдень 
мертвих. Кажуть, шо треба все роздать, шо береш з 
собою на цвинтар. Я його не несу додому ніколи. Ми 
там не їмо. Там їдять тільки ті, шо приїзжі, а ми дома 
обідаємо, поминаємо.
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Колись, понімаєте, що було: у церкві стояло таке 
сукно чорне, що накривали [небіжчика]. То вона [све-
круха інформаторки] каже, що вмерла ця баба [сусід-
ка], вони пішли по це сукно, як вони приходять, а ця 
баба ожила. Ну, вона там трошки пожила і стала му-
читись. То знають, що вона відьма, вилізли на гору й 
чтири доски зривали над нею. То кажуть: «Щоб над 
тобою стелю рвали...». Неодружених. Як молода дів-
чина, то вельона накладають, фату накладають, у біле 
одягають. Хлопець – йому ставлять букета, а вже такі 
[літні, одружені] – то всі в хустках. Вішальників. Як 
вішальник, то йому нема ніякого ні ритуалу, там обід 
роблять, але батюшка не йде, не моляться, не читають. 
[Де його ховають?] На кладбищі, раньше в канаві, а те-
пер усіх на кладбищі ховають. Всіх разом. Пам’ятника 
поставила. [А хрест ставлять?] Не ставлять. Але йому 
зробили пам’ятника і на пам’ятнику маленького хрес-
тика нарисували та й усе. Утоплеників. Топлеників 
так і ховають, бо не знають, чи він сам, чи його вто-
пили. Топлеників ховають [по-християнськи], якщо 
отруївся, тоже ховають. В  нас єдна жінка сама себе 
спалила. Народно спалила. Але їздили до архієрея, 
і він розрішив, [бо] больна була. Поминання особли-
ві (вішальників). Це не на Трійцю, перед Трійцею су-
бота була. Клечална субота. Оце правиться, отдєльно 
його не поминають. Носять панахиди, роздають, хто 
знає – той не бере, за вішальника не бере. Я колись в 
батюшки питаю: «Чого?». Отєц Ніколай: «Нема чого 
Євангелію читать, він сам віддав чорту душу». Хто 
нехрещений помер, діток нехрещених – [поминають] 
у Клечальну суботу.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  До дев’яти день 
людина в хаті, все чує, а до сорока днів людина ходить 
попід хатою. Потому що у нас так було. У мене мати 
як померла, я лежала тоді слаба і чую, щось дзюррр, 
дзюррр, тут баби собі в хаті, мати вже померла, воно 
дзюррр, дзюррр, чоловік до мене: «Вийди в сіни, щось 
почуєш». Як вода біжить. Поховали. Син вчився на 
врача, ліг у веранді, каже: «Мам, бабушка єсть». Піс-
ля дев’яти день: «Чую, що попід хатою хтось ходить». 
А я кажу: «Душа, ще вона є». До сорока день. А в со-
рок день їй призначається допіру, куди вона попаде, де 
вона там буде... Чоловік у мене у веранді спав у літній 
кухні, а я кажу: «Спи, Васько, в хаті три дні, поки мама 
вмерла». Я  встала, думаю: «Чого я буду своєї матері 
бояться?». Перехрестилася, помолилась «Отче наш». 
І нічого не бачила, не чула. Ну, ви знаєте, воно точно, 
хоч вони не вірили, наші комуняки, воно щось є. Чого 
це так – єдна наша страна Совєцький Союз не призна-
вали Бога? Всі-ж страни признавали Бога.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  А є такі, що хо-
дить, кажуть, мрець. [Лякають родичів]: буду ходить 
до тебе. [Сусід ваш?] Не ходить, бо ми йому забили 
кілка. Я знала як це – з осики. Як його уже [похова-
ли], де хрест – кілка туди з осики забивай, і не при-
йде. А нє – то маком-ведюком обсівають. Ходили у нас 
колись. Я помню, мала була, ходив, довго ходив. По-
кімість не забрав почти усю сéм’ю до себе. Вона пла-
че, вона плаче. А це вже не він – чорт ходить. А вона 
плакала, плакала, та його зірвала, вже й спала, каже, 
з ним, усьо; з неї бруд уже йде. Це таке розказували. 
Даже мені братова розказувала, що у них там було 
(у  Вінниці жила)  – умерла мати і дитина осталась. 

І  цю дитинку колише дочка, а  вона все приходить  – 
дивись, уже колиску колише, а їй не вірять. Прийшов 
другий: «Я  буду ночувать». Як він прийшов  – вона 
[покійниця] стала кидать цими чобітьми його, то він 
утік. Покамість цю дитину не забрала. Покамість та 
дитинка не вмерла – ходила до теї пори. Таке буває... 
Одна казала: «Ходив батько, могила там його [далеко 
від цього села], а я біля хати посипала – перестав хо-
дити». А  одна розказує, розсипала, він ходив-ходив, 
прийшов до неї та й каже: «Щоб тобі так тяжко жить, 
як мені по макові ходить».

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Сниться мені: там наша хата 
була. Я прийшла до хати, моя мати вмерла, я прийшла, 
відмикаю, там був ключ, але біля хати випало тако 
кусок глини. Як я входжу в хату, а вони мені кажуть: 
«Йди мені корову видой». Я  в хату не пішла. Туди, 
всередину хати, тільки в сінях. Вони мені дали дійни-
цю, як я заходжу в хліва, відчиняю, то з цього хліва 
вискакує чи собака чи кішка і мені – чорна! – поміж 
ногами, і пішло. Як я приходжу, то стоїть така вже ко-
рова чорна, худа. Я сіла доїть цю корову. Я його ніколи 
не забуду цього [cну], бо це таке случилося. Я пішла 
доїть цю корову – а не молоко, а гній, а я виходжу та 
кажу: «Що це за молоко, мамо?». А мати – не така, як 
мати, а  це як баба-яга, і  приходить сусід другий, що 
він умерший уже, і виводить в нас цю корову. Вихо-
дить з хліва – така страшна ця корова худа, і повів цю 
корову. Боже, я питаю в сусідки: «Бабо, такий мені сон 
приснився, таке буде?!». А  вона мені каже: «Щось у 
вас буде, якийсь похорон. Но не ваше ріднє, у вашій 
сім’ї». [...]Мертві сняться – на дощ. Це я вже знаю, шо 
як сняться товариші, друззя, то буде дощ.

КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Мелені
Записав О. Васянович 7 вересня 2011 р.  

у с. Мелені Коростенського р‑ну Житомирської обл. 
від Васянович Людмили Іванівни, 1951 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. [Які є прик-
мети наближення смерті?] Якшо сниться, шо зуби ви-
ривають і кров тече, і хату строять [то помреш]. Є ко-
мусь, шо сниться, шо приходить покойнік, забирає і 
веде. Може буть на смерть. Може буть і на болєзнь, 
но больше на смерть. Можна узнать по самой людині. 
Такий сєрий цвєт лица. Є ж люде, шо довго лежать, бо-
лєють, до носик загострується, і цвєт лица меняється. 
Такий робиться сєрий, сєро-жовтий.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. Хатніє наражають 
покойніка і гукають когось, шоб помагав. Будь-хто 
може обмивать. «Мертва вода». Воду ту вилива-
ли там, де люде не ходять. Спорядження померлого. 
Як мужчина, то колись нижнє белльо вдівали, таке 
бєле, тепле. Тепер його вже немає. Чоловіку вдівали 
сорочку, костюм і все. А  жінци  – платтє, колготки 
якиє-небудь. Колись колготок не давали вдівать, ка-
зали, шо треба, шоб були панчохи. Сорочка шоб обі-
затєльно була. Взувають у тапочки і чоловіка, і жінку. 
На руку, як людина носила перстень, то знімають уже 
тей, а  роблять такий з воску. Може, вон переходить 
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внукам чи дєтям. Особенно цей перстень вінчальний. 
І сережки знимали, як золотиє, а у вуші, у тиє дирки 
вкладали соломинки. Бо як не укласти, то кажуть, шо 
у тих дирках вужі будуть лазить. Тепер видумляють, 
усе [у труну]: і одежу другу кладуть, а колись наволоч-
ка із свяченим зєллєм і все. У наволочку накладають 
зєллє із Тройци, шо у церкві святили – татарник, лю-
бисток, живокост, квєтки, ну шо так уже посвятили. 
Його з церкви приносять і в коморі висушують, потом 
воно храниться і не обсипається. Мужчині кашкета 
кладуть рядом на подушці. Хто пагано ходив, то мо-
жуть карлючку вкласти. Як шось забули вкласти, то 
слєдующим покойніком передають. Покойніка клали 
колись на ослонах перед образами. Кладуть чи кіліма, 
чи ковра якого, потом полотно лянне, хто ще клійо-
ночку кладе, бо ж усяке може буть. Покойнікі ж раз-
ниє. Може і протекти. На ровненьком чомсь, шоб не 
згорбився. Буває ж таке, шо не на ровном поклали, 
до голова вже і поднялася. Я за дєтей не знаю, у мене 
ще дєти, хвалить Бога, живиє. [Може, чули, щоб їх на 
столі клали?] Не чула. Як нарадять, то складають руки 
на грудях і на руки кладуть такого хрестика з воску. 
Але права рука, шоб була зверху, так як христишся, 
а у лєву дають свєчку у хусточці. І зв’язать треба руки і 
ноги. [...] Коли вкладають людину у труну, то под ноги 
кладуть рушничка тим, хто не були вйєнчаниє. Про-
сто такого рушничка, шоб на том свєті повєнчалися, 
а нежонатим не кладуть. Труна. Було, шоб люде гото-
вили труну наперед. Ще й ляже та людина і помєряє. 
Чи удобно буде. Людина вітягується, то роблять трохи 
з запасом. Коли стружуть труну, треба, шоб стружки 
були всередині. Не знаю, чого це так. Це так чогось 
роблять, так кажуть майстри циє, теслі, шо стружуть. 
Колись труну красили знадвору, знаружі, а зсередини 
так і було, застелили тим, на чом покойнік лежить. 
Обязатєльно лянне полотно. Так і клали. А  сюди до 
неба подбивали хустку. А  то красили. А  заре обби-
вають. У нас кажуть і труна, і домовина. Нижня час-
тина  – дно, а  верхня  – вйєко. Сни-прохання. Якшо 
присниться комусь, шо там таке чи таке не вклали, 
а може згадають, то передавали слєдующим покойні-
ком. Казали: «Просимо передать». «Пута». Їх [«пута»] 
розв’язують, як спускають у могилку. Там на кладби-
щи тихенько розв’язали і не дають некому цих шну-
рочков. Це дуже такиє вєдьмарскиє шнурки. Є таке, 
шо люде просять. Просять до милого батечка. Можна 
і не виймать тих шнурочков, аби вузлика розв’язать. 
Питають, чи не забули розв’язать, бо на том свєті буде 
спутаний. Я ще таке чула. Колись же люде у беллє хо-
дили. Белльо було. То треба, якшо людина умирає у 
цом беллє, обично його спалювали. Комєра просили 
з штанов і лєчили епілєпсію їм. Хтось шось знав. Як 
це воно там. Колись до нас у дєддом приходила жінка 
одна і просила: «Мо, дєд умре, до дайте менє цого ко-
мєра». Я не знаю чи йой дали там, але вона казала, шо 
це лєчить епілєпсію. «Мертва кістка». Якшо пальчи-
ком, мезинчиком, покойніка обвести те місце [хворе]. 
Зоб так лєчили і бородавки. Це ще тей пальчик треба 
шоб був м’якенький. Там, де болить, то мезинчиком 
обводили. Атрибути поховальні. Як умирає людина, 
то треба свєчку дать подержать. Люде, шо доглядають 
за покойніком, то бачать, шо уже послєдніє вздохи. 
Обязатєльно дать свєчку у праву руку. Вона треба, 
шоб запалена була. Як нарадять, то ставлять свєчку 
у хліб на столє і запалюють. Кладуть коло мертво-

го кусочок хлєба і стакан води. Воно стоїть до соро-
ка день, а потом його кудась виливають. У церкві по 
душе звонять, як нарадять покойніка. Але послі обєда 
не звонять. Звонять толькі зранку. Як чуєш, шо дзво-
ни б’ють: «Був! Був! Був! Та й нема», до це вже хтось 
умер. [...] Кілім на коня. Чула, як хлопца ховали, то за-
стеляли коней кілімами. Стелють заре под покойніка, 
не дивлячись де, чи на машині, чи на конях, стелять 
кіліма чи ковра. Як на машині везуть, то прикривають 
переднього борта. Як везуть коньми, то треба, шоб не 
були кобили, а тольки коні. Чогось так роблять. Даро-
вини прощальні. Люде приходять уже, як узнали, шо 
є покойнік. Якшо дуже близькиє люде, то приносять і 
продукти харчування, і крупи, і олєю, і квасолю яку, 
і гриби. Шо в кого є. Це якшо близькиє. А якшо нє, то 
хлєб [беруть], канфети, печеню. Горєлку беруть, якшо 
близькиє. Нічне перебування біля померлого. Стара-
ються не оставлять покойніка самого на ноч, хтось 
обізатєльно ночує. Відспівування. У  день похорону 
приходить до хати батюшка, править тут, збираються 
люде. Заборони та перестороги, пов’язані з помер-
лим. Як тольки людина умерла, то зразу закривають 
зеркала якоюсь матерією. У  нас, як баба умерла, то 
серванти простинями закрили. Це шоб покойнік не 
побачив себе у зеркалі.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як ви-
носять покойніка, то гупають у дверах по три рази, 
а чого не знаю. Винесли, то просять прощенія у дво-
рє. Дєти просять. Кажуть: «Просимо прощеніє. Може, 
кому завинила, може, шо винен, то простєть. Раз, дру-
гий раз і третій». Так три рази кажуть. І люде кажуть: 
«Хай Бог простить». [...] Як іде вже ця процесія, то по-
переду несуть хрестика, поєдуть і в церкві возьмуть. 
На цей хрестик вєшають хусточку. Як у кого роднє 
багато поприходило, то в’яжуть хусточки і платочки, 
тим, хто помагає, в’яжуть, і  тим, хто так присутній. 
Не знаю, як це називають. Може, послєдня дань. На 
перехрестях не стають. Як хто іде або єде навстрєчу 
покойніку, то кажуть, шо скоро знов буде покойнік. 
Як хто хоче, то виносить хлєбинку і свєчечку запалю-
ють [по шляху руху жалобної процесії]. За хрестиком 
несуть ікону і хлєб, то циє люде обходять так з двох 
боков цей хлєб. Як ідуть з батюшкою, то стають под 
Євангелію, батюшка читає над тими, хто стоїть. По-
том перехристився, поклав цей хлєб на в’єко. В’єко 
колись накривали лянним, тепер кладуть рушника і 
ставлять хлєбину з свєчкою з дому. Як хто з хлєбом 
виходить, то тоже на те в’єко. Часом буває і багато. Як 
далеко везуть да багато роднє, дак часом буває багато. 
Його у сторожку оддають. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном  Як винесли покойніка, то зразу 
закривають двері у хаті. Ту постєль зразу зматують і 
виносять у кладовку. Колись не було кладовок, то ви-
носили в сєні, у комору. На дорогу як винесли, то тоже 
зачиняли ворота. На могелки не йдуть тиє, у  кого 
менструація. І у церкву вони не йдуть. За покойником 
ідуть тольки до могелок. Несуть покойніка на могил-
ках на спеціальних носилках. Переступать могилу не 
можна, але циє, шо закопують, то переступають. І на 
могилки не можна ступать. Як приходять з могелок, 
то миють руки і витирають рушником. Обязатєльно. 
Даже як побачив покойніка неждано-негаданно, десь 
у селє побачив, то треба тоже помить руки. Як є по-
койнік у селє, то не можна консєрвіровать.
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КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. У нас не опускали до-
мовину на рушниках. У нас були паси такиє спеціаль-
ниє. Як закопують покойніка, то всє кидають землю. 
Колись родниє не кидали, а тепер кидають усє. Гроші 
кидає родня. Якиє там копєйки у кого є, то кидають. 
Батюшка воду свячену виливає у куточок в могилку і 
вйєничка з травички туди вкидає. Родниє ждуть поки 
закопають, а тиє вже побєгли на об’єд. Як далеко клад-
бище, до всєх за раз не забереш. [...] У нас ховають не 
вряд, а по роднє: своє коло своїх. А як там нема мєсця 
або нема такоє важноє роднє, до начинають нове мєс-
це. Але займають уже так, шоб і для других було, для 
своїх. А  то ще люде оградки ставлять, шоб нехто не 
зайняв.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви по-
минальні. На об’єд обов’язково треба готовить борщ, 
кашу пшоняну і горох. Може, й  вареники. Нє, три 
страви готовили. Але вареники тоже готовлять. Ко-
ливо раньше робили реденьке: мед розводили і туди 
яблочко кришили, якшо послє Спаса. А до Спаса ро-
били густеньке: рис з медом і ізюм, як кутя. Канфетки 
викладають хрестиком. Тепер чогось того реденького 
не роблять, може неекономно, тепер больше таке гус-
теньке... Як сєдають об’єдать, то помолилися «Отче 
наш». Як є пєвча, то з пєвчою. Тодє беруть коливо два 
рази, а вконце – раз. Тодє самперед дають борщ, а тодє 
все остальне. Картопля, шо хто хоче. На об’єд не кла-
дуть виделки, тольки ложки. Не знаю чого, але толь-
ки ложки. Горєлку колись не ставили на похороні. Це 
тепер уже ставлять. І даже в пост. Як пост, до посний 
об’єд. Ми бабу як ховали, то його не давали [спиртно-
го], тольки сітро, то сказали, шо об’єд був дуже солод-
кий. Не було не горілки, не вина. Як просять проще-
нія на похороні, то зразу просять, шоб приходили на 
об’єд. І кажуть, де буде, бо ж часом буває, шо і не дома. 
Як хто не хоче іти за покойніком чи не подужає, то 
зразу на об’єд ішли чи оставалися дома. Буває, як тре-
ба далеко єхать на кладбище, то виносять покойніка з 
хати, накривають вйєком і сєдають об’єдать. Роблять 
таке. Но покойнік не должен у хаті буть. Вон там собє 
дожидається. Остання страва  – це коливо  – беруть 
одну ложку. Перед цим дають кисєль або колись дава-
ли кампот з груш. Не узвар, а кампот. Поєли усє, по-
молились знов і виходять уже. Як виходять, то кажуть 
родичам: «Спасібо за скорбний об’єд. Покойніку Цар-
ство Небесне, а Вам ще прожить». Хто був на похороні 
і на об’єді, должен за його сорок раз «Отче наш» помо-
литься до сорокового об’єду. За упокой душі. Колись 
це менє баба Марца казала: «Не думайте, шо це так». 
Вона колись перед каждою стравою христилася і каза-
ла, шо треба на об’єді всєх страв попробувать. Хоч і не 
єсти, а попробувать треба. «Сніданок» для померлого. 
На другий день несуть снєданнє – йдуть провєдувать 
покойніка. Беруть борщик обязатєльно у баночку і 
кашу. А  там водичку ставлять зразу. За коливо я не 
знаю [чи беруть]... Поминки післяпохоронні. Справ-
ляють деветь день, сороковий і годовий об’єд. Деветь 
день справляють, бо вроді душа одходить на тей свєт. 
[Чому на сороковий день справляють обід?] Цого то я 
вже не знаю. А може це сорок день. Я не знаю, чого так 
справляють. Треба трошки не допустить до того чис-
ла, трошки раньше справить. На поминальниє об’єди 
так само готовлять, як і на похорон. Дивляться, чи 
пост, чи м’ясници. У церкву несуть коливо – панахиду 

наймають. Треба шоб було коливо, рушничок і ложеч-
ки. Як батюшка править, то несуть хлєб, дають хустку 
под Євангелію. Поминання індивідуальні. Можна і на 
день народження покойніка понести, хто хоче то несе 
в такий празник, ім’ям яким названий покойнік. У су-
боту роздають коливо. Коливо  – це рис густенький. 
Хто хоче, до бере. Питають, за кого молиться. Молять-
ся «Отче наш» і за упокой душе. Беруть три рази ко-
ливо, витирають ложечку об рушничок і слєдующому 
передають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Як поминальниє днє пе-
ред постом, на Дмитра, послє Провод, то кажуть, шо 
це паляниці нести у церкву. Є  така Родітєльська су-
бота. Ми тепер вже виконуєм всє їх. Часом буває, шо 
забудемся. Можна поминать не тольки через год, а  і 
через два, і три. Хто як хоче, то несе коливо. Могелки 
йдуть прибирать на Навський Великдень – четвер по-
слє Паски. Тепер прибирають і до Паски. Прибирають, 
шоб їм там було на том свєтє чистенько. На Навський 
Великдень робить дома нечого не мона, бо кажуть, шо 
косточки будуть рости по тєлу в нєопредєльонном 
мєсті. Паганиє. Болючиє. Як ідуть прибирать могил-
ки, то беруть тоже гостинци. Приходиш, перехристив-
ся, почитав «Отче наш», поцолував хрестик і кажеш: 
«Христос Воскрес!» Так само і на Проводи здоровка-
ються. Проводи колись були у понедєлок, послє Пас-
ки через тиждень. Батюшка приходив, може, і зранку, 
а люде в основному ішли послє об’єда. У кожного ж 
хазяйство. Попорались де й пошли. Дозволяли, з ро-
боти одпускали, але тольки з об’єда. Обезатєльно шоб 
був якийсь рушничок. Стараються, шоб був рушник 
под хлєбчик і шоб був рушник на хрестику. Несли квє-
точки, вбирали хрестики. Колись вєнки не вєшали, бо 
такого достатку не було да і не було де взять. Робили 
веночки з стружок і вєшали таким трикутничком на 
хрест. Хусткою могилку застеляли, хто конфетки якиє 
кладе, крашанки, кусочок хлєбчика. Можна свячено-
го. Тепер же печуть маленькиє пасочки. Як уже про-
йшла служба, до сєдають об’єдать. Я не помню, шоб 
об’єдали на могелках. Як я була малою, до було мало 
цих наших родних померлих. А тепер за могелками ми 
сєдаєм. А є таке, шо люде зробили столика для своїх, 
то там і об’єдають. Батюшка протів об’єдов і горєлки 
вообще. На слєдующий год те, шо на могилках, при-
бирають, як воно у непристойному вигляді. Веночки 
меняють. Традиції жалобні. Сєм’я держить траур со-
рок день, а як хто близький умре, до і до году можуть. 
Носять чорну одежу, не ярку таку, особенно жонки 
в хустках ходять. Моляться каждий день, є такіє, шо 
якийсь акафіст читають. Як хто, то обрекаються не 
пить [спиртного] до сорока день, не співають, не ве-
селяться, не танцюють. Весєллє не роблять. Буває, шо 
уже напланіровали там, то можуть і сорока день не до-
ждать, но шоб у одной хаті були і похорон, і весєллє, 
то я такого не помню. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відь-
ми. Кажуть, шо довго вєдьма не може умерти. Вона 
мучиться. То тоді столичину [дошку зі стелі] зривають 
у хаті. Або у коморі зривають, шоб уже не було видно. 
Неодружених. Як умирає дєвчина, то єє у нєвєсту вді-
вають – бєле платтє. Хлопцу почепив квєтку да і всьо. 
Вішальників. Як хто повєсився, то їх колись ховали за 
могелками. А тепер вони получились у могелках, але 
так як ото в краєчку. Уже три краєчки є. Ольгі Іванів-
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ни [чоловік] сами перший був, вон був за могелками 
схований, за канавою. Могелки колись були канавою 
обнесениє. Вон був схований за канавою. Тепер, як 
розширили могелки, то вон уже получився у могел-
ках. Не должниє їх поминать. Не должниє. Но наш на-
род став уже такий неуправляємий, то їх і поминають. 
Батюшка хіба знає, хто там написав. Читає і все. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Буває, шо мерт-
вий ходить. Тодє і в церкву ідуть, і по бабах ідуть, куда 
хоч ідуть. У Довгих Полях приходив чоловік і жив як 
чоловік із жінкою. Вон казав, шоб некому не казала. 
Вона так похудала. Вон мучив єє. Єє питають: «Шо 
таке, Галя?» Але ж вон казав, шо не признавалася. 
Ходив кожноє ночи. То ходили недобриє хлопци. Ну, 
якось вони вже в єє випитали, то шо тольки не роби-
ли: і в церкву ходили, і відюком сипали ту хату.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Кажуть, шо по-
койнік стоїть на воротах могелок, так як дєжурний. 
Жде, поки його помєняють. Як уже є слєдующий по-
койнік, то вон може пойти на своє мєсце, а тей буде 
вже стоять на воротях.

МАЛИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Барвінки
Записав О. Васянович 3 липня 2003 р.  

у с. Барвінки Малинського р‑ну  
Житомирської обл.  

від Шпакович Марини Костянтинівни, 1925 р. н.,  
Шпакович Ольги Петрівни, 1928 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Cамогубців. Самовбивцу хо-
вали в канаві і накідали лом. Як є деветь в’єшальников, 
до дощу не буде. Їм колись хрестов не ставіли. Судорга 
як ухватить любу людину [ідеться про утоплеників], 
до воно як йому напісано. А  як сам на себе, до счи-
таєцца самогубец. Нєльзя вішалників у кладбищі хо-
вать, бо буде суша. Раньше на їх могіли кідали гілкі. 
Колись хрестов на такіє могіли не ставіли.

с. Йосипівка
Записав О. Васянович 2 липня 2003 р.  

у с. Йосипівка Малинського р‑ну  
Житомирської обл.  

від Марчук Єви Костянтинівни, 1926 р. н., 
 Атаманчук Ольги Федорівни, 1926 р. н. 

Олексійчук Марії Катеринівни, 1921 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Cамогубців. Самовбивцов хо-
вають отдєльно, у куточку. Хрести не ставили. Гілочкі 
кідали на могили такіє. Топляник тоже самоубивца. 
Але я забула, чі хреста ставіли, як утопівся. Чепляють 
розкі з вербі на хрест, вроді для його души. Вон не год-
ний до людей справедливих. […] Самоубівц у могел-
ках не ховали, а вівозили на середдорожже. Хрестов 
не ставіли. Як пов’єсився чі втопився – самоубівца. 
[…] Вішалников немона ховать у могелках. Хреста ко-
лись не ставили. На те місце, де вон повісився, кідають 
гілочкі. Як я була малою, єхали коньмі. Спінилися і кі-
дали. Кажуть, шо це тут вішалник.

с. Недашки
Записала З. Гудченко у липні 2003 р.  

у с. Недашки Малинського р‑ну Житомирської обл.  
від Недашківської Ольги Василівни, 1910 р. н.,  

та Недашківської Катерини Йосипівни, 1929 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ «Приймати смерть». Коли 
помирає людина, свічку давали в руку. Коли моя мати 
заснула, і я вже бачу, шо вмира, я наготовила свічку, 
свічку взяла да в мамину руку, а своєю держу. Другою 
рукою маму перехрестила. А  як серце остановилось, 
взяла свічку да поставіла в бутилку.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». [Як обмивають покійника, воду виливають] на 
покуті двору. Спорядження померлого. Колись покій-
ника не було в шо взуть, то отакими трапочками стари-
ми обмотували покойнику ноги і ховали. [Під голову] 
клали подушку з зіллям – сухе зілля, ото на Тройцю, 
татарник [аїр] мі кажем свя́те, і те зілля сохраняют і, 
як умре, до те зілля покойнику под голову, у подушеч-
ку, у полотно зашивают крам. Атрибути поховальні. 
Свічки ставят, як умре, да свічка горит як покойник 
лежить. Ставили у стакан... зерна насиплюють. І свічка 
весь час горить. На третій, дев’ятий, сороковий день, 
річницю горить свічка у бутилці на столі.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Покійника виносять 
ногами вперед, хрест ставлять в головах. Опускали до-
мовину на веровках. Як батюшка запечатав, тоді усі ки-
дають землю по три рази. Могила. Хрест на могилу ста-
вили зразу. На могилах садили дерева, колись вишні. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Обід поми-
нальний. [Їжа на поминальному обіді] тольки єдин бор-
щик [готували], картоплю, кашу, а тоді кампоту чи кісе-
лю зварять до каші. Готовали коливо: мед розведений, 
варення, булочку. На обід спершу ставиться борщ. Кли-
чуть на обід батюшок. Кажуть: «Царство Небесне, а вам 
здоров’я». Поминки післяпохоронні. Вечера робиться, 
коли вмирає чоловік, потом похоронили – робили обід, 
на третій день і дев’ятий – обід. На сороковий – вечеру 
і обід, на рік – вечеру і обід. Получається шість вечер 
і десять обідів за рік, коли два покійника. У  пісні дні 
робиться пісний обід, у скоромні – скоромний. Запро-
шують багато людей – родичів, знайомих. [...] До сорока 
день душа ходить до хати, кажуть. А хто її бачив?

с. Скурати ́
Записала І. Щербак 30 червня 2003 р.  

у с. Скурати Малинського р‑ну Житомирської обл. 
від Скуратівської Єви Миколаївни, 1925 р. н.,  

та Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Ось, например, хто поблизу, того 
й просять. [І  чоловіків можуть попросить?] І  жінку, 
і мужчину, разниці немає. Колись жінці обично чепет 
треба було, шоб був на голові, чепет і фартух, тепер є 
по шістдесят, сімдесят і до дев’яноста  лєт, а  фартуха 
немає. [Навіщо фартух?] Ну, обичай такий був, колись 
без фартуха до церкви не підеш, женщіна до церкви 
не піде... Законом забороняється Божим. Колись, як 
не покрита голова, до не маєш права у церкву зайти. 
[Чи можна дівчатам молодим без фартуха в церкву?] 
Не положено. «Мертва вода». Виливають у тіє мєста, 
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де люди не ходять і худоба не ходить. Бо вона мертва. 
Спорядження померлого. Жінку одягали хто як: хто у 
костюм, хто в такіє кофти. [А у вас є такий звичай, щоб 
одягати у весільний одяг?] Нема. Це тільки, як молода 
дівчина помирає, то тільки тоді. Платтє вінчальне, таке 
біле, пришивали квітку, як і молодій... [Kоровай не пе-
кли?] Нє. [Обручку, перстень накладають покійному?] 
Накладають... хто носить, до в того є. Як є золотий, до 
накладають золотого, а як є серебряний, до наклада-
ють серебряного, а як є мідний, до мідного... А як нема, 
до так ложать, мені не треба та обручка. [З воску не ро-
блять?] У нас хрестика дають. Раньше робили з воску, 
а зараз у церкві видаються пласмасовіє хрестики, свіч-
ки й хрестики, от і все. [Чоловікові що кладуть?] Те ж 
саме. [А як дитина маленька вмирає?] Треба, шоб був 
натільний хрестик обєзатєльно. [У що її вдягали?] Ди-
тяча одєжда: хлопчику – костюмчика, дівчинці – плат-
тячко. Новеньке платтячко шили й надівали. [Чи кла-
ли діткам перстень?] Куди ж його будуть класти? Ну-
жен той перстень дитині..., то ангелочок називається. 
[До якого віку дитину називають ангелочком?] До 
п’яти років. [Чому тільки до п’яти?] Тому шо опісля, то 
тоді дитя більше понімає і більше грішить, вже довжин 
сповідаться, а до того ні, тільки причащається. Колісь 
трапками білими да ниточками [ноги обв’язували] 
покійнику. Під голову [клали] сєно, зілля свячене. 
Як мужчині, то шапку, попружку треба. У  нас одно-
му, [що] вмер, да ременем не підперезали штанов, от і 
сниться, шо каже: «Це мені треба в руках держать шта-
ни, шо немає ременя». До й шо хоч, те й роби. Труна. 
Стружки кладуть, коли труну роблять, потім ще сіно... 
[А як міряють на труну, то чим?] Палкою, а  заре хто 
її міряє, ту труну... [Куди ту палку дівають?] Некуда, 
в гроб же її не кладуть. Та палка може там і лишиться, 
де роблять труну. Стружки, коториє роблять майстри, 
кладуть стружки, а потім сіно, обє затєльно свячене зі-
лля у подушечку. [Коли святиться зілля?] На Маковея, 
і на Спаса, і на Тройцю святиться, любе, аби свячене 
було... І васильки, а на Тройцю любе, все проситься на 
Тройцю, шоб його освятили. Атрибути поховальні. 
Як умре людина, то як ще не похоронили покойніка, то 
ставлять води стакан. На вікно, біля покійного. Стакан 
води і окрайчик хліба. Стоїть ця вода до дев’яти днів, 
а потім цю воду виливають на покуть. Да, виривають 
ямку, кладуть цього окрайчика...

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Як вино-
сять покійника з хати], сиплють пашньою, посипа-
ють... Все посипать, на воротях хліб віносять, в хустку 
обмотать або полотенцем, на воротях покласти і паш-
ньою зерном треба все посипать, аж поки за ворота 
не винесуть. На воз застеляють покривала шовкові. 
[Як несуть покійника, то процесія зупиняється на пе-
рехрестях?] То колись було, зараз не останавлюється. 
Було – поворот, перехрестя: читається Євангеліє, а за-
раз нє. Не можна через вікно дивитись на покійника.

КЛАДОВИЩЕ  Корогві, хреста, привозять на кладбі-
ще. Отправляють, поють уже те, шо треба там, гроб 
освящають, печатають і заривають могилу. [Дерева на 
кладовищі садять], хто шо хоче: хто хоче калину, а хто 
хоче дез (сирень). Тольки сосни не садять, йолки, бо 
це некрасіво. Дубки садять, зельоненьке таке. Опус-
кання труни. Труну ставлять на ослона біля ями. 
Опускали на воровках. Кидали тричі гроші і землю, 
і песок у яму. Коло ями беруть того песку... родімці ці.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Колісь три 
страви на поминки: борщ, картопелька із губ’ячкамі 
(гріби це справедливі бєлиє, а то є таке смєсь усякая – 
сироєжички, опеньки) і каша об’язатєльно. Коливо 
на кажному об’єді: і на першому, і на сороковому, і на 
годовому, без колива нікагда. Коливо так: тепер мака-
рона густе да сахару, да свечічку коло його притулиш. 
Три рази треба взять ложечкою, як сядаєте їсти, а як 
вже кашу їсти, до толькі раз ложечкою. Поминки піс-
ляпохоронні. Поминають у девєть [днів], сорок, у год. 
На другий день несуть снідать на могилку.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Дєди – це є такий помі-
нальний празник. Кузьма, Міхайло  – це помінають 
мертвих. Уже варять варенички, шо в кого  є. Рібку. 
І вже з стола не приймають нічого. Як вечерами, шоб 
так воно й було. А на Проводи всі з’їзждяються і йдут 
на могилки. Колісь було таке, шо разом [поминали]. 
Застеляли настольник і всі свою скатерку, я свою і в 
рад слали-слали, і так сядали всі вмісті. А тепер кажне 
на своїй.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Лю-
дина, як знає, до їй тяжело вмерти. Пока столниці не 
зорвете, до вона не умре. Руку треба льоном, трапкою 
красною заслать, суконной, да вже огонь палять да 
льон палять, а вон летить. До кажуть: «Велика ружа, 
бо так далеко іскри летять». Не всє, толькі деяка лю-
дина це все знає. Неодружених. Як помре, колісь було 
таке шо [молоді шлюбного віку], дівчині віночок на-
дівали, а  хлопцеві квитку пришивали. Самогубців. 
Колись хоронили на вішальному, особєнно на роз-
путніх дорогах, на перехрестях. Потому шо це нечи-
стої сили душа. [Як цю могилу значили?] Як значили? 
Закопав, як собаку, та й усе. [Хреста не ставили?] Бо-
рони Боже! [А гілки на таку могилу накидали?] Ніх-
то нічого не накидав. Викликання дощу. [Як не було 
дощів, то чи ходили до могили самогубців щось ро-
бити там?] Нічого не робили на могилі вішальника. 
А  раньше баби ткали завіску. За один день це треба 
було зробить: і напрясти, і виткать, щоб вона готова 
була. [Хто це повинен робить?] Бабки й діти. І дівчат-
ка, і хлопчики, особенно такі маленькі. Маленьким ді-
вчаткам загадували робити на дорозі хрестики: «Осьо 
туто зробіть», – і наливали водою. Оце таке, дев’ять 
хрестиків треба шоб кожен зробив. [Просто на дорозі 
треба робити?] Ось ми сидими, оце тут треба робить. 
[Жінки, які ткали, що із завісою робили потім?] Осо-
бенно вдови ткали. Виткали завісу, отдали у церкву, 
на образ повісили. І це я кажу, дітки такії маленькії, 
і дівчатка, і хлопчики років п’яти, загадає мати: «Ідіть 
на дорозі дев’ять хрестиків зробіть і води налліть». 
Оце так і робили, і йшли з процесією. Брали корогви, 
брали хрести, а батюшка і люди збиралися і йшли до 
річки. Були такі маленькі кринички, зараз й криничок 
немає... святили там воду, і ще не вспівали прийти від 
тієї кринички, як ллє вже ливень. [Не кидали туди 
маку, в криницю?] Нє. [Просто святили?] Святили.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Коли людина по-
мирає, куди її душа дівається?] Де заслужила, по за-
слузі йде. Вмерла душа, дев’ять днів вона находиться 
дома, а з дев’яти днів іде в митарство – де вона ходила, 
шо поробляла. Йде з ангелочком, іде з нечистим. Ангел 
свої закони каже, шо осьо не грішила стільки й стіль-
ки, а антихрист каже: «Нєт, вона больше гріхів має, чем 
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спасіння, це моя душа». А ангел каже: «Нє. Добро пе-
ремагає більше, чем твій гріх». [А де ж ходить душа?] 
От, например, я за сімдесят вісім років де проходила, 
там я за сорок днів мушу, шоб побувати, по тих місцях. 
Да, по своїх митарствах, а потім послє сорокових днів 
піде до Спасителя Господа Бога і там уже їм всім тал-
мутять, шо вона прогрішила чи скільки вона прогрі-
шила, а скільки добра зробила і там уже опрєділяють 
ту душу, куда ти пойдеш до Страшного суду і де будеш. 
Тоді їх пхають у ті ями, грєшніков отаких, як я. Ви не 
думайте, шо я спасенна. [Куди їх там пхають? Куди й 
за які гріхи?] Например, я  обідила людину, я  відьма, 
я чародійка, злодійка – це найтяжчий гріх. Як клевет-
ниця – це великий гріх, вобшем все це – великий гріх. 
Але якшо ви робите гріх і просите прощення, і робите 
добро ж тоже людям, то добро перемагає зло. А якщо 
ви тільки грішите і не робите людям добро...

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  За чоловіком не 
треба плакати – гріх, буде ходить. У нас дівчина... улю-
білася в хлопця, і вон умер... А вона сама в хаті була... 
Ходить і всьо. Вона вперед мовчала, а потом уже лю-
дям розказувать стала. А  голова колгоспу: «Я  цього 
не вєру, а  ну йди до мене на ночь». Я  побачу. А  ну, 
каже, зсип песочком біленьким, на сито просій. Еге 
вон і туди прийшов. А вон каже: «А ну ходім у твою 
хату, побачим». Прийшли в хату, а тут конскії сліди. 
Аж допіру вон повєрив. [Шо роблять, шоб не ходив?] 
Маком-відуном обсипають аж двор увесь, свяченим 
только, а вон такий дробний. Поки вон його перещи-
тає, до буде день.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Перетворювались [на руса-
лок] ті, які умірають в цей пост, особенно в Тройцю, 
то це законно русалка. І  оце цей Петров пост, якшо 
вмирають люди, то це недобре... [А  де вони потім ті 
русалки живуть?] Вони вже зараз у людях, я  так ду-
маю, бо зараз люде не вірують в Бога. То зараз тіє ру-
салки чисто в людях, особенно в молодьожи. [А ті, що 
раніше були, то вони де жили?] По лісах! [А у воді хто 
живе?] Цмок – нечиста сила. Така... нечиста сила, шо 
поїдала людей до рождєнія Христа. [Чого він там опи-
нився, цей Цмок, у болоті? Чи може він там жив?] Він 
там і жив, і в річці випливав у вказане місце і забирав, 
де йому треба забирати свій пайок – людей.

смт Чоповичі
Записали З. Гудченко та О. Васянович у 2003 р.  

у смт Чоповичі Малинського р‑ну Житомирської обл. 
від Марченко Марії Володимирівни, 1935 р. н.,  

Старченко Надії Володимирівни, 1935 р. н.,  
та Боровицької Віри Іванівни, 1929 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Як помірає людина, ставили стрічен-
ську свічку, а згорить стріченська, тоді ставіли, яка є, 
а гримничних не ставили. Помираючому давали свіч-
ку, в  руки вставляли, як бачили, шо вже кінчається, 
тіло застигає.

КЛАДОВИЩЕ  Хоронили на другий день, до заходу сон-
ця. Сусіди приходили, просили прощенія. Казали, хто 
там шо кому зробив: «Прости мені, шо може, хто шо 
посварив чи виновата». Кае: «Хай Бог простить, а  я 
прощаю». Мо’на спустить у яму і прикрить і вже не 
закидать землею, а на другий день закидать, – це коли 

кого чекали. Прикидають галлям, як застелять радюж-
кою якою чи рапчуном над ямою. Це над вішальником 
не приймають галля, накидане на могилу.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Матері не дозволя-
лось за першою дитиною іти на могилки. Поминаль-
ний обід влаштовували дітям. Дитини нехрещеної. 
Нехрещену померлу дитину ховали скраю на могил-
ках. І як входили у могилки і це дитинка та похована, 
до даєш своє ім’я, яке хто хоче. Я кажу: Галя, або Вася, 
або Коля. Казали, шо нехрещені діти  – з їх русалки. 
Нехрещених поминали без батюшки, без молитви. 
Вішальників. Послі вєшальника сорок суток не буде 
дощу. Колись їх ховали в куточку, отдєльно. На могіли, 
де похований самоубійца, кідали голлє.

с. Ялцівка
Записав О. Васянович 3 липня 2003 р.  

у с. Ялцівка Малинського р‑ну  
Житомирської обл. 

від Іваніченко Тетяни Михайлівни, 1914 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утоплеників. 
Самогубці – хто пов’єсився, хто застрелився. Їх хова-
ють у сторонє. На топлєника тоже ллють, шоб ішов 
дощ. Це робить дев’ять вдов. Молилися раз «Отче 
наш». І просили, шоб дав Бог дощ. Колись самогубців 
ховали на роздорожжи. Там і хреста не ставили. Про-
сто палка застромляна. На ці могили кидали гілки. 
Кидали і на те місце, де повісилася людина. Викликан-
ня дощу. Коли немає дощу, то наберають воду із трьох 
криниц, чі з дев’яти, чі з сєми і ллють на тиє хрести.

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Пилиповичі
Записав О. Васянович 1 жовтня 2004 р.  

у с. Пилиповичі Новоград‑Волинського р‑ну 
Житомирської обл. 

від Бондарчук Віри Тодосіївни, 1921 р. н.,  
Поліщук Софії Костянтинівни, 1949 р. н.  

та Балюк Христини Онуфріївни, 1913 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утоплеників. 
На могелках їх не розрешали ховать, бо воно не з бо-
лєзні, а  казали, шо сатана його повісила... Як вішал-
ник є, то засуха буде. Вішалників на кладбищах не хо-
вали, а на роздоріжжі, на перехресній дорозі, хрестів 
їм не ставили. Топляник буває так, шо він не нарошно 
утопиться. Як самогубство, то на кладбищі не ховали, 
а як так, случайно, то ховали. Але батюшка не одправ-
ляє ні вішалника, ні топленика.

с. Романівка
Записав О. Васянович 1 жовтня 2004 р. у с. Романівка 

Новоград‑Волинського р‑ну Житомирської обл. 
від Сощук Ольги Калістратівни, 1926 р. н.,  

Соцука Василя Пархомовича, 1924 р. н.,  
та Кубрак Ніни Василівни, 1926 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Наснилось 
ось у п’ятницю мені мати, якби вона йде коло мага-
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зіна. А я вже так зраділа, шо її побачила. «Ой, мамо, 
я з вами піду, куди ви йдете?» «Не йди, бо наб’ю». – 
«А де ж ви були?» – «От була, – каже, – в Сівупі, була в 
Шапурців, а це йду на Шпаргальці (це по вуличному у 
нас), а там мені треба перейти на той куток». Я встала 
у п’ятницю. Віщий сон. Перед обідом умирає один і 
другий, а третій повісився.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплеників. 
Колись вішалників ховали на канаві, на кладбищі, 
збоку, а заре ховають їх у могелках. Хрестів не стави-
ли. Топляник – це з людиною горе случилось. Перед 
Трійцею вішалників поминають.

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Степки
Записала Л. Орел 13 грудня 1995 р.  

від Заровної Марії Максимівни, 1939 р. н.  
(евакуйована 1986 р. із с. Степки  

Овруцького р‑ну Житомирської обл.).  
Розшифрувала Т. Зубрицька

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Cтрави поминальні. Вже як 
ставим на стол, сколько тих блюд є, коли як виходить. 
Ставим свєчку, робим коливо. Свєтим свєчку, моли-
мось Богу, обєдаєм. Потом лягаєм спат. А  те все так 
на столє і стоїт. Шоб «дєди» приходили і єли. Дєди 
ми робили, і я зараз роблю. [А на могилки не ходили 
на Тройцю?] Ми ж ходим послє Паски. На Проводи. 
А так, хто коли йде. А на Тройцю не ходим.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Скільки разів ви покій-
них поминали, коли жили в Степках?] По-моєму, два. 
[Коли?] Перед Тройцою і перед Михайлом. Це кажуть, 
шо перед Дмитром поминают, субота. А в нас перед 
Михайлом в п’ятницю. І перед Тройцою в п’ятницю. 
[Як називаються ці дні?] «Дєди». Мати так робила, 
і  я так роблю. Варим борщ, варим кашу, все постне. 
Пост ний день це у нас. 

ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Єрчики
Записав О. Васянович 11 липня 2008 р.  

у с. Єрчики Попільнянського р‑ну Житомирської обл. 
від Пудрик Ганни Степанівни, 1923 р. н.,  

та Марчук Марфи Ільківни, 1922 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Четвер після Паски  – 
Наць кий Великдень. Це усіх мертвих Великдень. Кла-
довище прибирають і до Великодня, і до Провід. Про-
води у нас після Паски за тиждень, у неділю. Радуни-
ця – це Проводи.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як умре дівчи-
на, то їй одягають фату, вінка, біле плаття. А  як же! 
Вільце роблять і коровай печуть. Коровай роздають 
на кладовищі. Вона ж незамужня. Це молодій [вінок] 
вдівають. А як людина старша, а замуж не ходила, то 
їй вінок не одівають. Вішальників, утоплеників. Ві-
шальників колись ховали в окопі, а тепер тут ховають 
з правильними людьми, на кладбищі. Колись і топель-
ника, і вішальника в окопі ховали, хрестів їм не ста-

вили, бо він же не пішов тим путьом, шо і люди. На 
себе руки наклав. А за топельника я шось не знаю. Їх 
батюшка не поминає, панахиди на їх не править. То-
пельника треба поливать, шоб дощ ішов. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Не доведи Госпо-
ди, як мертві ходять до живих. Такий наче крутій заго-
рається. Я бачила колись. Ми сидимо там, коли летить 
таке червоне наче. А у неї син умер. Ой, шо це воно таке? 
Так на подвір’я засипалось. Це перелесник називаєть-
ся. Треба маком-видюком хату обсипать. Каже: «Поки 
не позбираєш, то і не пойдеш». Кажуть, шо неправда. 
Усе чисто правда. Я і сама перелесника бачила. А шо ж. 
Червоний крутій летить. Тій людині дуже горе. Воно 
приходить да балакає. То треба не плакать за мертвим.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Мало буть сорок день по моє-
му діду. Сниться мені, шо приходить мій дід до мене 
до воріт. Голови я не бачу, а тут костюм, хусточка. Та 
прийшов і нічого не каже. Я кажу: «Оце ти прийшов?» 
Він зі мною нічого не балакає та й пішов. Це таке 
приснилося. А як батьку сорок день було, то це мені 
сниться: вони ідуть на роботу з кошелем моркву ви-
бирать. Зайшли до мене і кажуть: «Я так хочу їсти». А я 
кажу: «Тату, будем скоро обідать». Це істінна правда.

 СНИ-ПРИКМЕТИ Мені як насняться мої батьки [по-
мерлі], то я обязатєльно буду слаба. Оце наснився 
мені батько. Я дзвоню дочці і кажу: «Марусю, я така 
слаба. Даже не знаю, як і вилізу тим курам дать їсти». 
Кажуть, шо проті понеділка, то сон не справдиться. 
У  мене ж справдився, шо я не можу вийти. Мертві 
сняться на дощ. Просто приснилося.

с. Кам’янка
Записав О. Босий у с. Кам’янка 

Попільнянського р‑ну Житомирської обл. 
від Зотової Анастасії Пилипівни, 1920 р. н.,  

переселенки із с. Лю ́барка  
Народицького р‑ну Житомирської обл.,  

та Єсипчук Ніни Федорівни, переселенки  
із с. Великі Кліщі Народицького р‑ну Житомирської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мерт-
ва вода». Ту воду, якою обливають померлого, вили-
вають у таке місце, де люди не ходять, і худобина не 
ходить, десь у вугол. «Пута». Кажуть, якщо болять 
ноги чи ще щось, [то використовують пута], і перестає 
боліти. Ви знаєте, шо неправда. Моя свекруха колись 
умерла. А я кажу, що нікому не дам, бо щось дуже ногу 
тягне. Та взяла тою лєнточкою перев’язувала і нічого 
мені не помагало. А то кажуть, шо зуби як болять, то 
треба тею лєнточкою поперетягувати, да, кажуть, за-
німіє і не буде боліть. Атрибути поховальні. Як хтось 
помре, ставлять стакан води на окно і кусочок хліба, 
і сольки. І кожен день зміняють воду до дев’яти день. 
День постоїть, а  на ранок виливають на вугол хати, 
а на дев’ятий день виливають цю воду. Заборони та 
перестороги, пов’язані з померлим. Я  чула такий 
обичай у селі. То кажуть здорово плакати на похо-
ронах. От як хазяїн помер, тоді поплач, як він на лаві 
лежить, а як його уже закопали, то вже й не плач, бо, 
кажуть, шо можеш зорвати його з місця.

ВИНОС ТРУНИ КЛАДОВИЩЕ Як виносять померло-
го, то не спускають. У дворі відкривають всі ворота і 
двері, а як винес ли, то закривають. Опускання труни. 
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У нас церкві були довгі рушники, то на них опускали 
труну в яму. Колись виткали їх у нас у Клещах і сюди 
привезли.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Після Великодня, через 
тиждень їдемо на кладовища. Батюшка приходить, 
править, поминаємо родичів, а  тоді розстеляємо на 
настольничках, хто шо приніс. Рушники поминальні. 
Перев’язує дехто хреста рушником, дехто чіпляє ві-
ночка. На могилці залишали і яйця, і  паски, і  водки 
наллють у стопочку.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як помирає не-
жонатий хлопець, то його одягають у костюм як моло-
дого, стелять під ноги рушники. А дівчину убирають 
як молоду – у фату і квітки прикріплюють. Хрещений 
несе коровай поруч, і хрещена йде з іконою. А тоді як 
закопали, та на кладовищі розламують коровай і роз-
дають людям.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Розказували, 
що до дівки ходив хлопець да помер, а  вона за ним 
затужила. Да почав приходити до неї, да вже не хло-
пець, а  знаєте хто. Вона стала сохти, сохти. Дійшло 
до того, що вже треба вмерти йой. Стали питать, що 
це з нею таке. А вона каже: «До мой Василь». Дали їй 
свяченого маку: «На, да обсип хату цим маком, і сама 
скупайся в ньому, да сядь у зеркало перед окном і за-
чісуйся в ньому. Як он прийде, то он у хату не ввійде, 
бо посипане маком. Буде тебе проз окно питать, що 
ти робиш. А ти скажи, що до вінця вбираюся з тобою 
йти разом». То вона таке й зробила, то он як рвонув, 
що криша аж злетіла. А он біг межею назад, а там на 
межі росло зілля, то он його порвав, те зілля, і зараз 
[воно] називається «безвершник». В ньому нема вер-
ха, а воно цвіте. То те зілля рвуть. Да як корова мокріє 
послє ночі. То те зілля варять да корову ним миють 
і вішають його у хліві. Як недобре робиться людині 
чимось отаке, то в хаті посипають свяченим зіллям, 
маком.

с. Романівка
Записала К. Чаплик 11 липня 2008 р. у с. Романівка 

Попільнянського р‑ну Житомирської обл. 
від Чуприни Антоніни, 1931 р. н.,  

та Шевчук Лідії, 1929 р. н.  
Розшифрувала Г. Сульженко

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Cпоря-
джен ня померлого. [Чи клали гроші покійнику?] Ко-
лись зав’язу вали у кінчик платочка срібник  – двад-
цять копійок. Це ще колись були совєцькі двадцять 
копійок, то колись зав’язували і чоловікові до боку, 
а  жінці в якийсь карманчик десь клали. [Навіщо?] 
Ну, треба, щоб було там із ним. Такий був обичай. 
[А під подушку?] Нє, під подушку нічого не клали. На 
подушку тільки покривало клали чи хусточкою по-
кривали. І руки накривали. Хрестика давали в руки. 
Іконку клали – Матір Божу, або, як чоловік, то... Ну, 
обично, Матір Божу клали. [Вінець на голову роби-
ли?] Вінець продається в церкві. І  свічки продають-
ся, і пропускна, прохідна продається, і іконочка про-
дається. Це все батюшка бере з собою, якщо в когось 
цього нема. А хто заготовляє собі наперед, то батюшка 
не несе вже. [Чи було таке, що пиякові клали пляшку?] 
Клали. То для чого ж його класти, як батюшка злих ду-

хів виганяє кадилом? Це ж не можна цього робить. Це 
ж гріх. [Але таке траплялось?] Було. І папіроси клали, 
і  горілку клали. Нічне перебування біля померлого. 
[У вас заведено, якщо хтось помер, сидіти всю ніч біля 
нього? ] Да. Ну, зараз не сидять, бо нема старіх, а моло-
ді зараз знаєте, як. А старі колись сиділи всю ніч. [Для 
чого це треба? ] Сиділи. Казали, не можна покойніка 
самого кидать. Треба було з ним буть. І старих бабок 
припрошали, щоб сиділи. [ Усю ніч? ] Всю ніч. [ Щось 
платили їм за те? ] Ну, вже давали не грішми, а що там 
осталось з одягу, спідниця. А ще хлібину давали, руш-
ника. [Скільки днів міг покійник бути в хаті? ] Три дні 
колись було. Заносили в капличку, як була в нас ка-
пличка на цвинтарі. А  зараз  – ні. Зараз спішать. Ну, 
колись, кажуть, і сонце так не пекло і не розлагалось 
тіло. А зараз – помер і на другий день хоронять. [Чи 
завішували дзеркало?] Да, дзеркало завішувалось. 
А це для того робилося, щоб покойнік не привиджу-
вався. Одбивалося отраженіє. І до дев’яти день висіло 
покривало те, позатулюване. Зробили в дев’ять день 
обід, тоді вже знімається все. Відспівування. У  хаті 
батюшка як править, то мі співаємо. І  «Отче наш», 
і «Богородиці», а вже як вийшли надвір, то співаємо 
«Калини»:

Ой, Боже, мій Боже, з високого неба
Послухай молитву мою.
Прийми мою душу до самого неба, 
А тіло в сирую землю.
Насиплять на мене високу могилу, 
Травою вона заросте.
Посадять на мені червону калину. 
Весною вона зацвіте.
Калину ту будуть пташки прилітати
Та й будуть мені щебетать,
А я не почую і я не побачу, 
Бо буду в могилі лежать.
Моя домовина – то темна хатина, 
В якої віконця нема.
А я одинокий, як та ядилина
Лежу в домовині один.
(Або одна, якщо на жінку.)
Моя домовина – то темна хатина, 
Де буде там тіло лежать.
А ангел промінчиком Страшного суду
В руках мою душу держать.
Ой, Боже мій милий, який цей світ ясний, 
Як хочеться жити мені.
А смерть не жаліє, і все тра кидати
І треба лежати в землі.
Недавно ці ноги по світу ходили,
О, Боже, який то був час.
Недавно ці руки так тяжко робили,
А зараз на грудях лежать.
Так будьте здорові, моя вся родино,
Настав до розлучення час.
Мене провожайте до вічного дому
Там буду спокійно лежать.

[Звідки Ви знаєте цю пісню?] В  церкву ходили та й 
дізналися. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА КЛАДО-
ВИЩЕ [Чи обсипали померлого зерном?] Житом. 
[А коли це робили?] Як виносять з хати. Винесли гроб 
з хати, на порозі три рази попрощалися  – опустили 
труну донизу, підняли. Так три рази. Оці, що копали 
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яму. А тоді мати обсипає. Зараз і цукерками сиплють, 
і  житом. Запечатування. [  Чи запечатують моги-
лу?] Да, обізатільно. [ Коли це роблять? ] Як ховають. 
Опустили в яму і батюшка печатає. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Традиції жалобні. [ Була у вас 
традиція за померлими голосити? ] Нє, нє. Кожен пла-
че в душі, а на людях – нє. Це – десь Білорусія, це там 
десь. Хоча трошки й приказують. Плаче мати за сином, 
то приказує. [  Що приказують?  ] Ну, знаєте, кожна 
мати по-свойому. Що в кого як складалося. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. До  дев’яти 
день не замітати хату, бо то ти вимітаєш душу. А вже 
після дев’яти день підмащували хату. [ Зараз так ро-
блять? ] Деяким скажеш, то слухають, а деякі своє ро-
блять. [ Чи вивішують якийсь знак на воротах, коли 
людина помирає? ] Нє, нє. Одчиняють ворота і несуть 
не через хвіртку, а через ворота. Як тільки помер по-
койнік, зразу одчиняються ворота.

ПУЛИНСЬКИЙ  
РАЙОН *

с. Слобідка
Записав О. Васянович 26 червня 2009 р. у с. Слобідка  

Червоноармійського р‑ну Житомирської обл. 
від Головні Дусі Олександрівни, 1930 р. н.,  

та Сірик Валентини Василівни, 1932 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Мертві як 
сняться, то дощ буде. Вони вже мені так сняться, шо 
Господь його знає, чого вони мені так сняться. Чи 
вони мене хочуть уже забрать? Кожної ночі сняться. 
Які де не є мерці, то вони до мене йдуть. Треба у церк-
ву піти да свічки поставить. [Переказує сон]: мене 
два покойніки підвозили. Я  не могла прийти, так як 
у церкві була, йду, йду, да ніяк не можу дойти. Як я 
дохожу до магазина, [а там] стоїть Павлушка Ольга. 
Я  кажу: «Ти де тут взялася? З  того світа прибігла?» 
Вона каже: «Їдемо додому на Слобідку з Стрибіжа». 
Я кажу: «Візьми мене підвези, бо пока я зайду з пал-
кою. Я не можу йти». Вона: «Пішли. Там Павло стоїть. 
Заре підвеземо». Павло мертвий – це чоловік її. Я при-
хожу, а в їх так багато соломи на возі. Я кажу: «А де 
ж я сяду?» А вона каже: «Це він набрав на підстілку». 
Я вилажу на цю солому, сідаю і ми їдем, їдем, їдем... 
То я до кінця і додому не доїхала. Де вони мене везли, 
то я і не знаю. Може, де на могелки. Вони мені часто 
сняться.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Навський Великдень 
не мона нічого робить, бо десь кістка виросте. Якась 
ґуля десь буде: чи на руці, чи на нозі, чи на морді десь. 
Це цих мерших Великдень. Як іду на могилки на Про-
води, то я беру грамотку. Часом беру в корзіну їжу, 
но це вже важко нести, то беру грамотку і гроші кла-
ду, і вже прошу батюшку: «Станьте біля мого батька, 
біля чоловіка відправте. Панахіду відправте». І я йому 
плачу ́. На могилки кладу канфети, яєчко. Ми кладем 
усім своїм. Могилку застеляю рушником чистим і 
все поскладала. Дітки ходять маленькі збірають у ку-
льочки, хто вже такий бідний. Там є ж усякі діти. Як 

* До 2016 р. – Червоноармійський р-н.

приходить родня, то відходять трохи далі, застеля-
ють і обідають. Тепер поробили столики і скамеєчки. 
Воно то по-правильному – поминули там та й додо-
му, а батюшка каже: «Як хочте. Пийте і не впивайтесь. 
По розуму». На хрести вішаєм вінки, рушники, лєнти 
чорні, вінки разні, квітки такі гарні на могилку купля-
єм. Рушники поминальні. Рушник зав’язав на хресті 
у два вузли, і  він там теліпається, не забирали його. 
Тернові хустки так само вішають, все вішають. В нас 
такі могилки тіки цвітуть. Боже, скільки там уже гро-
шей пішло на ті могилки, на ті квітки. Кожного ж року 
викидають, вони ж ще добрі, а нові ставлять. Шкода ж 
своєї матері, чи батька, чи там сина, чи чоловіка. Ко-
лись такого не було. Бєдні були.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників. Вішальника не 
хоронять на могилках. Оце загорожа для тих, шо сво-
єю смертю вмерли, а цього вішальника – по цей бік в 
канаві. І зараз так. І хрестів їм не ставлять, і батюш-
ки там немає. Може, родня і поминає, а батюшка не 
хоче. Як анхерей [архієрей] розрішить, то батюшка 
відправить. 

с. Стрибіж
Записали К. Ковтун та М. Башинська 26 червня 2009 р. 

у с. Стрибіж Червоноармійського р‑ну 
Житомирської обл. 

від Сірика Івана Олександровича, 1936 р. н.,  
та Сірик Ольги Петрівни, 1940 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне пе-
ребування біля померлого. Я була у Шепетовці, сваху 
хоронили, там син у мене. То там ці півчі, такі вже 
стареньки, і в кожної книжка. Вони всі увечері при-
ходять, як уже померла людина (а взавтра похорони), 
цілий вечір усі співають і читають по черзі. Я там з 
ними познакомилась (я  вже в церкві співала, ну ше 
не читала, тепер то я вже й читаю), то тоді вони мені 
дали читать. Мені воно так добре дається, шо я піш-
ла й пішла читати, вони мене похвалили, сказали, шо 
дуже добре я читаю, і  я відтоді насмілилась і поча-
ла читати. Відспівування. Ці псалми співають і вдо-
ма, і в церкві. У церкві як уже відспівали покійника і 
люди прощаються, ми співаємо. Рідні спочатку про-
щаються, а тоді вже всі люди стають в очередь і про-
щаються. Отако звідусіль поназвозили цих псалм та 
й співаємо:

Де ти, Душечко, ходила, 
Що свій дім ти опустила?

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 Що свій дім ти опустила.

Я ходила у той день,
Коли роблять дев’ять день.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 Там, де роблять дев’ять день.

Поспішай, Душе, до Бога,
Бо далекая дорога.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 Бо далекая дорога.

Сидимо ми за столами,
Божа мати з Ангелами.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 Божа мати з Ангелами.
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Стоїть Душа коло столу,
Як моляться люди Богу.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 Як моляться люди Богу.

Помоліться щиро нині
За ту Душу, що в могилі.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 За ту Душу, що в могилі.

Стали люди обідати,
То пішла Душа із хати.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 То пішла Душа із хати.

Стала Душа спочивати,
Зустрічає Божа Мати.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 Зустрічає Божа Мати.

Мати Божа всіх стрічає
За нас Бога умоляє.

Приспів: Боже мій, Боже мій, 
 За нас Бога умоляє.

  ***
Ось я стою, гірко плачу:
– Мамо моя, ти проснись,
Розплющ свої очі, матусю,
На мене ще раз подивись.
Ви мене, мамо, родили,
Щоб я щасливо жила.
Блáга у Бога просили,
Щоб я здорова була.
Мама мене колихали,
Мама купали мене,
Мама ночей не доспали,
Гляділи, ростили мене.
Перші кроки ступати
Ви мені помогли,
Перші слова промовляти
Ви навчили мене.
Ви мене в церкву водили,
Вчили молитись Христу
І Його Матір любити
Діву Пречисту Святу.
Не раз Ви, матусю, скорбили,
Коли я в недузі була,
Часто слізьми умивались,
Бога на поміч звали.
Я пам’ятаю, рідненька,
Проводжали із дому мене
В життєву дорогу далеку,
І сльози стояли в очах.
Дякую, мамочко рідна,
За Ваші руки святі,
Що відчували мене Ви
І помагали в біді.
Звідки ж тепер виглядати,
Де ж мені Вас знайти?
Більше я Вас не побачу,
Лиш на могилу прийду.
Матусю, моя Ви рідненька,
Яка це розлука тяжка,
Як тяжко з Вами розстаться,
На те Божа воля така.

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Рача
Записав О. Васянович 10 липня 2008 р. у с. Велика Рача 

Радомишльського р‑ну Житомирської обл. 
від Зайченко Марії Василівни, 1926 р. н.,  

та Бойченко Ганни Йосипівни, 1921 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утоплеників. 
Казали, шо як вішальник є, то у селі дощу не буде. Їх 
не разрешали там ховать, де всіх людей ховали. У нас 
у Чудині був один. Похоронили його на могилках, але 
в куточку. А тоді вже було таке, але на що, я не знаю. 
Як хто йде на могелки до своїх рідних, должни брать 
якусь палку чи шось таке і кидать на ту могилу і ка-
зать: «Кидаю паліку, шоб ти не встав довіку». Хреста 
на тій могилі не ставили, і батюшка обходить ту моги-
лу. Він на Проводи обходить кругом, але його минає. 
Топельник не так як, як вішальник. Його ховають, як 
і простих людей. […] Як є вішалник, до дощу не буде. 
У  нас були такі, шо їх не ховали на могилках. Було 
таке місце, шо їх окроме ховали. Коли йден людина 
проз тую могилу, до хоч отакенького дручечка треба 
кинуть на могилу. Казали: «Шо ти зробив, то те ми 
тобі і дали». Хрести їм не ставили. Вішалник – це його 
воля чи неволя, а  топельник не хотів цього робить, 
вішалник – це так вроді сам собі зробив. Вішалників 
поминають у Троїцьку суботу перед Трійцею, на наглі 
смерті правиться у церкві.

с. Вишевичі
Записали Н. Гаврилюк та О. Таран 10 липня 2008 р.  

у с. Вишевичі Радомишльського р‑ну Житомирської обл. 
від Василенко Ганни Іванівни, 1932 р. н.  

Розшифрувала О. Таран

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  [Які Ви знаєте прикмети на 
смерть?] Ну, на вмируще всігда сняться мерці. Прихо-
дять забирать. Ось моя мати лежить да й каже: «Зна-
єш, Ганно, цієї ночі я лягла, заснула, коли бачу, від-
чиняє двері батько та й каже: «Горпино, хватить тобі 
тута буть, іди до мене». А вона каже, я не знаю, наче 
батько умер, наче живий, а мати каже: «Чого я до вас, 
у мене хата своя». – «Дарма, що своя, іди до мене». Да 
й каже мати: «Ганно, я скоро умру, бо батько по мене 
приходив». Воно вдається так. Кличе. Ось багато тут 
сусідів, проте чого ні одного не вспомине, а розказує, 
то там, то там гукає, то тако родня приходила по її, 
то така.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. [Чи можна рідним 
обмивати покійника?] У нас заведено так: хоч – свої 
обмивають, а  хочеш  – то чужі обмивають. Напри-
клад, я лічно свою матір сама убирала, і вона просила: 
«Доню, як я вмру, нікого не гукай (там тільки сусідка у 
матері в  кутку), гукнеш Катю і ти, і мене вмиєте і убе-
рете. І щоб батюшка був». Получилось, що ми ще одну 
жіночку брали, тому що ми вдвох її не підняли, вона 
ж помагала мить, нарядили, все. Я їм дала по бухан-
ці хліба, стрижки [шерстяні хустки]. [Хусткою у вас 
що називається?] Велика хустка, плечова хустка. [По-
мили і зразу дають?] Зразу. І мати пошила фартушки. 
Три фартушки: «Як будете мить, щоб наділи да себе 
не обприскали». І  ті фартушки отдаються. Дала по 
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п’ятьорці чи по десятці, скільки хто хоче. У нас всігда 
давали фартушика, хліб і хустку. [Чоловіка хто обми-
ває?] Жінки. [Що одягають?] Все нове. [А вінчальне? 
Народний одяг?] Ні. У  нас воно все позношувалося, 
а після войни, знаєте, яке воно! «Мертва вода». [Куди 
дівають ту воду, якою обмивають покійника?] Вили-
вають туди, де люди не ходять. Под дерева. Саме біль-
ше – под яблуню чи грушу. [А нічого, що це «мертва 
вода» і під грушу?] Ні. Вона не мертва, туди, де б люди 
не топтали. Вона собі одходить під корінь і нічого не 
стається. Спорядження померлого. Колись на третій 
день ховали. Це моя мати розказувала. І  наша баба, 
і прабаба моя. Бо я ж і бабу ховала, і прабабу ховала. 
Вони лежали три дні. На третій день ховали. А зараз – 
ні. [Спочатку куди кладуть?] Був топчан; вони й за-
раз є, у мене тоже є топчан. Він застиляється. [Спеці-
альний топчан?] Да. [У кожного є свій топчан?] Ні, ось 
у мене цей топчан всіх людей переховав. Застеляється, 
подушка кладеться. [Це такий дерев’яний помост?] 
Да. Рівненький, тільки подушку туди кладуть. [Де 
його ставлять?] Серед хати. [Чим його застеляють?] 
Простинями, вишиті на один бік і на другий бік, а тоді 
простиня чиста, подушка, але подушку теж застиля-
ють простинею, бо його вже разом з простинею ви-
носять. І перекладають в гроб. [Що кладуть в одяг?] 
У  карманчик кладемо гроші. [Для чого?] Я  не знаю. 
Перев’язують мерцю праву руку руку хусточкою. Но-
совички – мужчинам, а жінкам – отакі. [Для чого?] Не 
знаю. [А гроші для чого?] Щоб на тім світі місце ку-
пить. [Руки якось складають?] Руки складають на гру-
дях, права зверху. У руку укладається хрестик і свічеч-
ка. На шию чіпляють маленького хрестика, проходна 
і вінчик на голову. [Вінчик  – це папірець, там щось 
написано?] Да. [А проходна?] Це листочок такий, там 
по-слав’янськи. У карман кладуть або під руку. Роди-
чі приносять з церкви, а  нє, то сам батюшка прочи-
тує і туда. [У  вас заведено вкладати запасний одяг?] 
Да. У нас укладається тільки хустка і убор. [А запасні 
брюки, піджак?] Ні. [Чи накривають лице покривалом 
перед тим, як кришкою накривать?] Ні. У  хаті ноги 
прикривають і руки, а як уже в труну, то так. «Пута». 
[Що розказують про «пута», якими зв’язують руки?] 
У  нас стараються взять їх. У  нас колись було багато 
товару [худоби], зараз мало. І оце корова б’ється (є ж 
такі корови, що б’ються) – зав’яжіть оце, що на ногах 
і на руках, на роги, [і вона] не буде битися. [А для лю-
дини?] Багато люди беруть, багато бородавок таких, 
що лічиш, лічиш. То люди оце цеї трапочки беруть, 
оці веровочки да прикладають, а друге – беруть руку 
мертвого і мазинцем обведіть оце тако місце, де у вас 
бородавка. Де вона дінеться  – не знаю. Прийде три-
чтири дні – і нема. Нічне перебування біля померлого. 
[Чи можна лишати покійника самого?] Ніколи у нас не 
кидають самого. Обязательно рідня, яка з’їжджається, 
сидять, уже дванадцять, уже й час, і два, передосвітка 
хто там ляже на минуту, а все одно сидять. [Чому си-
дять?] Наче таку дань отдають. Що це послідній раз 
поседіли коло його. Вже більше вони не будуть сидіти 
коло його. І балакають про все добре. [Що кажуть про 
душу?] Про добре балакають і про погане балакають. 
Ну, кажуть: «Слава Богу, прожив, що ні з ким не по-
лаявся, що нікого не обідив, обдавав нищих, помагав 
удовам». Отаке балакають люди. А є так, кажуть, що і 
нищим не давав, і не позичить нікому і з собою нічого 
не взяв, все оставив. Кажуть, кажуть таке. Світиться 

воскова свічка, читає читалка всю ніч «Дванадцять 
апостолов». Псалтиря одна жінка читає аж до конця. 
А зараз вони його не дочитують. А зараз я вам кажу – 
сьогодні вмер, і вже вони заховали. Скільки прочитає, 
стільки і харашо. Читає до дванадцяти часов, а  тоді 
йде отдихать, вранці приходить і знов дочитує. Ко-
лись, як читала, вона ніколи не сяде, вона стоя колись 
вичитає до дванадцяти, а тоді приходить рано і знов, 
пока покойника не однесуть, стоя читає, а зараз так, 
всілась, сидить та читає. [Люди сидять вночі?] При-
ходять, повна хата людей, слухають, сідають, а  тоді 
вже повечеряють... [Вечерю дають обов’язково?] Об-
язатєльно. Його накривають покривалом, щоб він 
був закритий. [Чому накривають? Адже вечеряють в 
сусідній хаті?] В  цій самій. Повечеряли, а  тоді розі-
йшлися. [Що на вечерю дають?] На вечерю як піст, то 
борщ варять, рибу жарять і вареники, і кампоти, і все. 
[Горілку можна пити?] Тоді не п’ють. А як уже захо-
вають... Відспівування. На  наступний день похоро-
ни. Батюшка приходить... [І читає? Відправу робить?] 
Отпєваніє. [Раніше також так казали?] Не знаю, як 
раніше. Зараз  – отпєваніє. Батюшка приходить і на-
чинає  править, а певча співає. [Півчих одна чи дві?] 
Ми вдвох. А є такі, що й по чтири, й по п’ять. [Коли 
небіжчика перекладають в труну – до того як батюшка 
відспівує чи після?] Нє. Як лежить, а тоді вже батюш-
ка одправив, виходить із хати, а його виносять. [У хаті 
перекладають чи надворі?] Надворі. [Гроб з кришкою 
не заносять в хату?] Нє. [Чому?] А через те, що бува, 
у двері гроб не пройде. У кого входить гроб, то в хаті 
укладають. Атрибути поховальні. [На вікно для 
душі покійного щось ставлять?] Обязательно. Сьогод-
ні він умер, поклали його на топчан, налляли повний 
стаканчик води і наверх поклали кусочок хліба і солі. 
Узавтра я рано встала, цюю воду виляла надвір там, де 
люди не ходять – под яблоньку чи под китку [квітку] – 
там, де ступаків нема, наляла водички і знов хліб – до 
сорока днів. Вода кожен день міняється, а хліб той са-
мий кладеться. Це для душі його. Вона в хаті до сорока 
день. Вона приходить пить, а хліб – їсти. Духовно їсть. 
Всі так роблять. [А  через сорок день куди дівають?] 
Отдають чи корові чи курам, з’їдають цей хліб. А во-
дичку виливають там, де нема ступаків.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [У вас ка-
жуть гроб чи труна?] Труна. [Чи опускають тричі над 
порогом?] Ні... У нас співається: «Прийдитє, послед-
нєє целованіє дадим, браття умершему, благодаряще 
Бога...». Заборони та перестороги, пов’язані з помер-
лим. [Коли людина вмирає, чи завішують дзеркало?] 
Дзеркало завішують... [Чи зупиняють годинника, чи 
вимикають радіо?] Радіо виключають, тому шо чита-
ється, то треба, щоб люди слухали. А годинники у нас 
ідуть. [Чи треба, щоб світло вночі горіло?] У нас цілу 
ніч світиться. [Надворі також відспівують?] Да. Ще 
раз прощаються. [Ось тут можна класти, передавати 
на той світ?] Да. І прощеніє просить надворі. І до ями 
принесуть – уже там, наприклад, співають, печатаєть-
ся гроб: «Нинє отпущається раба твоєго, Владико, по 
глаголу Твоєму с миром...». Тоді батюшка каже: «Люди 
добрі, прощайтеся останній раз». І знов просять про-
щенія, а люди кажуть: «Бог простить». Три рази. А по-
тім забивають кришку і співають: 

І закриваються, 
з білим світом прощаються, 
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сиві сіни – то сусіди мої, 
жовтий посок – то постіль моя. 
Алілуя, алілуя, алілуя. 

Оце остання пісня. [Чи зупиняються, коли рухається 
процесія?] Нє. У нас, наприклад, як мого хазяїна ви-
несли, сусідка виносить стол, стол гарно вбирається, 
кітки гарні, гарно застеляється настільник, виносить 
ікону, ікона должна ж гарним рушником закрита, 
буханка хліба. І  просить тоді прощення. Батюшка 
ж молиться ще ж. Ідуть далі – і знову така сама. [Це 
хто хоче – виносить, хто не хоче – не виносить?] Да. 
[Хліб забирають на кладбище? А що з іконою?] Ікона 
до хати йде, а хліб закривають і кладуть на кришку... 
Буває, род хліба набирає. Хліб привозять назад до 
хати і роздають. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. Спать не можна [коли йде похорон]. Не 
давали спать. Всі не сплять. [«Кладбище» у вас нази-
вають чи «цвинтар»?] Мóгилки. [Як ховають дитинку, 
чи можна матері йти за труною?] Іде. Не розрішають, 
але наша Наташа йшла.

КЛАДОВИЩЕ Батюшка каже: «Прощайтеся, рідні, зна-
йомі... Простіть йому, люди добрі, за його гріхи, або 
попросіть прощення». І  тоді [дружина] каже: «Люди 
добрі, просить мій хазяїн прощення». А люди кажуть: 
«Бог простить». Другий раз – і знов люди кажуть: «Бог 
простить». Третій раз: «Бог простить». І  на цьому 
вже всі підходять цілуватися. І всьо. Цілують в руки, 
в ноги. [У вас як кажуть – покійник, мертвий?] Мерт-
вець. Опускання труни. Опустили люди гроб в землю, 
а тоді батюшка каже: «Люди добрі, по нашому обичаю 
треба три рази горстку землі кинуть на труну». Оце 
все. [На чому опускали труну в яму?] Ось у Веприні – 
на рушниках, у  Макалевичах  – на рушниках, а  у нас 
прямо такі паси, такі, як рушники. Вони зберігаються 
у будці... Полотняні, крепкі. А є ще крепкі такі верьов-
ки. [У вас немає такого звичаю, щоб рушники чіпля-
ти на хрест?] Кладуть і зараз. Я  колись свому внуку 
вишила такого рушника. [У  вас далеко кладовище?] 
Далеко. [А рушники у вас і зараз вісять?] Є, тільки не 
вишиті, а такі – государственні. І рушники, і хусточки 
зав’язують, ну, всяке. Дари поминальні. Беруть цукер-
ки, пряники – по жмені. Хто є, жінка ходить з торбоч-
кою, всім роздає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  А прийдуть додому, рушники і 
вода стоїть. І каже кожен: «Очищається душа і тіло». 
Три рази треба линуть води і руки помить. І буває, хто 
недобачає, то кажуть, треба й очі промить. То про-
мивають, є люди. І краще бачать. І витирають. У нас 
як ідуть, несуть і пряники, і  цукерки, і  вино. [Це я, 
коли йду на обід, маю нести з собою?] І  вино, і  хліб 
обя зательно, і сітро. Раньше носили. Хліб обязатель-
но несли, яйця, помідори, яблука, отаке. А вже як по-
обідали, то ставляють цукерки, пряники на кажний 
стіл, велика така тарілка викладається. Уже як ідете, 
то берете чи дві, чи три цукерочки. Обід поминаль-
ний. [Як запрошують на обід?] На обід. В нас кажуть: 
«Люди добрі, приходьте всі на обід пом’януть того-
то». Отак запрошують. Ідуть рідні, близькі. А  зараз-
до усі п’яниці сходяться. Страви поминальні. [Як 
починається обід?] Беремо коливо по разу, перехрес-
тился і сказали, щоб всі сіли тихесенько, минуту-дві 
пом’янули, ніхто не балакає. Тоді поседіти три-чтири-
п’ять минут, тоді встають і благодарять Бога. [Для по-

кійного ставлять тарілочку?] Там, де він лежав, у тій 
хаті накривається стол, кладуть там і борщ, і котлети, 
що наварили, і  кладуть три ложечки чистих, тільки 
не в страву, а так, щоб вона торкалася мисочки. А де 
коливо, то три ложечки, щоб вони не вмочені. А  та 
страва так стоїть... Саме перше у нас ставиться борщ 
гарячий. І ще як батюшка править, то ставлять на стіл, 
щоб парою йшов, наче щоб наїлася ця людина, душа. 
Саме перше  коливо беруть. [Як готують коливо?] Рис 
варять, укладають ізюм, сахар і цукерочками такими, 
горошком обкладають. Три рази беруть. Спочатку ко-
ливо, а  тоді борщ, картоплю, рибу жарену, захолоду 
[холодець], салат якийсь, ну, гурки, помідори. А тоді 
ставлять горох і вареники. Поминки післяпохоронні. 
Одежу у нас роздають. Оце умер мій хазяїн. Днів п’ять 
чи шість пройшло, пока все поприбирали в хаті, все 
знесли. Такі є люди, що нуждаються. Ми поотдавали і 
штани, і сорочки, те, що він носив і нове поотдавала, 
бо воно нам не треба... Я кажу: «Нате, деди, будете но-
сити – будете поминать». [...] Як роблять сороковини, 
то йдуть на могилки, просять, що «Просимо, Миколо 
чи Юліан, приходь сьогодні на сороковий день і бери 
всю свою родину з собою». Запрошують. І кладуть ті 
три ложечки. [У вас поминають на дев’ять день, сорок 
і год?] Дев’ять роблять дуже рідко. Свої – сім’я то при-
йдуть... На кладбище йдуть. Канфети кладуть, прани-
ки кладуть. Водичку. [Батюшка не забороняє?] Ні.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Які у вас поминальні дні 
впродовж року?] У нас часто носять в церкву на Діди. 
[Це перед святом Михайла восени?] Да. [Кажуть «Ми-
хайлові Діди»?] Да. Тепер ось у Петрівку, поминальна 
субота у Трійцю. Там ще є поминальні дні, то люди 
носять поминать, беруть бутилку вина, беруть канфе-
ти... [Виходить, що Діди тільки три рази?] Да. [На Ми-
хайла, Трійцю і в Петрівку?] Да...Трійця – з п’ятниці 
на суботу – Діди. [Які страви готували на Діди?] Ва-
реники, узвар (не кисіль, а сухі яблука, груші) і коли-
во. [Не обов’язково дванадцять страв?] Ні. Зварили, 
ставлять увечері. Темніє і мати ставить стола, сідаємо 
серед хати, мати насипала борщ, [подала] рибу жаре-
ну, вареники. [Що кажуть?] «Отче наш» мати каже, ми 
встаєм, «Отче наш» молимось. І мати каже: «Діти, по-
минаймо бабу нашу чи діда, хай їм легко землю дер-
жать». [А якщо кілька померлих?] Усіх вона перелічує. 
[Не чули, щоб на подвір’ї чи за столом казали: «Діди 
наші, прилітайте»?] Ні, у  нас в хаті кажуть. Свічка 
треба, щоб горіла, поки ми не повечеряємо. Повече-
ряли, свічку потушили і все. Все, що на столі, ми не 
прибираєм, залишаєм, тільки повитираємо чистенькі 
ложечки і поставимо.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відьми. Наприклад, дєд ось коло 
нас через дорогу. Ну, умирає дєд, тиждень умирає, 
а тоді каже: «Лізьте на піч і зорвіть три доски, бо мені 
треба вже вмерти, хватить мені мучиться». Це точно 
було, і зривали столю... Він сам загадав, ми ж не зна-
ли, а  його ж нечиста сила мучила, бо в нього ж не-
чиста сила була всередині. Він загадав сину свому, 
син поліз і зорвав ція три доски. Треба зривать. І ко-
лись коло моєї матері [жила] баба Слепенчиха. Як 
зробить, то і корови подохнуть, і  свині подохнуть. 
До тоже зривали столю [коли вона вмирала]. А  так 
не вмре. [А  для чого зривають стелю? Може, з  ду-
шею щось пов’язано?] Наверно. На печі, коло комина  
зривали...
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УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  [Чи чули таке, 
що як вмирає мати і залишаються діти маленькі, то 
вона «вертається» до них?] Було таке. Я  чула таке: 
умерла мати, осталося в їх двойнятки. Це в нас у селі 
таке було, це ж моя мати мені розказувала. Я  її [по-
кійницю] не бачила і не знаю. Каже мати, що ці дітки 
були плакливі. Плакали й плакали, а як мати вмерла, 
догляду такого [не було], знаєте, не материнський до-
гляд. Ну, чоловік гойдає, гойдає їх, позасинали, тоді, 
каже: «Я ліг в ліжко да й сплю. Наче сплю, але я ж не 
сплю. Коли чую, наче хтось пройшов по хаті. Коли 
дивлюся – колиски ж колись не такі були, а колиски 
висять  – сюди-туди, сюди-туди колише. Я,  – каже,  – 
думаю, може мені привиділося. Сяду я. Сів  – гойда-
ється, що мені робить? Дививсь-дививсь, дививсь-ди-
вивсь, а тоді, думаю, скажу: “Ольо, як ти їх колишеш, 
то, може, собі забереш?”». А  воно,  – каже,  – одзива-
ється: «Вони мені не треба». І  більше не бачив, щоб 
колихала. Но це було. [То він чув навіть голос?] Голос 
почув! У нас ось-до Катя тоже – чоловік її вмер, а вона 
всталася молодою. Як вона плакала!.. І як став він хо-
дить... Сонце зайде – і він вже дома. Давай вона людям 
розказувать. Люди ж уже давай раду шукати. До батю-
шок треба йти і таким чином одмолили, що він уже не 
ходив. Так що є така сила ще. [Чи не зверталися ви до 
чаклунів?] Колись був у нас на хуторі, звався дід Па-
велко, то до того Павелка ходили відмовляли.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  [Кажуть, що не 
можна довго плакати [за померлим]. Чули таке?] 
Знаю. У нас в селі був врач, і перед новим годом поїхав 
у Житомир по торти. Із медсестрою. А вона була одна-
єдінственна в матері. І трапилося так, що получилася 
аварія – і він не вернувся, і вона не вернулася. Ця мати 
ходила, не було такого дня, щоб вона не була там. Ну, 
представте, ні батька, ні матері і одне дитя – і те захо-
вать трагічно. І ось вона ходила, ходила, тоді, каже, що 
прийшла до могили і зробилось так темно, що вона 
не знає, ні місяця, нічого, така темнота. І  каже, що 
не знає наче, куди її перелазить. А там звідтіль у нас 
така стежка, вона перелазила і якраз її могила, а тоді 
вона наче підійшла до мене, да тако взяла да через 
тин пересадила да каже: «Більш не приходь». Вона ж 
іще жива була і всім людям розказувала, а це недавно 
вмерла. Отак, каже, мене взяло, через тин пересадило. 
Тихенько. Пересадило і сказало: «Більше не приходь». 
І вона більше не пошла.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  А зараз я вам розкажу оце моєї 
дочки дитина. Є Бог на світі. Перший хлопчик умер у 
Ленінграді. Ну, і ми рішили, бо вони жили там, у Ле-
нінграді, щоб його забрать додому і у себе тут похова-
ємо. Його везли самольотом. Перш дерев’яний [гроб], 
а тоді цинковий, тоді в ящик, у такий наче багаж. Але 
занесли його в церкву там – в Ленінграді церква для 
малолєток чи як там називається. Там одправили 
[службу] і йому вклали все те, що йому треба. Але ж 
стружкою закривали оте все, щоб воно не шаталося. 
Як привезли в Київ (ми його сюди привезли маши-
ною), як стали ми його откривать, я не знаю яким чи-
ном – витягнулося покривало його. А зробила новий 
гроб свій і тоже все нове настроїла. Ну, і  поховали. 
Все, що настроїний і вбираний був. Він мені сниться: 
«Бабо, я змерз». «Наташо, що це ж ми йому не вкла-
ли?». Все передивились, [ніби все] уклали... На другу 
ніч: «Бабо, я змерз». Наташі: «Мамо, я змерз». Сниться 

кожен день. Але цього гроба цінькового і цю стружку 
я винесла в тик [тік], щоб його не бачила Наташа і не 
плакала. Я думаю: пойду я там пошукаю. Як я прихо-
джу, а там покривало. Це ж істинно я вам правду кажу. 
Тоді я пошла до батюшки, а батюшка каже: «Хто буде 
перший у вас умирать, занесіть, покладете в ногах і 
скажете: «Передайте младєнцу таке й таке». 

ГОЛОСІННЯ  Ось така пісня є: 
Ось я стою і гірко плачу 
мамо моя, ти проснись,
відкрий свої очі, рідненька, 
на мене хоч раз подивись, 
ти ж мене, мамо, родила, 
кров пролила ти свою, 
щастя у Бога просила 
щоб я здорова була 
ти ж мене в церкву водила, 
вчила молитись Хресту, 
і Його матір любити, 
Діву Пречисту святу. 
Може, я чимсь завинила, 
нас було всього житті, 
щиро прошу тебе, мамо, 
за все ж мене, рідні, прости. 
Звідки ж тебе виглядати, 
де ж тебе, рідна, знайти, 
більше тебе не побачу, 
лиш на могилу прийду. 
Мамо моя дорогая, 
яка це розлука тяжка, 
як тяжко з тобою прощатись, 
на все Божа воля свята. 

[Це сучасне? А раніше як називалося?] Голосіння. За-
раз такі пісні співають, але доладні пісні. [Зараз голо-
сять люди?] Конєшно. Ось у нас удавився двадцять 
чотири годи хлопець і своїй сім’ї, хлопець у його і жін-
ка. Сіли вечерять, а маленька дитинка в їх, побігло в 
другу хату дитя, закричало. А він їв, батько. І попало 
кусочок сала в дихатєльне горло. І він упав. Визвали 
скору помощ, думали серце, він же зразу посинів, хто 
знав, що йому кришка стала, він же ж не скаже. Там 
та вижчала, що хочеш. І «на кого ти мене покинув» і 
«хто мене буде доглядать», і «звідки тебе виглядать», 
вичитує. Що мати має, те мати розказує...

РУЖИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Немиринці
Записала Г. Бондаренко у 1988 р.  

у с. Немиринці Ружинського р‑ну Житомирської обл. 
від Репетій Марії Артемівни, 1923 р. н.,  

родом із с. Соснівка Погребищенського р‑ну 
Вінницької обл. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мерт-
ва вода». Воду з покійника виливають під кущ, але 
є люди, які набирають її і когось напувають. Споря-
дження померлого. Дають в труну грошей на перевіз. 
Кладуть в труну півлітру, очки, папіросу, кому що 
за життя було треба. Атрибути поховальні. Стави-
ли воду, цілушечку  – для душі; на дев’ятий день це 
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з’їдають і випивають, щоб не скучати. Заборони та 
перестороги, пов’язані з померлим. Зеркало завішу-
вали. Двері в хаті закривають.

ВИНОС ТРУНИ. КЛАДОВИЩЕ   На столі ставиться гроб 
тільки тоді, як мала дитина помре. Опускають труну 
на порозі три рази, обсипають цукерками і житами, 
грішми. Опускання труни. Домовину опускають в 
могилу на рушниках, буває, туди кидають рушник 
(щоб більше не тягнув нікого з рідні), кидають гроші 
в яму, землю.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Як приходять з кладовища, то в 
піч дивляться, щоб не скучати [за померлим]. Стра-
ви поминальні. Поминальні страви: коливо (рис або 
пшениця, сахар, цукерки), горох, капуста, холодець, 
печеня, колотуха (сир, сметана), кисіль  – остання 
страва. «Сніданок» для померлого. Раніше не ходили. 
Носять померлому снідати.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Видюком обси-
пають хату од покійника. Як ходить покійник – оси-
ковий кілок б’ють йому в груди, видюком обсипають. 
Одну жінку лякає покійник, нічого не допомагає. 
«Отче наш» од нечистого, дуже важна молітва, в до-
рогу хороша. Діявол дуже хоче вкрасти чоловіка, тре-
ба на всяких путях хреститися. Колись на роздоріжжі 
стояли хрести...

ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Троща
Записали О. Таран, О. Васянович, В. Пустохіна 

та В. Плисківська 23 червня 2009 р.  
у с. Троща Чуднівського р‑ну Житомирської обл. 

від Шелешей Ольги Іванівни, 1938 р. н.,  
Борозенної Ганни Антонівни, близько 70 років,  

Захарчук Хими Кирилівни, 1919 р. н.,  
Кравчук (Колесник) Євгенії Яківни,  

та Блоцької (Колесник) Віри Семенівни

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Уявлення про смерть. Що дано Богом, то ніхто не 
вилічить і нікуди не втічеш. Бо щоб можна було ви-
лічитись або викупитись, то ми давно б повмирали, 
а багаті повикуплялися б й жили б три віки. А так що 
правди на світі  – то смерть. Прийшла пора  – соби-
райся. Передвісники смерті. Собака виє. Як має бути 
похорон, хто померти має, то виє собака, дає знати... 
Корова відчуває, но вона знати не дає, бо це корова. 
Вона іначе трошки поводиться. [Людина] відчуває 
[наближення смерті]. Осьо вже наші роки, вже ми 
чуєм, що організм такий, все болить... [Чи є такі люди, 
що знають коли саме настане їхня смерть?] Є такі. Ля-
гає та й каже: «Я вже сьогодні, діти, помру». А як воно 
там проісходить, хто зна. Як воно робиться, я не знаю. 
Но такі є люди, що відчувають. Передсмертна агонія. 
[Коли прощаються з помираючою людиною, то що ка-
жуть?] Ще пока за живоття? Хто хоче прощатись, то: 
«Прости мені». А вона: «Хай Бог простить». Три рази. 
Цілуватись не можна. Бо тако як прощається, то по-
цілувались, так не можна робить... При мені помира-
ла... моя мати – я була мала. Помирав мій чоловік при 
мені. Ось допіру два роки. Ну як, видно, що ось він по-
мре. Ходив, і цю ніч, що він мав рано померти, сів на 

стільчику, мучиться. Бачу – він буде вмирать. Увійшла 
до хати, кажу: «Діти, Іро, батько буде вмирати. Ігор, 
вставай, бо батько вмирає». Щоб вони його підтри-
мали. Тут, у минуті є медики наші, вони за нами жи-
вуть... Кричав дуже, як умирав. [Чи можна полегшити 
агонію?] До землі людину. Кожна людна тягнеться до 
землі. Тягнеться до землі. Гукає: «Мамо, дайте щось 
підстелити»... Але як вмирає людина, то кричати не 
мона. Відіб’єш спливу  – так колись старі люди каза-
ли – і вона ще буде дві неділі мучитись, організм од-
мирає, а серце торохтить. То кричати не можна. Вона 
вже зветься померша, щоб не збити спливу. [Чи були 
у вашому селі випадки, коли довго помирали?] Були... 
Нічого не роблять. Вона лежить, неотложку визива-
ють... Якщо людина дуже слаба і не може довго помер-
ти, то наймають таку молебень. В мене є в Требнику, 
все пописано... Молєбень цей одслужать, вбирають її, 
як мають на цвинтар убирати. Посадили і цю моле-
бень служать. Батюшка служить.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. Зв’язали то ́го ву ́зля, куди 
поклали: чи в чемодан, чи в скриню. Поклала, щоб 
ніхто його там не зачіпав... Скриня моїх тіток повна-
повна. Хусток там багато. Все прилаштоване до смер-
ті. Обмивання померлого. Миють свої обично. От до-
чки є, вони самі миють. Там, брата чи матір. А якщо 
така сім’я, що нема кому, то кличуть чужих. [А де об-
мивають?] В  хаті. На землі, там, де паласи. Паласа 
цього закотили, розстелили якесь старе одіяльце чи 
рядно, якусь капу [покривало] постелили, щоб не на 
голе. Це на ньому обмили в воді, все. [Як за це віддя-
чують?] Хліб дають обов’язково, хустинку. Ну, там, 
якогось рубля. Скільки хто дасть. «Мертва вода». 
Виливають [«мертву воду»], що там ніхто не ходить... 
В свому обійстí, десь у вуглі місце, що тудою не хо-
дять і туди ллють. Кажуть, що по тому місці не можна 
ходити, бо будеш слабий. [А  щось приказують при 
цьому?] Просто вилляли. Tо ті люди допіру знають. 
[Як така вода називається?] Да ніяк, я знаю? «Винеси 
воду з-під покійника», да й усе. А як нема кому, то та 
сама [виливає], що миє, рядить. [А є такі, що забира-
ють цю воду?] Може, якщо хто забирає, то на зло. Ка-
жуть, «з мерця водою»... Це, може, як вони щось зна-
ють, то вони її беруть. Ховають цю воду і роблять 
людям зло цею водою: обіллют, то замуж не вийде, не 
жениться, чи ступить десь, то будуть ноги боліти, 
таке я чула, треба вилити цю воду в уголочок там, де 
ні дитина, ніхто [не ступить]. Но ми, наприклад, цьо-
го ніколи не бачили і не робили... Та, що рядить, то 
допоки одягнуть, сто раз нею обіллється. Обдряпа-
ється. Вода ж розіллється на землю. То по чому ж 
хо ́дить – по цій самій землі. Одягання померлого. [Як 
таких людей називають?] Тих, що рядять? Рядилники. 
Так в народі у нас кажуть. [Чи можуть обмивальниці 
бути кухарками на поминках, на весіллі, на хрести-
нах?] Не можна! От як, наприклад, є така у нас одна 
молода людина, і  вона йде сьогодні миє покійного, 
тоді вже не можна їй йти коровай місити. Це ж не 
кожне буде, це треба його в руки брать. Ти мене вбий, 
я не возьму в руки. Я читаю. Він не встає вже, не во-
рушиться, то я над ним можу читати. А нарадити – то 
нє. Я не наряжу. Положено обмивати чоловіка чолові-
кам, жінку – жінкам. Так у мене в книжці пише, у мене 
є така книжка. А на практиці – чоловíки не ходять і не 
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ря ́дять. Помагає вже. Жінка померла, наприклад, 
привели цю бабу. Вона ж сама не справиться, він по-
магає. Вмиває, розбирає, одягати помагає. [Як у вас 
називають померлу людину?] Покійник. По-
книжному. [Одяг] новий обов’язково. В книжці писа-
но, що як він буде йти на Страшний суд, щоб він був 
чисто вимитий і в нове одітий. Отак у нас одівають... 
[Гудзики застібають?] Застібають і обов’язково підпе-
різують. Покойніка любого підперізують. Ми пояси 
такі собі шиєм, підперізуєм. А в чоловіка – є такі ма-
ленькі. І  жінок підперізують обов’язково. Так при-
йнято споконвіку. Жінкам, які були замужем, чіпля-
ють фартухи і підперізують... «Пута». Руки склада-
ють, щоб вони не роз’їхалися. Ноги тоже. Руки і ноги, 
щоб вони рівненько захололи. А як спускають в яму, 
то бінт ріжуть. [Що потім з ним роблять?] Хто хоче – 
забирає, а  нашо вони забирають, я  не скажу. А  так 
розв’язали – кинули в труну... Кажуть, [їх можна ви-
користовувати], як корова б’ється чи чоловік б’ється. 
Це, як б’ється чоловік, то в рукав чи десь зашити. А як 
судять когось, то дають цього мотузочка на суд – що 
замре на цьому вже. В народі так кажуть, но в книжці 
таке не написано. Труна. [Як помили, куди кладуть?] 
Кладуть на стільці. А  в книжці пише  – покласти на 
саван. Вкрити білим і покласти. А так роблять: широ-
кий такий стіл довгий і стелеться на нього рядно. 
А допіру простинь. А тоді постелила і поклала. Кла-
деться [головою] туди, де ікони єсть. Так пишеться і в 
книжці. А ікони обично – або південь, або схід... Іко-
ни ніхто на захід не вішає. А колись казали «образи ́». 
[Труну як у вас називають?] Труна. А в книжці пише – 
«гроб». [Де труни беруть?] У нас у селі є такий дядько, 
він викупив будинок там протів церкви, там роблять 
і обіди – хто й дома робить – там і варать. І там він 
труни й хрести продає. [Хто робив труни?] Була у нас 
будівельна бригада і робили труни у нас в селі. Спо-
рядження померлого. Хто як хоче, то покладе пляшку 
горілки. Я й не знала, що поклали мому пляшку горіл-
ки. Не мона ж. І в книжці написано... Фотографії не 
кладуть, кладуть ікони. По боках коло голови кла-
дуть ікони: з одного покладуть Спасителя, з другого – 
Матір Божу. На руки кладуть: як мужик – то Спасітє-
ля, як жіночий пол – то Матір Божу. По боках кладуть 
по іконі, в головах і в руки кладуть. Вже, хто проща-
ється, вже не буде в тіло цілувати, а  в ікону. Пише 
книжка так, що треба, як прощатися з покойніком, то 
треба цілувати ікону на руках і вєнчик на голові. Про-
ходна вона зветься. Дають таку бумагу, одрізується 
там такий вєнчик, молітва, піп читає ще молітву в 
церкві. І цей вєнчик тако підпихається, і він лежить 
на лобу. Щоб не цілувати в тіло, так як є такі, не по-
ложено. У вєнчик і на руках у іконку. [А гроші не кла-
дуть у труну?] Не кладуть. Сорок копійок зав’язує до 
руки в хусточку і кладе. Це колись збирали і по копій-
ці, а тепер й не знаю, які хто дасть. Бо там є на тому 
світі сорок митарств. Він проходить по всіх митар-
ствах. І кожне митарство треба викупитись там. Ко-
лись кидали у нас в яму копійки, а цей осьо піп, що у 
нас, сказав, що не треба. Туди не положено. А він за-
печатував на цвинтарі, свою молитву. Як чоловіка хо-
вають, то кладуть [головний убір]. [А  окуляри, на-
приклад?] Хто хоче, кладе, а здебільшого нє... Вербу, 
свячену вербу кладуть, свячене зіллє... Любому по-
койнику кладуть вербичку...Васи ́льки кладуть коло 
голови: де іконки, тут кладуть васильки. Вони свячені 

то свячені, а вони пахнуть та відбивають запах. [А як 
дитину ховають, кладуть якісь квітки?] Кладуть всякі 
квітки, а як труну закривають, виймають. Живі квіти 
виймають, а сухі [лишають]. [Чи можна класти щось 
від живої людини?] Від живої не можна класти. 
Атрибути поховальні. [Чи ставили воду на стіл (ві-
кно)?] Ставлять, якшо людина помре. Беруть стакан-
чик води, цілушечку хліба і ложать на стаканчик. 
І  цей стаканчик на уголку поставлять, і  вже як ро-
блять дев’ять днів, то беруть цю воду і йдуть на цвин-
тар. Як несуть обід (сьогодні дев’ять днів, ми зробили 
обід), то цей хліб, цю цілушечку хліба треба занести 
на цвинтар, на могилку поставити. [Чи вважають цю 
воду шкідливою?] Нельзя пити цю воду, щитається за 
покійним постояла, її тіки винести туди на могилку. 
[У труну] подушку кладуть із сіна, туди свяченого зі-
лля треба трохи впхнути. Під його підстелити свяче-
ного зілля, і на цю подушку його. Цю саму простинь 
беруть, цього савана, і в труну, трошки обібрала, щоб 
сіно не виглядувало, подушку застеляють хусткою. 
Продають труну без хустки, без платка, а  в нас уже 
вдома стелять... Кажду людину (якшо людина багата), 
яка прийде [на похорон], їй обв’язують [руку] плато-
чком. А ті ж люди, які несуть віко і оті, шо копають 
ями, то їм плотять: дають хлібину, хустину, гроші, хто 
може давати гроші... А  як виносять з хати, то тоже 
об’язують людей платочками і накривають на гроб же 
ж, віко, накривають скатертиною, такою, шо вже в 
яму пускають, а наверх ложать хлібину, сіль, полотен-
це якесь красіве, хто шо може, в нас кажуть як тре, 
скатерть положили, так в яму і спускають. Нічне пе-
ребування біля померлого. Сього дня помер, наради-
ли, цю ніч переночував – до вечора не хоронять, а на 
другий день хоронять. [Потрібно сидіти біля покій-
ника?] А хто це висидить сутками?.. Не гасять свєту, 
сидять по очереді: то ця, то ця, по двох, щоб не засну-
ти. Це дуже рідко, що є така сім’я, що зачиняться та й 
сплять. Може, вони вип’ють. Псалтир у нас не чита-
ють уночі. Увечері, до десяти, до одинадцяти, як де. 
Це вже читалник сам бачить по своїй книжці, коли я 
справлюся. Треба багато часу. Це щоб підрад не пере-
ставати, то це треба дванадцять часов не переставать. 
А  людина ж так не вичитає. Колись два читалники 
наймалися. А  зараз нема, ніхто не хоче. Не хотять. 
Хто хоче, той научиться. Кому дано Богом, той зможе. 
Бо це труд все. Трудишся та й в голові треба правиль-
но сказати, бо це молитва, наголос правильно поста-
вити. Я  цілу книжку не можу напам’ять. [На який 
день ховають?] Законно ховати на третій день, так як 
Спасітєль воскрес, так це по закону тре на третій 
день. Бо колись ще були случаї, я читаю в книжках, 
що ще й оживали. А  в нас кажуть: «Аби переночу-
вав». Переночував – і можна ховати. Даровини про-
щальні. [Чи існує звичай «відвідувати покійного» 
(прощатися) до похорону?] Обязатєльно є! Родичі 
приходять, сусіди приходять. Беруть канфєти, пєчє-
ня, вареня, ну хто шо може, хто може з чим, з тим і 
іде. [Для чого, на Вашу думку, це зносять?] Ну, я ду-
маю, за це шо вони поважають людину, пришли шоб 
він поїв, а шо? [Куди дівають принесений в хату хліб?] 
Кладуть на столики і потім, якшо вже обід роблять, 
як похоронять, ріжуть на столи, людям розкладають, 
дають бідним хліб, там сусіди, може, є в них бідні, то 
дають, ше й на цвинтарі дають бідним людям плато-
чка й хлібину. Роздають тим, що переймає, там, цу-
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керки, пряники, то це все роздають людям і кажуть, 
за кого помолитися. [Що роблять з одягом покійни-
ка?] Спалюють, не можна, шоб хтось носив, і  десь 
його так дівати не можна, його тра спалити і попіл 
виносять на воду.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Нашось на 
порозі три рази тако махають ним. Цею труною. Но 
батюшка каже, що цього не треба, і  в книжці цього 
нема. В нас воно так прийнято. [А не кажуть, що при 
цьому покійник прощається з домівкою? Ми його не 
знаєм, що воно. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. [Чи перевертають стільчики, на яких 
лежав покійник?] Нє, ну це ж є такі спеціальні ці, 
як вони називаються, шо на них ложать, опускають, 
а  потім забирають назад. [Чи можна замітати в хаті 
після виносу покійного?] Не можна, не можна! Якшо 
вже поховали людину, мають люди прийти, то треба 
там, де вона лежала, підлогу стерти. Та нічого, кро-
ме, кажуть, города не сіяти [у момент, коли похорон 
йде селом]. Спати  – як мала дитина, то кажуть: «Як 
поховають, то тоді покладу дитину». Ножа кладуть 
коло дитини. [Вагітна може бути присутня на похоро-
ні?] Колишні люди не розрішали. [Мати може йти на 
цвинтар за первістком?] Да. Відспівування. Прийшов 
[священик] у хату, літєйку відслужив (це кусочок по-
хорону), попровадили, прочитав Євангелію в хаті. Пе-
реймають у воротях – ставлять стола, кладуть хліб... 
[Труна] стоїть перед цим столом, а він читає. У дворі. 
Просять прощенія рідні. [На столі] скатертина, хліб 
і трошки солі на хліб. Хлібом переймають. Бо Спасі-
тєль давав хліб у руки апостолам, то солив. Перший 
отріз то Іуді дав, що він Його продав, як подавав, то 
в сіль вмочав. [Дають] плату пєвчим, вони в церкві 
збираються. Дома [священик] читає трошки, співає 
трошки. Несуть в церкву. Там повністю похорон спі-
ває. У нас церква на кладбіщі, та, що вносять покой-
ників. В нас є в селі три церкви. Колись в старе врем’я 
у нас була [на цвинтарі] церква, у вóйну її розрушили, 
то построїв нову цей батюшка. 

КЛАДОВИЩЕ  [У воротах кладовища зупиняється по-
хорон?] Ні, прямо йде в церкву. Відслужили похо-
рон, виходять з церкви, і якщо тут хоронять, то той 
переймає, що раньше від його помер, то переймає 
другого покойніка. Наприклад, хтось помер у мене, 
то через якесь врем’я хтось хоронить, а  я йду пере-
ймати: праніки, хлібина, хустка кладеться, батюшка 
Євангелію читає. Копачі. [Скільки у вас копачів?] Чо-
тири. Платять їм: хліб, хустка, снідати дають. Опус-
кання труни. [На чому у вас опускають труну?] Руш-
ники  є, у  нас там така будка на цвинтарі, там нари, 
там рушники. [А  що можна в яму кидати?] Колись 
раньше землю кидали, гроші. Кидали землю, то він 
заборонив, той батюшка. І  зараз нічого не кидають. 
Він посвятить [і все]. Служба над могилою ще прохо-
дить. Співають. А батюшка каже: «Прощайтеся». По-
прощалися, а допіру вже накривають і беруть уже на 
рушники та й опускають. Як опускають, то співають: 
«Вічная пам’ять». Могила. [Чи можуть родичі копа-
ти могилу?] Родичі ні, не повинні ні ями копати, ні 
опускати гроб. Сусіди там чи близькі, чи родичі якісь 
там дальші, но не близькі, близькі не можуть. Дари 
поминальні. [Як називається хліб, печиво, цукерки, 
калачики, які роздають на кладовищі, біля церкви?] 
Це називається поминальні. [Для чого і коли їх роз-

дають?] Для того, шоб опоминути людину, шоб не за-
бували. [Чим обдаровують цвинтарну службу?] Все 
дають, канфєти, пряників багато, вино, він горілки не 
візьме ж, вино він бере, це церковне вино, хліб, хусти-
ну, гроші, як завжди.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви 
поминальні. [Як у вас запрошують на обід?] «Проси-
мо вас на обід». У нас там зараз є столова – в колиш-
ньому старому клубі післявоєнному. Горох був, варе-
ники, голубці, ковбаса, оселедці, різні страви варили. 
На обід – то ще коливо. Саме перше повинні подати 
горох, холодні страви вже стоят на столі – ковбаса, 
оселедець, салатікі різні. А  горілку не розрішають 
ставити, но ставлять вино. Саме перше їдять (три 
рази треба взяти) три ложки гороху, колива три рази. 
Якшо ставиться борщ, то до борщу п’ють, хто скільки 
може, а до борщу не має права. Обязательні страви – 
горох, борщ, каша. [Як готується коливо?] З рису. Ва-
риться рис, з варенням, [прикрашають] канфєтками 
такими – разноцвєтні горошки. Остання страва – це 
кисіль. [Чи можна готувати на поминки ті страви, 
які готують на весілля?] А  чого ж ні, зара готують. 
[А  чи готують зараз на поминки лише пісні стра-
ви?] На поминки готують пісні, якшо пісний день, 
тоді да. Середа і п’ятниця це ж, кажуть, пісний день, 
в такий день треба пісне: гриби, борщ з грибами, по-
дліва грибна до картошки. [Чи кажуть щось, коли 
вживають алкогольні напої?] Аякже, кажуть за всіх 
здоров’я, а мертвим Царство Небесне. [Чи дозволено 
на поминках «чокатись»?] Ні, не позволяється і не до-
зволяється вилок – тіко ложки, гострого шоб не було 
нічого. [Чи можна піднімати хліб, якщо він впаде під 
час обіду до кінця трапези?] Ні, говорять, що це туди 
треба, не піднімають. [Чи можна на поминках різа-
ти хліб, чи тільки ламати?] Нєт, ріжуть! [Хто готує 
страви на поминальний обід?] Страви готує спеці-
ально жінка, яка ходить, ця ж повариха, вона бере 
хустину. Сьогодні я до неї прийшла з хустиною і з 
хлібом: «Кличу тебе, приходь мені варити обід». Вона 
цей самий хліб і хустку повинна мені принести, і вже 
вона варить все, а коло неї побочники допомагають, 
а  вона вже спеціально. [Чи можна сушити хліб, за-
лишений з поминок на сухарі?] Нє, не можна. [Куди 
дівали рештки від поминального обіду?] Роздавали 
людям. [Куди дівали помиї від поминального обі-
ду?] Не можна, кажуть, свиням давати, виливають. 
[Як змінився поховальний обід порівняно з тридця-
тими, сороковими, п’ятдесятими  роками минулого 
століття?] Змінилось одне те у зв’язку з обідами, тоді 
робили бідненько  – горох, борщ, каша, а  зараз ро-
блять багацько, столи накривають і людям плотять 
гроші. Поминки післяпохоронні. [Як називаються 
поминки у вашому селі?] Дев’ятина, сороковина, го-
довщина... Відвідують обов’язково [кладовище], сьо-
годні покойник помер – завтра несем снідати, якшо 
робим дев’ять день, тоже дома пообідали і треба йти 
на цвинтар, сорок днів так же само, люди пообіда-
ли – йдуть на цвинтар. [Чи можна ходити на цвинтар 
після обіду?] Ну да, після обіду, кажуть, не можна, 
кажуть шо там воно вже якось не так. Традиції жа-
лобні. [Як довго можна сумувати за померлим?] Хто 
скільки хоче, стільки плаче. Ну жалоба, так і є жало-
ба, платочки чорні носять...
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ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У  які дні відбувається 
поминання померлих?] Так, як визначено в церковно-
му календарі... [На Великдень ходять на цвинтар?] На 
Проводи йдуть. А до Bеликодня – покрасити, попра-
вити. Рушники поминальні. На хрести як хто, то при-
бирає рушниками, а посля забирає. Віночки вішають. 
Вінків більше. Їх не забирають, вони там лишаються. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Єслі людина, та шо вміє робити колдовство, поми-
рає, то дуже мучиться. І даже було, шо стелю зривали, 
щоб вона могла померти. В нас тут була одна бабка, 
шо недалеко од кладбища жила, дуже така недобра 
була. І  як її ховали, священик з нею був зв’язаний, 
тіки в ворота виходять, і він кидав сухі грушки... Нео-
дружених. Є  в кого одягають по-інакшому. Так, як 
вона повинна була на свадьбу бути. Платтє, на голо-
ві віночок, гірлянда, вельон колись казали (допіру як 
воно зветься, то не знаю). Біле плаття одівали – так, 
як молоду... Парубка  – несли гільце за ним, парубок 
чи дівка – то несли гільце – так, як на весіллі носять. 
Діти кидають наперед, якшо молоде, квіточки, на обе-
ремочок, вистиляють дорогу. Самогубців. [Тих, що не 

своєю смертю померли, священик відспівує?] Поми-
нає втопленика. А вішальника не поминають і обідів 
не роблять... На краю кладбища ховають. [Хрести са-
могубцям ставлять?] Раніш не ставили, а  зараз  є, то 
ставлять. Якшо не йдуть дощі, то йдуть того хреста 
вийняти. Було таке, шо ціле літо не йде дощ (то на ві-
шальнику поставили хреста), пішли баби підірвали 
того хреста, то йшов дощ-то, не знаю. [Чи можна по-
минати самогубців?] Це одна-єдінственна є Зелена су-
бота, це один раз у рік можна поминути. За їх не мона, 
це тільки мона кинути хліба бродячому собаці, то це 
буде їхня їжа...

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Канєшно, що при-
плакують. Є такі жінки, що мовчать, а є, що приплаку-
ють. Ось жінка зі мною пєвчая, в неї син помер. Вона 
мені розказувала, Домка Казьмірцева, в  неї Микола 
помер, парубок. Вона каже: «Я плакала, плакала, а він 
сниться, каже: “Мамо, доки я в цій воді буду лежа-
ти?”». То вона каже: «Мені як замкнуло, то я не пла-
чу ні за Миколою допіру, ні за ким не плачу. Хто там 
не помер – я не плачу. Не біжать сльози. Мені шкода, 
я траур ношу, но я не плачу».
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с. Гусний
Записала Л. Артюх у 1988 р. у с. Гусний 

Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл. 
від Савчин Насті Андріївни, 1941 р. н.,  

та Савчин Михайла Павловича 1929 р. н.,  
тепер проживають у с. Розтока Воловецького р‑ну  

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Ігри при 
померлому. «Лопатки́» були, мастилися чадом, закру-
чували Діда, Бабу, аби мащеного Діда цілювала. Вбира-
ли їх, з соломи крутили перевесло в пас, в стару гуню, 
на голову крисаню, ганчірку завивав, аби очі виділи, 
аби його не спізнали. Діда вдарили, а  він мав вгада-
ти, хто його бив. Били «шийкою» з полотна чи руш-
ника з вузлами скрученого. Тоді Дід бив того, кого він 
вгадав. Баба була обмащена чадом, завита в хустину. 
З  Дідом танцювала, цілювалася, начебто любляться. 
Накрутять соломи, зроблять дитину, не хотіли бави-
ти, помітували один одному ту дитину. Дід заставляв 
Бабу бавити, а Баба – Діда. Чудака робили, показува-
ли, як вони роблять начебто дитину. То в єдній хаті з 
мертвим. Мертвого не чіпали. Не вечеряли. Смерть не 
вбирали. Років п’ятнадцять-двадцять дев’ять того нич 
нема. Залишили то. Не пригощали людей. Тепер лише 
пригощають, а  в «Лопатки́» не грають. Дають кашу 
чи голубці, крумплі. Грабарів гостили; тих, хто криж 
несе, – на комашні. На комашні не грали, поважно гос-
тилися. Нич не було. Єдну добу мертвий лежить, а то, 
було, дві доби. І обидві ночі «Лопатки́» були. Грали піс-
ля Салтирія, коли дяк прочитав, тоді вже «Лопатки́» 
починали. Старші грали, молоді ся не вбирали.

с. Костева Пастіль
Записала Л. Артюх у 1988 р. у с. Костева Пастіль 

Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.  
від Веселовської Марії Стефанівни, 1905 р. н.,  

Веселовського Михайла Андрійовича, 1919 р. н., 
Палетич Юлії Юріївни, 1912 р. н., 

та Поляк Анни Петрівни, 1941 р. н.  
З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Мертвого миють: хлопа  – хлопи, 
а жону – жони. Воду виливають збоку, де люди не хо-
дять. Спорядження померлого. Прибрали мертвого. 
В руки дають же ́боловку – носовий платок. На голову 
[жінки] – хустку, а хлопові – ні. Атрибути поховаль-
ні. Помоляться коло мертвого. Свічка, хрещик коло 

нього. Воду ставлять. Як ховать треба, то водою бриз-
кають. Даровини прощальні. Як йдеть до мертвого, 
нич не несуть – ні хліба, ні зерна. Ігри при померло-
му. «Лопатка» – похорон, сидіння коло мерлеця, коли 
мертвий на ослоні лежав. Десять-п’ятнадцять хлопів і 
мужчин лопатками дерев’яними знали ланца тягати. 
За руських ще «Лопатки» були, але стали присікать. 
Тепер читають Салтирь, вечеряють. Як пуст – то пісня. 
Горілку п’ють. Казки розповідають, байки, сміються 
біля часу ночі. Але се не грають. Роздають всім світло 
[свічки], парастас правлять. Не сиділи тихо. Вечері їм 
не давали. Ігри припинив священик п’ять-шість років 
тому. А тоді перебиралися на циганів і на Діда з Бабов. 
Мерлець лежить. Дід колотить квачем коло печі: «Що 
робиш?» – «Гусака печу!» – «А коли спечеться той гу-
сак?» – «А коли масть потече». – «Коли Марія поцілує 
Івана». А як не поцілує, то маже її квачем. Іноді Діду 
палять бороду. «Дупака» б’ють. Мерлеця не чіпали. 
«Млин» робили [гра-танок]. «Стульню коп’ють» [кри-
ницю копають]. «В  ґудзика» грають [«Кольцо-коль-
цо»]. Грали, не гостилися. Кухарки тим часом варили 
обід. Як умер Пілсудський, несли на гранку [границю] 
рішшя [дрова] і палили огень. Довго горіло. Більше 
огнів не було. Поляки змусили всіх. На «Лопатки» 
Смерть вбирали, Козу робили, рядилися, на циганів 
перебиралися. «Комісію» робили [гра]. Годинники 
спирали. А  постіль упере і пользуються. А  сіно під 
постіль запалювали на огень. Ноги мертвому в’яжуть 
полотном. Зв’яжуть  – розв’яжуть. Ганяються за мо-
тузков, що повішеник. Тому, хто під суд попаде, – по-
лєзно. [...] «Лопатку» били  – мертвець лежав, люди 
сходились. Молились в ніч, а  діти грали. Пам’ятаю, 
з дитинства, ще сама грала. Взяв качулку в руки [ка-
чалка, якою розкачують тісто], а зверха на него наді-
ли міх – «жовна́» се називало. [Дятел]. Її питали, вона 
дзьобом кивала, всі се сміяли. Сів один, а я – жовна. 
Кладу голову тому одному межи коліна. Решта «Ло-
патку б’ють». По ср...і. Били руков, а  той, що жовна, 
вгадує, хто бив. Били руков. Як не вгадав, саджею 
мастили, Чорт вбирався наче. Ланцем тягли – дві гру-
пи, хто дужчий. А ще вбиралися у Смерть, Циганку й 
Цигана, Дідо, Бабу. Дідо й Баба начебто справили ди-
тину, колисали, дітей пужали, діти верескали. Пере-
биралися і грали у тій самій хижі, де мертвець лежав. 
Дяк не робив нич, Салтир читав, а вони се бавили. Їх 
не гостили, горілку не пили. У карти не грали. А коли 
«Лопатку» перестали грати, то у карти стали грати, 
а тепер казки розказують, анекдоти. Є один дідо, що 
я молитов не знаю тульки, кульки він казок знає. Мо-
лоді грали, а старі сиділи, дивилися. Було – оббивали 
стільцями хижі, бешкети робили, то й відмінили то! 
Вже років двадцять п’ять.

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ
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ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Труна на-

зивається «лада». Як виносять, тричі над порогом 
торкають, щоби не банувала челядь. Над усіма поро-
гами [й тепер]. Не кладуть на поріг нич. В церкві не 
торкають порогів. Несуть у порядку: хрищик, крижі 
[процесії, корогви], мертвець, накрий повершником – 
кришкою лади. Мертвеця везуть. Родичі йдуть, люди. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. Як 
винесли,  – замітають хату. Постіль, солому у бук не 
палять – у поток кидають, як вода велика.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Тим, хто яму копав, давали гро-
ші. Тепер вони косять цвинтар, то їм плата така. Їх 
гостять дома, як з цвинтаря прийдуть. Могила. В яму 
кидають гроші, землю, грудку. Воду свячену [ллють]. 
Виводять груб [могилу]. Дари поминальні. Роздають 
з покійного одяг бідним. Коли хочеш, тоді віддають 
лайбік, ногавки, сорочку. Давуть за покійним хліба 
бідним. Тепер вже мало бідних. Варять крумплі, ка-
пусту, голубки. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. На по-
минки ладили у пуст пусне, а  в М’ясниці  – м’ясноє: 
поливку, м’ясо свиняче, крумплі, рибу варену чи пе-
чену, го ́лубки в капусті дрібненькі, наостанок. Взи-
мі – у кислій капусті, в літо – у свіжій. Поминки після-
похоронні. Поминки – кома ́сня – дома гостина. Руки 
миють. Обідають. Через тиждень мають тижньову 
службу, мають гостину. Сорок день – сороко ́ва служ-
ба  – гостина дома, на цвинтар не ходять ніколи. На 
рук [рік] – роко́ва служба, вдома гостина. [...] На Зеле-
ні свята в церкві поминають. Парастас – хліб і цукор. 
Парастас – панахида – по ́минок.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Молодих уби-
рають по-весільному. Давніше робили з барвінку ві-
нець. Мертвець одну ніч лежить, люди коло нього. [...] 
Самогубців. Коли завісився, не свою смертю вмер, то 
ховали в куті кладбища.

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Мала Копаня
Записали О. Поріцька та І. Щербак 22 червня 2012 р.  

у с. Мала Копаня Виноградівського р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Галас (Сахран) Терезії Василівни, 1933 р. н.,  
та Шандалій Ольги Степанівни, 1963 р. н.  

Розшифрувала І. Щербак

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Коли хтось умер, то кликали таку жону, 
шо знала як. Бо як хто вмре, то казали, аби не мити 
самому, а кликали. Прийшли чи одна, чи дві, помили, 
уділи. Одягання померлого. Убрали в плаття та кла-
ли в деревище. Не взувають, тільки шпрінтлі – носки 
вдягають. Жінці – панчохи. Якшо жінка померла, то 
голову платком повязують. Спорядження померлого. 
У руки ставлять гривню і платок – на дорогу. Лице не 
закривають, коли вже закривають труну. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Коли при поло-
гах дитя вмирало, то старалися його самі освятити 
[охрестити] і дати йому ім’я. Ховали скраю кладо-

вища. Не одружених. А якшо дівчина чи хлопець, то 
вдягають, як молодих. Всьо купляє маточка [хреще-
на мати]  – і дівчині, і  хлопцю. І  даже ставить йому 
квітку – букетик на груди. На похорони печуть кру-
глий хліб і то ставлять, як на парастас. Самогубців. 
[Де ховають самогубців?] Скраю кладовища. Остан-
нього повішеника  – молодого хлопця  – ховали зі 
священиком, але священик сказав, шо більше він не 
буде ховати повішеників. І  дзвони не можуть дзво-
нити таким людям. Викликання дощу. [Що роблять 
у селі, коли тривалий час дощу немає?] Жінки мо-
ляться в церкві. А тоді вже дзвонять. Але кажуть, шо 
наші дзвони вже не мають тої сили, бо повішеникам  
дзвонили.

с. Підвиноградів 
Записали О. Поріцька та І. Щербак 16 червня 2012 р.  

у с. Підвиноградів Виноградівського р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Рацин Наталії Василівни, 1954 р. н.  
Розшифрувала І. Щербак

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Кого запрошували тіло 
небіжчика обмивати?] Сусіда така, шо робить це. Вона 
його одягла. Спорядження померлого. Свічку у руки 
поставили покійнику. Платок у труну поставили до 
кишеньки. Гроші у труну поклали, такі  – п’ять  копі-
йок. Нічне перебування біля померлого. Мій свекор 
був греко-католик, українець. Він помер вечером. Ве-
чером робиться така вечеря – Псалтиря. А він помер 
дуже пізно вечером, то ми вночі нічого не робили. 
На другий вечор ми зробили таку Псалтирю. Є такі в 
нас люди спеціальні, які читають Псалтирю. Прихо-
дять родичі, сусіди, моляться біля покійника – він уже 
в труні.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  На другий 
день уже похорон. Тіло лежить у труні, у хаті. Прихо-
дить священик, прочитає біля труни молитву. Перед 
Псалтирєю прийшов священик, і був парастас. Потім 
священик виходить, виносять [рідні загалом] труну 
із хати надвір, і вся ота церемонія проходить у дворі. 
[Що люди несуть на похорон?] Вінки, квіти – хто як. 
Як виносили з хати, то тричі опускали труну до поро-
га і так само – у воротах. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. [Що не можна робити, коли 
покійник у хаті?] Квочку не можна сажати на протязі 
того періоду, поки покійника не похоронили. Похорон 
особливий. Неодружених. [У чому ховали неодружену 
молодь?] Одягають у свадєбне плаття.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. А як похо-
ронили вже, то запрошують усіх, хто був на похороні, 
на поминальний обід. Страви поминальні. Був стро-
гий піст [перший тиждень посту], шо навіть риби не 
було. Тільки всьо з грибами (голубці з грибами). А по-
чинають обід із супу. Тоді був грибів суп. А  як не в 
піст, то курячий, або роблять таке, як гуляш рідкий. 
Спочатку помоляться, а потім вже сідають за стіл. Мо-
жуть у піст робити квасоль суху на друге, заправле-
ну цибулькою на олію. Ранше вдома пиріжки пекли, 
а зараз заказуємо. Є такі люди, шо печуть завиванці 
з маком, з горіхами, з кокосом. Як не в піст, то вино 
домашнє дають.

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Верхні Ворота
Записали О. Боряк та Н. Гаврилюк  

24 листопада 2008 р. у с. Верхні Ворота  
Воловецького р‑ну Закарпатської обл. 

 від Калитич Віри Іванівни, 1931 р. н., 
Шусти Марії Іванівни, 1941 р. н.,  

та Шусти Надії Михайлівни, 1964 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Мені тато розказував. Соло-
вей прилетів і сів на дерево, і тато каже: «Я вже скоро 
вмру. Прилетів мій соловей, мені вже довго не жити». 
[Ще які знаєте?] Як потя ́ вдариться у вікно, горобець. 
Коли собака виє, коли гребеться – тоді тоже так прові-
щає на смерть. Завмирання. Було таке, шо людина за-
вмерла була. Мій тато казав, шо людина має тридцять 
шість го ́дин вилежати заки не замертвіє тіло.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Самі свої, 
що там жиють, помиють і вбирають. Самі закрива-
ють нагость, або то-то не видко було, то гріх. Це по 
церковному. Як Ісус Христос, бо то в нього то-то за-
крито, то гріхом є. [І жінці, і чоловікові?] І жінці, і чо-
ловіку. [Чим прикривають?] Тряпка така. І так обти-
рають мийкою. [Волосся, нігті зістригають?] Волосся 
не стрижуть, а нігті обрізують. «Мертва вода». [Воду, 
якою обмивали покійника, куди виливають?] Десь 
так, аби за тиждень там ніхто не ступав. На захі ́дне 
місце. [Інколи використовували цю воду?] Хіба, хтось 
комусь зле робити. Колись казали, що мертву воду під-
ливали, аби ноги боліли. Одягання померлого. [У що 
одягають покійника?] В  якім ходили, таке і одягали, 
в костюм. [А раніше?] Щоб були сорочка, штани пря-
дивні. І ноги були босі, хіба якісь носки. Бо не вбува-
ли. Це тепер обувають. Спорядження померлого. [Як 
споряджають покійника?] Клебаню кладуть [шапка 
чоловіча], жоні – платину, запасну. А як замовляли, то 
кладуть ще й пілку запасну, аби там мала у що ся пере-
вдіти. [...] У нас у труну кладуть рушники – два-три, 
хто скільки. [Куди рушник підкладають?] Під голову і 
під ноги обов’язково. [Для чого це потрібно робити?] 
Наскільки пам’ятаю зі школи, з  народознавства, що 
упродовж всього життя людину супроводжує рушник. 
«Пута». [Куди дівають мотузочки, якими зв’язують 
руки й ноги покійника?] Їх розв’язуют і прячуть десь. 
А коли мертвий присниться – треба покуритись. Як ся 
дим розходить, так би від того розійшло. Труна. [У що 
покійника кладуть?] В дереви ́ще. Зразу на ослін, заки 
деревище зроблять. Так, коло стола. А  тоді ставлять 
деревище, отаву на спід. А тоді мертвуця кладуть. Там 
уже і заголовча, і рушник, і вщистко. Йому постелят 
так і кладут у деревище. Нічне перебування біля по-
мерлого. [Скільки часу покійник перебуває в хаті?] 
Як хто хоче. Йому – ніч. А якщо помер увече́рі, то та 
ніч уже ся не рахує, бо не дзвонили. До заходу сонця 
треба було видзвонити, звечора, аби уже був умитий 
і наряжений. А після заходу сонця треба, аби ночував 
дві ночі. [Люди вночі перебувають біля покійника?] 
Сидять, сродніки. [Вечерю готують для тих, хто в пер-
шу ніч сидить?] Дают. Салати. Дома ніхто не спить, 
хіба дитина мала. Атрибути поховальні. Як умре, то 
ставлять воду свячену з хлібом і свічку. Свічка горить 
постоянно. І коли кладуть померлого в деревище, то 

святять деревище: «Во імя Отця, і  Сина, і  Святого 
Духа. Амінь». Ту воду, що стоїть на столі, священик 
ллє у яму, і свічку ту, що горить на столі, кидає у яму. 
А  коли парастас кінчиться, то «За упокой», «Вічна 
йому пам’ять», а тоді дают хліб, аби люди [на похороні] 
дотулилися до нього. І заки «Вічну пам’ять» не відспі-
вають. А тоді принесут [з кладовища] та й ріжут дома, 
і ставлят на стіл, щоби люди споживали. Заборони та 
перестороги,  пов’язані з померлим. Перевертають 
від себе, щоби скоро душа забула. [Для чого завішу-
ють дзеркало?] Буцім мертвий не позирав, бо може хо-
дити. [Для людей це роблять чи для покійника?] Для 
людей. Двері в хаті відчинені і ворота відчинені. На 
ворота нічого не вішають. Тепер вінці вішають на пліт. 
Даровини прощальні. [Як люди прощаються з покій-
ником?] Хто шо може – те принесе. Рис, олій, цукор – 
продукти, а там готовлять. Вінок дехто несе. А гроші, 
то вкінці збирають, де бідні [де бідний помер] і йдуть 
і купують, шо треба. Відспівування. Панахида в хижі, 
прощання. Попрощались хижні, тоді винесуть надвір 
і там парастас читають. І в церкві. [Священик] з ка-
дильницею обходить кругом і молиться. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як має 
бути похорон, вже до обіду визвонять, на кілько го-
дин договорено похорон. То найбільше в одну годину. 
Прийдуть із коруга́ми (так, як ото носілки). Коли не-
суть із хижі тіло, труну і з одного боку – об одвірок де-
ревище і з другого боку, і на поріг, аби ся відкланював 
від своїх дверей. На кожнім порозі, аби більше туди не 
повертався. Коли виходять з хати, дехто перевертав 
лави. [Як покійника доправляють на кладовище?] Де 
якоє місто. Коли сніг великий, то йдет, промітут доро-
гу. А так, найбільше, несуть на плечах шість мужчин. 
[На перехрестях зупиняються?] Коло хреста. Єванге-
ліє читають.

КЛАДОВИЩЕ  Євангеліє читає піп перед воротами. 
А  тоді йдут, кладут деревище [труну]. Опускання 
труни. [На чому опускают труну в яму?] На мотузку. 
Постоянно у церкві є той мотуз і беруть його по шість 
мужчин. Одні – з одного боку, а другі – з другого боку 
і так помалу опускают.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як верта-
ються з кладовища, то миют руки, сідают за стіл. Їдін-
ня вже ж на столах  є. Кажуть: «Дай, Боже, Царство 
усобшому рабу, би йому земля там пухом була, би Бог 
прийняв душу його до Царства Небесного». Кома́шнє 
кличуть уже, як прийдуть горобарі, вже як могила го-
това. Перший раз збирають тих, хто здалеку попри-
ходили. А грабарі вже на другий раз з ближніми сусі-
дами. [Щось роздають на обіді?] Цукерки. Тепер уже 
дають, бо раніше не було відки. Страви поминальні. 
Кладуть салати, гриби, картоплю, па ́ленку, голубці. 
Горілку священик забороняє. А воду мінеральну кла-
дуть, воду солодку і компот варят. Хто що хоче. [Що з 
перших страв подавали?] Грибову поливку. А Псалтир 
дається напісно. Поминки післяпохоронні. Кажуть: 
«Іду на сороко ́вину чи на тижньо ́вину». Це зветься 
«псалтир’я», бо там читають Псалтир. [І  на тиждень 
ходять?] Хто як може. Служба є на тижньовину і на 
сороковину, а потім рік. Служба і парастас, і Псалтирі. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли поминають по-
кійника?] Це загальні поминки – першого листопада 
було. Була служба в церкві, панахида і  парастас. За 
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всіх мертвих. І тепер кожну неділю панахида є за по-
мершими. І  після Паски, і  до Паски, перед Трійцею. 
І в православних так. Коли була служба, то тоді йшли 
люди з церкви на кладбище, вінки несли, свічки пали-
ли. [Перед Різдвом згадують померлих родичів?] За-
прошуют. Перед Різдвом сідают за стіл і кладут ложку, 
тарілку, стаканчик. І кажуть: «Запрошуємо вас до ве-
чері». Снилися мені минулого року тато і мама. Тато 
стояв так, якби біля магазину, а мама коло лавки, коло 
нашої церкви. А я прийшла, та й тато каже мені: «А ти 
що туй?» [Як сон трактуєте?] Що мала бути ралови ́на, 
служба. [І вони нагадали?] І я пішла до церкви і на-
писала службу. [...] Хліб – то душа. А до сорока днів 
душа ходить по обійстю. А по сороковинах є служба 
і парастас.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Якщо 
нехрещене вмирало, то скраю, в  ренетові [кладови-
ще] ховали. Робили коробочку і загребали в ренето-
ві, і хрест ставили. Неодружених. Молодим хлопцям 
платки пов’язували. Коли дівчина молода померла, то 
дівчата вбиралися в білі пілки, вишиті сорочки і чорні 
платини. Чорний – то смуток. І несли деревище дівки. 

с. Розтока
Записали Л. Артюх і О. Боряк у 1988 р.  

у с. Розтока Воловецького р‑ну Закарпатської обл. 
від Талапи Ганни Михайлівни, 1909 р. н., 

Савчин Олени Іванівни, 1933 р. н., 
та Савчин Насті Андріївни, 1941 р. н. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Про 
смерть сповіщають дзвонами. «Мертва вода». Миють 
чужі люди, сусіди чи хто. Старі, чоловіка  – чоловік, 
а жону – жінки. Воду ллють у берег. Туди, де не ходять 
люди, жаливу жнуть. Тому в поточну воду зливають. 
Спорядження померлого. Мертвого – на лаву, в руки 
свічка і копійки. З свічки обручку покійному роблять. 
Ночує одну ніч чи дві ночі... Ручники два кладуть під 
голову й під ноги мертвому в деревище  – ушивані, 
для краси, і  платок дають  – жаболу́вка. Коло твари 
[обличчя] кладуть шапку чоловіку – крисаню. Кучми 
[волохата зимова шапка] не кладуть. Землю зверху не 
кидають, гроші – ні. Нічне перебування біля померло-
го. Дяк читає. Готовиться кухарок кличуть, когось із 
фамілії. Може й ґаздиня готувать, не заборонено, але 
кличе сусідів. Труна. Дошки, що мертвий лежав, че-
рез вікно мечуть, сіно з-під нього кладуть у труну. Не 
посипають. Даровини прощальні. На похорон ніхто 
нич не несе. Хіба дуже бідний умре, що нікого нема, 
то туди несуть. Ігри при померлому. «Лопатки́» – фі-
ґлі робили всякі. Два дяки читали, а хлопці по ногах 
били лопаткою, зробленою з дерева. А тепер всіх гос-
тять за столом – просто за мертвецем. Діда правили 
камазолю від овець, замастять чадом, вуса з клоччя. 
Відро з глинов, колотить квачем, а чоловік з жінкою 
питають: «Що ти робиш?» – «Гусака печу». – «А коли 
се спече?» – «Коли се поцілюють (такий і така)». Ці-
лювалися. А як стидалися й не цілювалися, то квачем 
мастив. «Шийка»: шийков (полотенцем скрученим 
били одного), сиділи кругом него, і били, а полотенце 
передавали одне одному за спиною. Вгадав, хто бив, 
то мінявся на того, хто бив. Не вгадав – далі сидить. 
Тоді гостили дяка лише, а людей – ні. Років з двадцять 

«Лопатки» нема. Старші лише ходять Богу молитися. 
Байки розповідають. Тепер їх вночі гостять голубця-
ми чи кашою. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДО-
ВИЩЕ Об поріг деревищем тричі стукають і до одвір-
ків три рази. Відкланюється мертвий від свого дому. 
Об усі пороги. У  церкві не стукають. Хрест несуть, 
крижі, потім – піп, люди, дяк, ззаду – деревище на ма-
шині. Колись волами везли з дзвінками, саньми вез-
ли, хоть літо, хоть не літо. [Чому?] Бо сани сунуться, 
а на возі тіло на каміннях розтрясе. А ні, то несуть на 
ношах. Ще коли воли були, а тоді не стали так хова-
ти. Ззаду люди йдуть тепер. Тепер перед деревищем 
кришку несуть. Хліб не кладуть, несуть у руках. По-
лотно кладуть. Для дяка  – хліб, а  полотно  – попові. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. Го-
ворили, що не можна на мерця через вікно позирати, 
коли мертвого везуть. Вийти треба. На очі шкодить. 
Двері відчиняють, коли виносять, у  пивниці, у  хлі-
ві [стайні]. Отворяється, щоби несінню не шкодило, 
як ґаздиня чи ґазда умре. Ворота теж стоять одкриті, 
поки не вернуться з кладовища. [...] Заметуть, змиють 
водою. Жебрачка миє, воду несе, бризкає свіжою во-
дою. Їй давуть хліб і ще щось за мертвим. Опускання 
труни. У яму [труну опускали] на мотуззях, а не на 
ручниках. Так і колись.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Гроб [моги-
лу] зробили, кличуть на комашню. З комашні нич не 
роздавали. Й не роздають. Булочки й конфети тепер 
роздають на сороковини й роковини, а колись цього 
не було. Руки миють тільки ті, хто коло ями робили, 
а інші до пєца руку прикладають. Тоді сідають до ко-
машні. Страви поминальні. На кома́шню [обід поми-
нальний] готують в піст  – пісне, в  М’ясоїд  – м’ясне. 
Поливку, салат, кашу варять або тісто місять [лапша]. 
Голубці – остання страва. Коливо не варять. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминають перед Ми-
хайла, коли празник у суботу, у  церкві, й  на могилу 
ходять. Не несуть нич, свічку палять. На Всіх святих 
не йдуть на кладбище.

МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН
с. Верхній Бистрий

Записали О. Боряк, І. Коваль‑Фучило та Н. Гаврилюк 
у листопаді 2008 р. у с. Верхній Бистрий  

Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. 
від Рожко Ганни Іванівни, 1939 р. н., 
 Рожка Василя Івановича, 1938 р. н., 
Кия Василя Федоровича, 1924 р. н.,  

Ситої Марії Андріївни, 1948 р. н., 
родом із с. Новоселиця Міжгірського р‑ну, 

Блинди Калини Олексіївни, 1959 р. н., 
та Бобонич Гафії Іванівни, 1925 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. Дерево тяг-
нут; дерево живоє, зрубаноє; хата нова, построєна. 
Біля хати дерева зрубані – на мерця. Величезна яма, 
шо не мож вилізти, – на мерця. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. [Що клали в домовину мерцям?] 
Могли покласти йому сорочку, светер, рушник, ро-
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щоску, носовий платок. «Пута». [Чи зв’язували руки 
і ноги покійникові?] Руки  – так, а  ноги  – ні. То для 
того, щоб ноги рівно були. А мотузку крали, щоб во-
рожити. Слідили, щоб не взяли ту мотузку. Заборони 
та перестороги, пов’язані з померлим. [Дзеркало за-
вішують?] Так. Доки мрець у хаті. Як тільки винесли, 
то можна розкривати. Нічне перебування біля помер-
лого. Мрець має лежати в хаті три дні і дві ночі. На сві-
чення збираються і на перший вечір, і на другий. Ігри 
при померлому. При хованні [гралися], коли д’яки 
молилися. Якщо вже дуже кричали, д’яки [просили]: 
«Хлопці, потише, ми не можемо молитися!» А так ніх-
то не забороняв! Дві ночі тіло в хаті, і дві ночі грали-
ся. До ранку. Всяке було – або посидите, або зайняті, 
або граєтесь. Якщо д’яки відчитали Псалтирю, тогди 
вилязят за столов, кілько ся сталося за тій стіл, ті ви-
ходили, і зайняли другі той стіл. Сіли, так сам їм їсти 
давали. Напрімер, було два стола і кілько людей – всі 
мали бути за столом. Там була і вечеря вже [в кімнаті, 
де мрець]. Сиділи, вечеряли коло стола. Одна ком-
ната була, в сінях, або залізли на горище – там сіно. 
І брали дівчат – вибирали двох поліцаєв, кликали – 
жандарми. Один був главний – назвали його «берів». 
Сідав на коліна і  треба було ковати дівчат [як коня 
кують]. Не хочуть дівчата іти, вони їх цілуют. Берут, 
ставлят собі на коліно дівку, задирают їй ногу догори, 
беруть її, один так вродє кує, а сей держить – кричать, 
сміються! Фонариків не було – одні свічки – швабли-
ки! Швабликами присвічуют, там волосся і шварконе, 
горить – страшноє було! А знаєте, усякіє, розумієте, – 
в одної волосся загориться, а вона починає – апчхі! – 
чіхає! Страшноє! Берут такую санку, одівают – один 
чоловік сяк стає, накриват одіялом і держит ту санку, 
то вродє, як кінь. А там ще два так ідут, як коні, – і 
дівчат пугают, пищат! Це у кімнаті було. А д’яки тут 
співають, моляться. [Для чого так гралися?] То були 
дуже тяжкі часи  – люди голодні ходили. Вони за-
бавлялися так, щоби час провести. Грали споконвік 
вікoв. Перестали у кінці вісімдесятих [1980]  років. 
Перестали грати через те, що покоління відійшло. За-
раз носят каву, колач, яблуко – всьо гостят, а тоді ніч 
не несли, бо не було чим, просто шуткували, забав-
лялися молоді. [...] Брали такі лопатки, вони були з 
ручкою. Сантиметрів на сорок. Із короткою ручкою. 
Щоб ударити й втекти. Виходили всі надвір, сідали на 
лавиці. Там, де лежав мрець, не гралися. В хаті ніколи 
не гралися – хоч зима була, хоч літо. Зав’язували оці 
або держали руками. Хтось брав, ударяв у підоливу – і 
втік. Треба було угадати, хто вдарив. До тих пір били, 
доки не вгадає. А як угадав, то той сідав. Це гра «Ло-
патки». [По спині били?] Нє, лиш по підошву. А по-
том ще брали «колодязь». Одному завязували очі. Він 
брав лопату і крутив нею. А  всі розбігалися. І  коли 
когось ударяв, то вже той мав ставати на його місце. 
Це звалося «Копати колодязь». [Як ще бавилися?] Ще 
мазалися. Мазали руки сажею і йшли мазали любого 
на Псалтирії. І втікали. [Одного мазали?] Хоть кого. 
Наприклад, я сиджу, молюся, а мене прибіг, помазав 
і втік [ця гра без назви]. А  ще було таке, що пере-
вдягалися в Смерть. Приходили з косою і лякали. Це 
було в давнину. Коли був похорон, то робили це [це 
мало назву «світчення»]. [З  покійником проводили 
жартівливі дії?] З  мерцем могли шуткувати: могли 
прив’язати вірьовочку, коли сідали, то могли хитати 
ногою. Всі кричали, дуже боялися. Або хитати голо-

вою мерця чи ще щось. [Коли перестали біля покій-
ника гратися?] Вже досить давно. Прекратили десь 
в сімдесятих[1970] роках. [Чому? Священик заборо-
нив?] Ніяких заборон не було. Самі люди перестали. 
[З якої причини жартували біля покійника?] Це ро-
билось для людей, у яких було горе. Щоб вони горе 
забували. Але десь у сімдесят п’ятому [1975] році то 
прекратилось.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як винесли 
мерця з хати – стільці перевертають, щоб мрець в хату 
не вернувся. [Над порогом опускають труну?] Так, три 
рази стукають. [Що це означає?] Що він прощається з 
домом. [Ховали і влітку, і взимку на санях. На пере-
хрестях ставлять [зупиняються], у церкві ставлять. То 
він прощається, щоб не ходив.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминальний обід. [Як у Вас 
називають поминальний обід?] Комашнє. [Що най-
перше ставлять для поминання?] Всьо то, що й на 
псалтирії. Їжі ставлять, як на весіллі  – і вино, і  го-
рілку. Для душі свічка горить. А потом дається хліб, 
парастас робиться. Зерно – рис чи щось друге, яїчка, 
конфетки. Хто що має. І піп читає молитви. А свічка 
день і ніч горить у хаті. Страви поминальні. [Готу-
вали] ріпу, тепер кажуть «картошка», гриби і там ще 
квасоля з капустув – всьо, більш нічого не було. І то 
ще добре, у кого десь біла мука – мололи та качали па-
лянички, кликалися. Начиняли ні повідлом, ні сиром, 
самі так – накачані. Ішли і заради того, або поїсти. По-
минки післяпохоронні. Поминають на дев’ять, сорок 
днів, а потім на рік. 

ПОМИНКИ КАЛЕНДАРНІ  Ми ходимо на великі свя-
та, на Фомину неділю, коли святять гроби, а  тоді на 
Святий вечір. Тоді палиться свічка на гріб. На Свя-
тий вечір зранку треба йти, щоб після обіду не йти. 
А кликати на вечерю не можна. Не можна душі трога-
ти, душі мають спокійно спати. Свічку палять, печиво 
і цукерки несуть на гріб. А потім, коли у нього день 
народження. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. [Як помирають ворожки?] Дуже важко. То назива-
ли «бусуркані». Коли вона вмирала, то їй з рота текло 
молоко. І її рознесло так, що не можна було впізнати. 
А ще було так, що одна другій ворожила. І не могли 
померти. Тоді кликали всіх тих, кому вона ворожила. 
І вони повинні були сказати, що прощають їй, і тоді 
вона вмирала. Був ще такий випадок. Моя тітка по-
мирала. Вона не годилася з моєю матірю, бо мстила-
ся на дітях. Вона мені колись помстила, а я не знала. 
Вона мені була принесла такі ворожки. Вона не могла 
померти і кликала мене, щоб я прийшла. Я не йшла, 
аж на четвертий день прийшла. А вона каже: «То ти 
сердишся? Прости мені». – «Простила». – «То дай мені 
порошок, том, на столі». Я дала. Вона напилась. Я піш-
ла, і вона померла. Бо я їй дала зі своїх рук і простила. 
Дітей нехрещених. Ці діти – змітчата. Це коли бабки 
самі робили оборти: брали веретено і ним пробивали 
матку, і плід виходив. То називалося «змітчата». На-
роджені мертвими, нехрещені – то все змітчата. І за-
копували їх хоч де. Але не на цвинтарі. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Коли прихо-
дить, то викурюют ладаном. В хаті. Приходить піп та 
й курить, Салтирю, водосвяття. Кажут, шо мертвець 
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не може бути, дух мертвеця або сатана може пере-
творитися в мерця. Нечисте приходит. [...] Мрець 
ходить, який не своєю смертю вмер, на тому місці, 
де помер. [Чи приходить на ніч до шлюбної жінки 
померлий чоловік?] Було. Молода жінка лишилася з 
малими дітьми, а  чоловік помер. Вона з ним спала. 
Даже родила, але родила м’ясо. Коли моя свекруха 
помирала, то вона мені звеліла знайти адрес сина, 
а син не писав їй. Я пообіцяла, що дам йому телегра-
му, що мама дуже хвора. Я  не змогла. А  коли вона 
вже вмирала, то спитала, чи я дала телеграму. Я  не 
хотіла її огорчати і сказала, що дала. А вона відверну-
лась у другий бік, бо зрозуміла, що ні. Вона мене так 
страшно мучила, що я рано вставала і на мені були 
синяки. [Це Вам снилося?] Це коли її поховали, то 
вона до мене приходила і мене тормосила. То всьо у 
сні було. Я навіть прокидалася і чула, як вона на мене  
дихає.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Ніжки стола на 
Святий вечір в’язали залізним ланцюгом, щоб душа 
з хижі до году не пішла, шоб ніхто не вмер. А далі на 
читирнадцяте, на Василя, угля клали у печі. Кілько в 
хаті було челяді – тілько клали вугля на стол, а  стол 
був глиняний. Піч була бита дубнями із глини, там 
клалося дерево в піч, а далі – вогня. Випалили те і кла-
ли вугля, скільки була сім’я – семеро, – то клали сім 
і  дивилися на те вулячко: як скоро, той скоро вмре. 
Як вечеряли всі, то мало остати. [Скільки часу душа 
перебуває в хаті?] Сорок день. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Як померлий присниться], на 
парастас дают, свічку кладут до церкви, моляться, на-
ймают Служби. [...] Жінка зробила аборт. Ходила до 
церкви, а потім у років сім-вісім приснився їй сон, що 
дитина прийшла до неї, до хати. А  вона питає: «Хто 
ти?»  – «Твій син. Ти забула, що ти мене вивела?»  – 
«І  що ти хочеш?»  – «Нічого не хочу, лиш хочу, щоб 
ти дала мені ім’я». Вона засміялась: «Яке ім’я?» – «Ну, 
просто ім’я». Дали йому ім’я Володя. Він пішов з хати, 
викинувся через ґанок і став у грязюці валятись. Вона 
йому каже: «Ти такий гарний і валяєшся в грязюці?» 
А  він: «Ти мене викинула, то я мушу так валятись». 
[Невже тепер не роблять аборти?] Роблять, але сон 
сниться тим, хто вірує в Бога.

с. Верхній Студений
Записала О. Боряк у 1988 р.  

у с. Верхній Студений Міжгірського р‑ну 
Закарпатської обл. 

від Янчика Василя Івановича, 1906 р. н.,  
та Янчик Гафії Михайлівни, 1924 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Ігри при 
померлому. «Лопатки» були. Били праником по нозі. 
До того держить за очі, поки не вгадає. Того знов б’ют. 
В  «Шійку» [гралися]. Брали ручник, зав’яже вузлик, 
били по спині, прятали за спиною і передавали один 
одному, приговорювали: «Иий, иий, иий!» Кого пій-
мают, той стає в середину. У Діда хлопці перебирали-
ся. Дівки не грали на «Лопатки». Перебиралися в Бабу. 
Козу робили  – ложки візмуть у кожу, уха зроблять. 
А  дівки пищать: «Коза іде!» Залишилися років три-
дцять тому. «Млин» робили, «Гусака пекли». Дві ночі 
Псалтир читали. Бавилися, коли дяк встане.

с. Голятин
Записали Н. Гаврилюк та І. Коваль‑Фучило 

28 листопада 2008 р. у с. Голятин  
Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. 
від Фулій Ганни Михайлівни, 1925 р. н., 

Івашко Марії Юріївни, 1933 р. н.,  
та Френіц Єви Федорівни, 1924 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Кличеся комашня. Вмре, то то 
їдження не гостина – комашня... Одяг стоїт до сорока 
днів. А потім можна давати. Раньше ходили, а тепер 
куди – палят. Кличут дяки на дев’ять днів, нанімают 
Службу. Вдовиці кличут на дев’ятину і на сорок днів, 
і в рік – рокова. [Скільки вдовиць повинно бути?] Шоб 
не пара била. Поминальний обід. Дають після похоро-
ну вечерю, а  у інших селах [Рудавка, Майдан]  – уже 
не дають. Поминки післяпохоронні. [Коли поминають 
покійника?] У сорок днів. Та є дев’ятина. [...] [Скільки 
часу душа в хаті перебуває?] До сорока днів. До сорока 
днів душа ходить по митарствах.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли загальні поминаль-
ні дні проводять?] Фомина неділя є. У суботу, перед 
Михайла. Перед Дмитра, Кузьми і Дем’яна. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дитини. [Померлу хрещену 
дитину де кладуть у хаті?] На стіл. [Як її одягали?] 
Шили сорочечку руками. Вінчик довкола дитини 
вили. І в гробику, на руках, несли діти. Дітей нехре-
щених. У  нас кажуть «змітчата» [абортований плід]. 
У нас святять воду на Маковія і несуть на той гробик. 
І кажуть, що так хрещається, бере на себе хрест. [Через 
скільки років? Через вісім-девять?] [Такі дії проводять 
лише з «змітчатами» чи із тими дітьми, які вмерли при 
пологах?] Усіма. [...] Кидь нехрещеноє померло – то за 
забор. Не ховали у кладбище. Тогди тя жінка, котра ві-
рила в Бога, кидь воно вмерло так, що вона невинная, 
носила му сім раз воду свяченую. [Коли потрібно було 
починати?] На Маковія. Ляли на гріб. Хрестили гріб. 
Ім’я – коли вже в послідній раз принесли. Сьомий раз 
принесла такий клаптичек полотна білого і тогди [мо-
вила]: «Се твоя крижма, ту твій хрест».

с. Колочава
Записали Н. Гаврилюк, І. Коваль‑Фучило та О. Боряк 

27 листопада 2008 р. у с. Колочава  
Міжгірського р‑ну  

Закарпатської обл. 
від Сюгай Василини Григорівни, 1939 р. н., 

Кривляк Марії Іванівни, 1931 р. н.,  
Конач Христини Іванівни, 1924 р. н., 

Дербак Олени Михайлівни, 1927 р. н.,  
Дербак Василини Михайлівни, 1929 р. н.,  

та Шуляк Олени Іванівни, 1924 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мерт-
ва вода». [Куди виливають воду, якою обмивали по-
кійника?] Де людина не ходе. Ігри при померлому. 
[Чи пам’ятаєте Ви ігри при померлому?] Бавилися в 
нас. То був дурний звичай. Тамкуй горе, а молодьож 
бавляться. В хижі лежит мертвий, а ту ся бавлят. [Які 
були забави?] Хлопці та дівки берут зелізячку і «Копа-
ют колодязь». «Куєш кобню, а хто би тя звідти витяг?» 
А хлопчище каже: «Тота дівка і тота». І йде го там цю-
лує. Тоди дівка копле. «Шо ти там дієш?» – «Колодезь 
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коплю». – «А хто би тя звідти витяг?» – «Той хлопчище 
і тот» (чи Михаль, чи Петро). Так ся бавлят. А тогди 
берут рушник, полотенце, так викрутят, викрутят, 
зв’яжут та луплятсі. [Що казали при цьому?] «Кого 
любиш?» А  она не хоче казати. «Двадцять п’ять ру-
минських!» – б’є. Хлопець б’є дівку, а дівка хлопчища. 
Каже: «Цього». А  далі запалят сіркач і передают. Де 
згасло, тот цілує всіх. То «Привидя». А в одної було ві-
кно скажене [розбите]. Та прив’язали мерлому нитку 
і пугали. Там, в хижі, бавлятся, а мертвий устає, руку 
піднімає. Дівки, хлопці  – їдно поверх другого! Голо-
сіння. [За померлим голосять?] Плачуть за померлим. 
Ревуть, йойкають – йой, який файний був, хороший, 
а тепер пішов, мене лишив. [За батьком]: «Неньку мої 
любі, неньку мої милі, неньку мої щирі. Як мені по-
магали. Та вже не будете». [Зараз ще голосять?] Зараз 
уже скромляться, по культурному, по-панському – не 
ревуть. Заборони та перестороги, пов’язані з помер-
лим. У  нас виносять і перевертають догори ті стіль-
ці, на яких він [покійник] лежав, щоб друга смерть не 
була. Уже як похоронять, тоді звернуть те все, на чому 
він лежав, і  вимітають уже, порядки наводять. А  те 
все палимо – виносимо на город і палимо як сміття. 
[...] На похороні, коли несуть труну на цвинтар, хрест, 
який потім буде стояти на могилі, несуть вниз хрес-
том, щоб смерть не верталася в село. Лави на подвір’ї, 
де стояла труна, перекидають. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Поминальний день] – То-
мина неділя – в тиждень, як Пасха. «Христос Воскрес» 
співают (як хто помре і хоронят). А після Томиної не-
ділі вже можеш, як на похороні, ся робиш. Несуть пас-
ки, яйця. Паски на поминок дають священику. У нас 
на могили не кладут, свічки палять. ..... Парастаси чи-
тают, ходят по гробах восени перед Дмитра, моляться. 
Тепер вінка кладут.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Як дитину померлу 
одягали?] Хто яке. Шили з того, білого, крижма, що 
хрестили, бо мати то хранить. То в ту крижму вбира-
ли. Квіточки якісь. [Хто ховав?] Священик. Прийде по 
хижі, як обичай був. Дітей нехрещених. Були такі діт-
ки, що вмирали нехрещеними. Або витривила собі, або 
забила десь. Не вродила, а збігло, зійшло, то вже «збі-
гля». То десь його закопала. То воно требує хрещення і 
імені свого. [У такому випадку що потрібно зробити?] 
Коли будуть хрестити якусь дитинку в церкві, то взяти 
крижмо і попроситися коло тої дитини, і покласти коло 
неї, і попросити священика, аби імя дав. Тоді те криж-
мо, якщо дитина похоронена, несуть на могилку, вико-
пують ямку і кладуть туди. А та, що не знає, де її дитя, 
бере то крижмо і, якщо в селі десь померла дитина, то 
можна покласти у дерево ту тряпку, аби вона хранила 
те хрещене слово і понесла туди – на той світ. І мати 
мала сказати, що віднеси це тій дитині, що пропала. Це 
я їй ім’я дала. [Ім’я називають?] Називає, яке священик 
в церкві дав. [...] Якщо дитинка помре внутрі матері – 
хрещається. [Вона вже охрещена?] Похрещена. «Хре-
щається раб Божий...», – як хлопець, йому імня дают, 
яке хочеш, якщо дівчина  – сяке імня. І  тоту дитинку 
пуп [священик] похороняє в цвинтарі. А так дитинку 
не похороняют на кладбищи. Закопували близько коло 
тину. Котрі померли чи при тяжких родах.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Пішли до свя-
щеника. А он дав таке, шо мука ся сіє. «Насійте попелу 

на помуст [підлога]. Насійте наруби. Як то буде потячі 
сліда [пташині], то чистий дух, шось му треба. Як то 
буде собачий  – нечистий був». Так і робили. Собачі 
були. Нечистий був приходив. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Чи приходять уві сні покійні?] 
Та було, мій муж. Прийшов, був лиш надворі. А  я 
кажу: «Чом не йдеш до хати?»  – «Не йду, бо не маю 
часу, спішу». – «Тобі щось треба?» – «Хліба чи муки». 
А я кажу: «Завтра будуть поминки, і я тоді тобі прине-
су». І так снився часто. Нічого не требує, лиш прийде. 
А то раз прийшов і каже: « Бідуєш?» – «Бідую, бо зна-
єш, що бідую, а ти забув об тім». – «Я не забув об тім, 
а не можу прийти». Отака розмова була мені з ним.

с. Лозянський
Записали Н. Гаврилюк, І. Коваль‑Фучило та О. Боряк 

26 листопада 2008 р. у с. Лозянський  
Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. 

від Логвин Марії Миколаївни, 1962 р. н.,  
 Лолин (Сливки) Василини Олексіївни, 1921 р. н., 

Пойди Федота Васильовича, 1930 р. н.,  
Пойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,  

та Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,  
родом з Вороніжчини, у с. Лозянський проживає з 1963 р.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одя-
гання померлого. [Хто одягає чоловіка-покійника 
?] Чоловік  – чоловіка. Нічне перебування біля по-
мерлого. [Як довго покійник перебуває в хаті?] Три 
сутки – обов’язково. Священик кожен вечір Псалтир 
читає до дванадцятої [ночі], сходиться багато людей. 
Сидять, моляться. Жінки готують вечерю. [Чи про-
водили Ви ігри при померлому?] А ігри ми вже після 
того, як похоронили. До і після похорон бавилися, 
гралися, вінчалися. Треба ж було чимось цілу ніч за-
йматись. Ставали по парі, по парі і вінчают: «Любиш 
його? Хочеш його?»  – «Нєт».  – «Давай руку». Лож-
кою дерев’яною в руку бють. «Я його не хочу, бо не 
хочу». – «Давай ще раз руку». То потім уже мушу, бо 
заболить рука. Це називалося «Вінчання». А ще було 
«Колодязь копати»: «Який колодязь коплиш?  – «Ве-
ликий». – «Ну, а коли викопиш?» – «Коли поцілує тот 
тоту ́». А як не хоче цілувати, то знову по руці ложкою. 
Було «Ведмідь», «Млин». «П’яц»: «Куди ідеш?» – «На 
базар!» – «А що ми купиш? Чи купиш ми калач?» – 
«Я ті не куплю калач!» – «То я від тебе удалю “пяц”». 
«М’ясо сікати»: по спині били і вгадували було треба, 
а  хто не вгадав, то казали: «Йди, вези бокори!» [де-
рево]. А того, хто не може вгадати, то налуплять до-
бре. В «Козу» бавилися: ходив, вмочав рукав в блюдо 
і бризкав, бризкав. [Коли перестали бавитися в такі 
ігри?] Як прийшла радянська влада, то вже майже не 
було. Люди самі рішили в селі [не проводити такого 
обряду]. [...] Були дьяки, читали Псалтир, поминали. 
Шитко варили їсти. Д’яки по столах сиділи, Псалти-
рю читали, а їх годували. Картошку, голубці, пиріж-
ки, каша, водка, кампот – все, що було та шидко на-
клали. Після того, як читали Псалтирю, їдять. Стояли 
на столі і хліб, і водичка, кому треба запити, не стояв 
голий стіл, свічка горіла. Потім, коли йшли геть, то 
хліб дяку подавали, якійсь брали, а якійсь і не хотіли. 
Тоді не дуже і було хліб, а брали. Ігри при померлому. 
Молоді робили. А  вони тоди іще раз  – повінчатися. 
А  та не хоче. Б’юл лижков так! «Колодязь коплют»: 
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«Коли вигребеш тот колодязь?» – «Коли поцюлює тот 
тоту». Той мусит іти цілувати. А вони ще так подби-
рают! [сміється] А  далі ще «Валяли п’яц»: покладут 
віник, помело. Їден з того боку, а  їден з цого боку. 
А  тот, ізпереду, каже: «Що там робиш?»  – «П’яцух 
валяю!» (тот віник – то п’яц кликали). А тот не дає: 
«Ану попробуй, ували!» А тот гарує, гарує, а тот – со-
котит, пок не друлит. То вже не є! [Вгадувати, хто вда-
рив?] То било. Руки держат, зав’ют очи. «Угадай, хто 
тя вдарив». Треба вгадати. Вгадав – то розв’язали очи. 
А  тот ходе та б’є... Заб’ю ніж в дошку, а  там покла-
дут коруну, ще при чехах. І кажут: «Дуй». А тот: «Та я 
здую!» А вони, знаєте, візьмут котови хвіст підоймут, 
а тот дує, дує [сміється] та не видко. А той дує, дує, 
вже сам здойме. А хто не вгадат, кажут: «Піди, будю-
ки в’яжи». Будюки  – дерево таке. Що не вгадат, хто 
вбив. То тилько много, шо подивляют. [До якого року 
цей звичай побутував?] До 1940-го. [Молодь охоче 
збиралася на такі дійства?] Айно. Не було ні клуба, 
ні нич, ішли. Хлопці – по вечерницях, по хижах. «Де 
йдеш?» – «Іду на п’яц». – «А чи ми купиш колач?» – 
«Я ти не куплю колач!» – «Я ти ввалю п’яц!» – «Ану, 
попробуй!» Тот відти гарує, гарує, а то му не дає. Доти 
гарує, шо ввалит [сміється]. Такі фіґлі. [...] Бавки такі, 
вмащувалися... Казали: «Свідчення буде». Намас-
тяться чадом і пудали – бавки всякі в хаті. «Колодязь 
копали»: серед хати дядькі сидят, жони, кругом, ну я, 
допустім, «копаю» той колодязь. Мені: «Дідо, що ти 
там робиш?» – «Колодязь». – «А на кілько метрів?» – 
«Та на кілько там». – «Та сам будеш копати?» – «Буду 
виглядати помічника».  – «А  кого?»  – «Дивлю, див-
лю – се буде». Тоді вона вже копле, а вона собі муж-
чину вибират, і так далі коплют. Треба поцілуватися 
і передати копало те. То як понесут, нікого вже не є 
[в хаті], хата порожна, велика, кругом сидят, а на се-
редині – «Колодязь копле». Після обіду, вже ввечері, 
ситі і бавлят. Се казали – «Мнясо сикали». Єдин сяк 
сидить і на колінах так держить, коб не видив, а тот 
б’є по задниці, сяк руков кілько, а так то натягне ще, 
дошкою такою, дощечкою. А він мав угадати. Як уга-
дат – так уже тот іде. А тепер такого вже не є. Вже як 
похоронят – ще посидят, поговорят шось.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Як у вас 
називався обід поминальний?] Будемо іти «на гроби», 
а  з гроби  – «на комашню». Потім сорок діб оп’ять є 
Псалтир, дядьки читают, поминают того мертвого. 
Всякую їжу напаруют. Страви поминальні. Всьо було 
на столі: каша, голубці, ріпа, в  когось було і мнясо, 
коли нєт – та й нєт. Попадалось, що пісний був [обід], 
борщ – то не давали, а компот, водку, вино – давали. 
[З чого розпочинали «комашню»?] З картошки та го-
лубців. Поминки післяпохоронні. На девяту сутку 
тоже сходяться, читають Псалтирю. Опять готують 
вечерю. Потім на сороковину і на роковину. На сві-
чення [після похорону] вертаються додому і на улиці 
другий раз грали, по-різному, різні ігри. [Де грали?] 
На улиці, літом, біля хати. Тепер уже ні, а давно – гра-
ли, як я дітваком була. «Колодязь копали». Питають: 
«Що там роблю». – «Колодязь копаю». А там помоч-
ник іде, а там цілуються. По-різному, багато було. «Ло-
патки» були, по спині більше били. «Млин», «Гусака 
пекли». Дорослі грали, а то молодьож. [Люди різного 
віросповідання грали в такі ігри?] Усі грали. Бувало, 
що й свої забудуть, що в них таке горе. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У які дні поминають усіх 
померлих?] Першого  листопада, після Великодня  – 
Фомина неділя  – йдемо всі на кладовище. Панахида 
на кладбищі. Це «задушна субота». То  – як поми-
нальна субота. Два рази в рік носимо в церкву різис: 
пачку рису (хто що має), несемо їжу в церкву – хліб, 
яйця, різне, наймаємо парастас. На могилці нічого не 
виставляють. Все складують біля хреста на клубищі. 
Священик спочатку біля хреста молиться, а потім іде 
вже по могилках. А потім священику то всьо зносять. 
Біля могили рідні  – панахида. Даємо гроші і свічку 
палимо. [...] [На Святий вечір] поминають померлих. 
Котрі як. Не треба накривати [вечерю], хай стоїть, 
бо вночі можуть прийти їсти померлі батьки. [Через 
тиждень після Пасхи] ідут на гроби. Томина неділя 
кличут. Ідут на кладовище, несуть паски, яйця. Що 
винесуть – то піп бере, може з д’яками ділить. На мо-
гилку ставлять свічку, кладуть конфети, щось із хліба. 
Птиця забере – ворони. Так ніхто не йде.

с. Присліп
Записали Н. Гаврилюк, О. Боряк, І. Коваль‑Фучило  

та З. Гудченко 25 листопада 2008 р. 
у с. Присліп Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. 

від Скічки Марії Юріївни, 1942 р. н., 
Шкелебей Ганни Іванівни, 1926 р. н., 

Фулитки Гафії Михайлівни, 1954 р. н., 
та Серокман Марії Іванівни, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Cни-прикмети. Раз се снило-
ся, що невістка капусту чистіт. Зелене виметла, чиста, 
сама біла капуста в неї. А у нас була корова хвора, а я 
ся була йти в Міжгір’я до врача. Встрічаю у селі іде 
хлопчик малий, каже: «дідо умер». Капуста як снить-
ся – то на смерть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Більшість 
своїх  – сусіди, близькі. Мій брат двоюрідний, трою-
рідні можуть. Жінки жінок миють, а  чоловіки  – чо-
ловіків. Старші люди. [Скільки людей обмивають 
покійника?] Четверо, бо його треба потримати. Бе-
руть корито великоє, а тоді табуретку кладуть. Його 
кладуть тільки на табуретку і ноги в корито, в воду. 
Він сидить на табуретці. Один тримає його за плечі з 
одної сторони, другий – з другої. А ті двоє намочують 
у кориті, у воді, полотенця і так миють його донизу. 
Якщо жінки миють чоловіків, і чоловіки – жінок, то 
треба [прикривати наготу]. А  тоді помили, витерли 
його. Тим, що помили, одразу дають їсти. [Кого кли-
чуть обмивать тіло?] Будь кого. Жона – жінку миють, 
а люди – чоловіка. Не так много, кілька – дві, три, чо-
тири, п’ять. Не больше. Одягання померлого. [У  що 
одягали покійника?] У зготовлене зарання. Все нове. 
[А в давні часи?] Колись говорили, моя свекруха гово-
рила, в чому вінчалися, то той одяг берегли на смерть. 
«Мертва вода». [Куди виливали «мертву воду»?] Десь 
там, щоб не дуже заходили туди. І  корито там став-
лять, хай стоїть неділю. А  після неділі забирають. 
[Цю воду для магічних дій брали?] Да. То ворожки її 
кудись добавляють. Вони не дуже дають про це зна-
ти. [...] [Виливали воду], де такоє місце не затінноє, 
туди не ходили – десь у корчі. Спорядження померло-
го. [Окрім одягу, що готують «на смерть»?] Ставлять 
під голову один рушник, під ноги. А  потом кладуть 
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йому біля голови рушник, аби там утирався, носовик. 
Хрестик на шию. Жінці  – хустки. Одна  – на голові, 
друга – під головою, а третя – поряд, біля голови. [...] 
Ноги зв’язуют, як прикривают. Лишают [у домовині]. 
І під ноги, і під голову [кладут рушника]. Така приви-
чка постала – та й кладут. Давно не клали. [...] Золо-
то знімают, а я дочці не знімала, думаю, аби ми ся не 
снила. [...] [Чи хоронять покійника в черевиках?] Ого, 
одівають костюм і шапку кладуть, під голову – поду-
шечка, укривають простиня. Атрибути поховальні. 
Весь час стоїть вода і хліб, поки не кінчиться похорон. 
Після похорону священик забирає собі [похорон від-
бувається на третій день]. [...] [Що повинно на столі 
стояти, коли покійник у хаті лежить?] Свічка. Стоїть у 
баночці з пшеницею. Труна. Перекладають [покійни-
ка] уже тоді, як похорон. У горбовину або деревище. 
Нічне перебування біля померлого. Помили, витерли, 
оділи. А потім у другий хаті ставлять його. Табурет-
ку підкладають, доски. І якщо деревище готове, трена 
готова, то кладуть зразу туди. А якщо не є труни, то 
кладуть його на доски, на табуретку, і він там лежить, 
поки труну не заберуть. А  вже як привезли труну, 
одразу вечерю дають і випивку. Вони їдять, а прихо-
дять дяки і читають Псалтир коло нього [покійника], 
моляться. Десь до одинадцяти, до дванадцяти ночі. 
І знов дають вечерю – по ́лива, го́лубці, мясні вироби, 
салати різні. Там є три й чотири види мясного і салати. 
[Горілку можна пити?] Можна, батюшка не забороняє 
при похоронах. У  нас два вечори лежить покійник, 
і два вечори читають. Колись же сиділи до ранку, а за-
раз – нє. Лише такі рідні, близькі, як діти. [...] У нас 
кажуть «на свічення» [іти]. Дві ночі [тіло у хаті]. Як 
не дозволяло тіло лежати довго, або, як таке буває, 
ввечері померло, і не встигають тіло наладити, опять 
дві ночі держать або когось чекають, що має прийти. 
Тепер не йдут, дуже мало ідут, бо тепер таку дурно-
ту [ігри при померлому] не дают творити, свої родичі 
ідут, та й усьо. Як у хаті – хліб на столі, а як не є де, і так 
кладуть коло мертвого. Їдять, що подадуть. Священик 
каже, що лиш треба три страви – голубці, поливку і 
картошку. Поливка з грибів коли варят у нас, а коли з 
мняса, і коли приходят, і вночі їдят, і хто ся лишаться 
із людей, тоже всім дают їсти. Хліб треба з’їсти всім. 
Ігри при померлому. Були раніше ігри, ще після ві-
йни, а тепер уже немає. Грали всі, хто там приходив – 
і старші, і молодші. Покійник – в одній хаті, а вони – в 
другій. [У які ігри грали?] «Млин» робили, «Лопатки», 
«Медведя». [«Лопатки» як грали?] Брали якусь дошку. 
Сідали на табуретку [один сідав], йому закривали очі, 
а тот дає ногу, а він знизу так стукає: «Угадай, хто тя 
вдарив!» І  треба було вгадати. Як вгадає  – то добре, 
а як ні – то присуджували йти там того цілувати. То 
можуть присудити молодому якогось старого або на-
оборот. «Млин»: ставали чотири хлопці знизу, а тоді 
ще чотири їм на плечі і трималися за палку. І тоді було 
більшість у калідорі. І  вони, спідні, йдуть, рухають-
ся і верхні, їх несуть тепер. А якийсь стихаря полізе 
догори, а  звідти  – водолив, бо тоді ж млини водяні 
були. І лиє на них воду, вони всі розбігаються. Та доб-
ре спіднім – спідні не поб’ються, а верхні можуть по-
битися, як впадуть. «Медведя»: треба було соломою 
чоловіка обвити, тоді біжать і його палять, аби він за-
горівся, а він лізе на піч, а другі – біжать і не дають 
йому, і топчуть. Та не дають, аби запалити. А сміються 
всі. Все грали без випивки. [Як зникли ці ігри? Хтось 

забороняв?] Оці, що читають молитви. Вони читають 
та моляться, а ті підуть до другої кімнати та сміються, 
і ніхто тої молитви не чує. А тоді дяки стали говори-
ти, що то треба відмінити. І помалу відмінили і по цей 
час. [...] Така дурнота була. Такого «Гусака печут». На-
перед нав’ют цуру. Цура така намащена та ще й чад 
намастят. Гулькат: «Гусарю, гей! Що там печеш?» – «Гу-
сака!» – «Та чому ся не пече?» – «Бо з нього масть не 
тече!» – «Та коли з нього потече?» – «Потече, коли от 
та дівка поцілує того діда смолового!». Та й муси іти, 
бо той пити хоче. Та й іде близько до діда, та цілує. 
Д’які стали читати – вже тоді не йдут люди [ігри про-
водити]. Лиш то-то перестали – уже вийшли надвір, 
дьяки курят, а то туди [з двору] ломлят із тим «Гуса-
ком», а вони оп’ять стали читать, аби не грали, а далі 
можуть три рази читать. Прив’язали нитку, як мерт-
вий лежав, до руки так скрізь вікно та відти потягли. 
Коли то-то шитко із голов’я і стало тікати, і в двері ся 
не містили. І то-то, що Псалтирю читали, і то-то, що 
сиділи... Ніде тепер сього не  є. Може, вже п’ятдесят 
[років], як не є [не грають]. Відспівування. Зараз уже 
більшість в куті [покійник лежить], а  раніше лежав 
посередині. Зайде батюшка у хату, помолиться біля 
мертвого, виходить на вулицю і покійника виносять. 
Дають йому кружку таку з-під чаю, з водою свяченою 
і зелений [віничок]. У нас більше зимою смерічка, а лі-
том  – із цвітів зроблено, аби посвятили йому місце, 
яму. І то беруть у яму і туди кружку кладуть, аби мав 
чим пити там. І  кінчився тот опровід, відправив ба-
тюшка, треба закривати його, і тоді вже прощаються 
рідні, близькі. Хто цілує, хто як. Після опроводь – па-
растас: особлива молитва на хлібові. [Коли звучить 
прохання про пробачення гріхів покійнику?] Надворі. 
Це піп каже: «Може померлий когось обідив, то хай 
йому простять». [Люди на це що відказують?] Нічого. 
Хтось про себе каже: «Прощаю, хай Бог простить!» Го-
лосіння за матір’ю: 

Мамко моя,
Куди ти від мене відходиш,
З ким я ся буду радити,
Що я буду без тебе робити...
Ой мамко моя дорога,
Куди ти від мене йдеш,
Що я буду без тебе робити?
Лишаєш ти мене, лишаєш...
Боже мій, Боже...
То ти йдеш вже на все життя
І ніколи ти вже до нас не прийдеш,
Не будем видіти твої слідочки,
Слідочки твої заростут...
Твоя вже робота занепаде.

[Ви за матір’ю голосили?] Та кричала, коли забирают 
із хати... 

Ти би ще була жила,
Най би ще лежала.... 
Йой, Боже наш, Боже
На кого нас лишаєте,
З ким ми тепер порадимеся (та всяко, такий  
 акцент),
Що бдеме робити без вас,
Йо-йо-йой!
Йдете ви йдете,
На кого нас лишаєте?
На Бога святого.

Та так усяко. Хтось у собі [тримає], не може йойкати.
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Голосіння за батьком: 
Татко, де нас лишаєте,
Шо ми будем робити?..
Таку хатку вам зробили (то коли вже кладут в  
 деревище),
Татку, ци видиш,
Яка в тебе хатка?
Більше з сеї не вийдеш, хатки
На віки віков!

Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. Як 
люди всі вийдуть, тоді закривають [двері]. Там, де він 
[покійник] лежав, перевертають табуретки. [...] Коли 
домашні сідают вже за стіл, то три рази стіл обходять, 
аби всьо за мертвим не пішло. Ідут у сарай, корову 
перев’язуют на свою руку. Наприклад, мама моя вмер-
ла, то, може, вона вела – за нев ішло хозяйство. Треба 
корову розв’язати і наново зашпиляти. Бо не раз ка-
жут, як хтось вмре, тоді корова здохне – йде за руков. 
[Коли ці дії проводять?] Вже як скоро мают забирати 
мертву. [Хто йде «перев’язувати» худобу?] Хазяйка 
або хазяїн – як рішат. [Щось при цьому кажуть?] Хто 
як собі каже: «Най йде за нашими руками».

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як вино-
сять  – три рази клацнути об поріг. Така привичка, 
і метут туди, у бік, аби не видко. Коли відразу метут, 
то десь викидают туди – надвір. Хто такий бідний – 
шось йому дают та вимести хижу, як є. А як не є, то 
й самі метут. В чорне близькі одягаються. Якщо дале-
ко до кладовища  – везуть, а  якщо близько  – несуть. 
[На чому везуть?] На санях. Були раніше бики, но те-
пер нема биків. У нас і літом тігнуть саньми, аби не 
трясся. [На сани кладуть домовину], а  люди йдуть. 
А машиною по цих горах не всюди можна їхати. За-
раз биків нема, то виряжають коні. [...] Нікому ніц не 
перев’язують. Три рази має зупиняти [процесія], три 
рази має ставати: раз – наверху, далі – десь мало ниже, 
а далі вже до кінця ідут. На кришку – ніц не кладут, 
полотном білим покривают.

КЛАДОВИЩЕ  На хрест чіпляють вінки, а давно – хрест 
і  все, ніч не клали. Опускання труни. Опускали на 
мотузах. В церкві зберігали. Родиче метают землю. Не 
новий звичай – давно так. Три рази мечут. Миют руки 
вдома. Могила. Хрест зразу коло голови ставлят. Де-
рева на кладовищі не садя́т. Дари поминальні. Парас-
таз – коли похорон, і на кладбище попов ідут. Дітям 
малим дают цукор, конфети, якийсь інший продукт.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Коли 
який час підходит. Хто як може. Мают більше пісне – 
салати, поливку, голубці, кампот готують або купуют. 
Кава і колачі. Печут, а хто і купує. П’ют горілку, вино. 
Поминки післяпохоронні. Комашня була, і  в дев’ять 
днів тоже шось ладят, сорокову тоже і рокову ладят. 
Дев’ять день до церкви ідут. На другий день хто іде 
на кладовище і  до церкви. Ідут тепер. Колись не хо-
дили на другий день. Що ладили, то ладили дома. [...] 
На дев’ятий день Салтирь не ладят, а в церкві службу 
наймают за померших, рідню кличут і йдут до церкви. 
Вже поминок там. Муку і сахар несут до церкви. А вже 
сороковий день – дяки читают, із книгами приходят 
додому... Псалтиря [читати], його споминають. Отак 
іще і піп во́йде, закличуть і попа, челядь ісходиться. 
Челядь – і родичі, і всякі. Ще поминають у рік. Салти-
рю тоже на поминки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Фомина неділя – парастаз 
роблять. Несут хліб, гроші до церкви. На кладобище – 
у кошелок кладуть, у  сумку якусь, і  там сідают коло 
могилок. Несут на гроба і на столик, коло церкви, по-
кладуть, Поминают перед Дмитрієм і Михайлом. Не-
сут до церкви, хто що має. Хліб несли, яйця [до церк-
ви], так як парастаз.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Якщо 
мала дитина вмре нехрещена, то ту дитину на цвин-
тарі не кладут, бо вона не може бути на святому місці. 
[Що кажуть про таких дітей?] Батьки поховают, даже 
піп не ховає. [Куди та дитина йде?] Кажут, шоб вона, 
май, свяченов водов була окроплена. Як мати грішна, 
то, кажут, шо в утробі і дитина грішна. А треба нараз 
свяченов водов і дати мня. Самогубців. Тих, шо пові-
сяться, – то окреме. А утоплеників там, де всіх хова-
ють, вони не виновате. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  Моя мати ня вчила. Якщо хтось вмер і зайшов 
до хижі, щось із вами стає говорити, щось вас кличе 
чи дещо просить. Казати: «Всякоє диханіє да хвалит 
Господа». А він: «І я хвалю». Тоди говорити. [Що по-
трібно робити, аби померлий не ходив?] Мені одна 
жінка розказувала, шо замки поміняй: де були завіси, 
там поклади замок, а де завіс... би в другий бік ся за-
кривали двері. Заклич майстра, би в другий бік двері. 
Помийся і чешися. Він не доткне к тебе. І не зайде. Ти 
кажи: «Міняю замки на свою руку (якось там кажеся), 
ти до мене діла не маєш». «Помиєшся та чешися. А він 
буде казати: «Та що ся чешеш?» А ти маєш казати: «Бо 
віддаюся» (вона ся заміж збирає).  – «Но, а  за кого?» 
Казати, шо за мертвого якогось, котрий вмер, за того 
і за того. А  він буде казати: «Як то за того ся відда-
єш? Він умер!» А вона буде казати: «А ти як до мене 
ходиш? Ти вмер!» І так він зник, більше не приходив. 
І ще попи є. Читали молитви... 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Пару раз снилася [сусідка], що 
йдеме картошу садити. Так мене кричит: «Гафійко, Га-
фійко!» Я ся прибуджу та слухаю. І другий раз. Я кажу 
жінкам. Вони кажут: «То недобре, же так ся тобі 
снит». – «І що, – кажу, – робити?» – «Піди до попа, він 
ся над тобов помолит». Найняла за нев Службу, за нев 
їднов. Він прочитав, та й вже ми ся не снила. 

с. Репинне
Записала Н. Гаврилюк у 1982 р.  

у с. Репинне Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. 
від Граб Ганни Андріївни, 1933 р. н.  

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Ігри при 
померлому. Перші два дня приходе дяк вечором і чи-
тає Псалтирю. Тоді молодь якісь забави робить коло 
мерця. І зараз є таке. «Млин» роблять: хлопця садять 
на стілець і накривають веретою, дають в руки палку 
ковтати. «Шо мелеш?» – «Бабі си на муку, води немає, 
млин не меле». Уберуть хлопця чі дівчину, і насипле 
попілу – треба водити токан. А як не намеле, то сва-
ряться і викидают на двір – «млин не меле», то несут 
його мочити. І  така гра. «Коплют колодєз»  – стукає 
один по хаті: «Шо коплеш?» – «Колодєз». – «На кілька 
мітря?»  – «На п’ять (чи десять) метрів».  – «Хто тебе 
видти витугні?». Він називає якусь дівчину. Та пи-
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тає: «Шо хочеш?»  – «Поцілувати». Як не поцілує, та 
й стільки, скільки сказав, то втопиться – буде й далі 
стукотіти. «Царя» роблют – з вівсяної соломи корону 
зроблют і на стілець садять: «Пресвітлий царю, чому 
вода не тече?» – «Бо з гусака вода не тече». – «Коли з 
него потече?» – «Коли пресвітлого царя та тая дівчина 
поцілує в лице». Кого назве, та іде цілувати. Як погано 
поцілує, то мусить цілувати, поки си хоче. «Лопатки 
бити» – вгадували, хто б’є ззаду. Забави звалися «ігри 
на смерти». І молодь, і старі граються. Вечором і дру-
гого, третього дня. Дяки співають, а молодь грається.

с. Торунь
Записала О. Боряк 28 листопада 2008 р.  

у с. Торунь Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. 
від Жаби (Пінзур) Калини Михайлівни, 1929 р. н.,  

Дикун Ганни Андріївни, 1933 р. н.,  
та Жаби Федора Федоровича, 1940 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Зозуля кукат. Коли старий мій вмер, 
та я сиділа під хижей, а вона гет так на мене. А коли 
Іванко вмер, онук умер, та йшла до них у село, та надо 
мною на дроти закукало. Ріпу берут [як сниться], тоди 
кажут, хтось умре. Сповіщали [про смерть] дзвонами. 
У нас два звона и три проміжутки – і рано, і у полудні, 
і на вечір, поки не поховают. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Такі жони старі [обмивають], жонки – 
жонків миют, вберут. «Мертва вода». [Воду] десь 
на бік, у місто, що люди не ходять, десь у куток, десь 
корч. Спорядження померлого. Купуют одяг новий, 
колись старалися, аби новоє було. [Для жінки] – пів-
ка [фартух]. Як вінчалася у чепці, так тот чепець уби-
рали; плат червоний, білий, як дуже стара, – чорний. 
Так ся держали, у  чому вінчали, убират: і сорочка, 
і півка червона; а на грудях хрестик стоїть. Зараз та-
кого не є. Шили з полотна верету таку і ладили, а про-
стинь – тепер вже. Подушку набивали, пір’я, казали, 
не можна. [Під ноги] ручники клали (і  тепер), під 
голову ручник вишитий [кладуть]. Труна. Деревище 
[домовина] вийдут два-три люде, тай зроблят. А тепер 
купують. У нас ніхто не брав гроші за це. Поставили 
бутилку водки та й вгостили. Так вечерю за того по-
мершого. Мало стружек лишали в труну – жмінечку, 
а  те палили. «Пута». У  деревище кладуть мотузку, 
а хто хоче – десь щось ворожить. Як корова б’є, так 
тою цурой зв’язати – та й не б’є. [Бінт] там кладуть. 
Нічне перебування біля померлого. У хижу деревище 
заносили, і д’яки читали. На стільчики ставили або на 
лавиці. Було, що лежало [тіло небіжчика] так, на до-
сках, як не було скоро деревища. Так стараються, щоб 
скоро покласти. Тіло три сутки лежить. Їсти варят – 
голубці, бульон, пирогов, картошка з м’ясом. І горіл-
ку, вино – хто шо хоче. Печуть колач. Коло мертвого 
можна випити два стакани (чарки), а три – не можна. 
То вже вичікуют, люди знали на свідченню – розум-
ний чоловік лишається і повечеряти, що не тільки від-
молиться і втече – то вже щитається неприємно, якщо 
втече. Просто ідут, родичі, можуть поцілувати, пере-
хрестити. [Читають] Псалтиря і моляться на свічення. 
Атрибути поховальні. Свічку палят і  горить, поки 
не заберуть. Дьяки чітают, кілько закажут. [Свічку 
ставили]: стакан пшениці на стіл, коло нього, збоку, 

горить [свічка] день. Зерно – курам, а свічку – з ним. 
Воду свячену кладут у могилу. Берут горнятко, прийде 
священик, посвятит труну та й дали те горня, возьмут 
на кладбище та й в яму. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносили 
ногами вперед і на кожнім порозі три рази так покло-
няться. Відкланяються від хижі, від дому. Винесли, 
у нас службу більше надворі проводят, і в хаті лиша-
ється одна жінка замітат. Ну куди діли те сміття? Ку-
дись метати треба. У  незамітноє місце. Відспівуван-
ня. Похорон тоїть  – священик, дьяк. Надворі стави-
ли головув на восток. І над головов співає священик, 
дьяк, а  люди кругом стоят. Прощається перший раз 
від жони [...], в  першу очередь  – від своїх, від дітей, 
по родству – від кумів, від сусідів. Біля деревища сто-
яли перші родичі – діти, онуки, щоб близькі. І під час 
похорону стають на колінки і  моляться. Як кінчить 
священик похорон і хрестик дає цілувати, каже: «При-
ступіться до цілування». І кожна людина підходить до 
священика і цілує хрестик. І священик так стає, щоб 
кожний міг підійти до нього. А ще котрийсь забув, то 
може священик підійти до нього. То в шутку, бо є такі 
невірники, що не йдуть цілувати. І  тоді поцілували, 
всі там мало заспівали похоронну пісню. [...] Свяще-
ник перший виходит, несут хоругви, по нашому – па-
візи, виходят на вулицю, там строят колону. Вперед 
іде священик за павізою, а за священиком – машина 
з труною. Машина чи коники, а давно – воли. Та й на 
санях возили. І літо було, а на санях. Не було машин, 
так. Могли і на возі, а не везли на возі. Такий звичай 
був, щоб мертвим не трясти. Щоб не сунулося, під-
били на труну рейки, на санях стояло міцно. А цими 
годами машина. Коврами обвивают. Кришку вперед 
несуть. На кришку клали хрест. А в основному несли 
його так, як і хоругви – спереду або покладуть на ма-
шину. Спершу близькі родичі [сідають у машину]. Хто 
коло ньов – ніч не в’язали. Не можна бути у красному, 
у  червоному. Всі у чорному одязі. Процесія зупиня-
ється коло церкви, хреста, три рази читать Євангеліє. 
Або як хрест на дорозі. Голосіння. На похорон заводят 
[голосіння] рідня, настроєних людей нема. Старі зна-
ють. Вільно: хоче – реве, а не хоче – не реве. У виді спі-
ву – так протяжно і мелодій конкретно не є. А тепер в 
основному мовчать. 

КЛАДОВИЩЕ  Могила. Над деревищем, над трунов, 
таку нішу викопают, щоб бутилка чи стакан, чи гор-
нятко встало, і те покладут із [свяченою] водою. І дав-
но так, і тепер. Священик із кадила витрясе весь попіл 
поверх деревища. Опускання труни. Опускали труну 
на мотузу. Збиралися у церкві, а тепер є каплиця, де 
все є. І колись на мотузах. Дехто мече землю на труну, 
а давно не було. Люди кажут, що не файно, священик 
ніц не каже. Кажут, це йому тяжко, як родичі мечут. 
Дари поминальні. [Одяг померлого] дають бідним. 
Тепер не дуже і беруть, а колись то брали. Дають під 
час похорону. Дают канфети дітям.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Комаш-
ня  – це за померлим. А  тепер уже так не кажуть. 
Обов’язково мили руки, як приходили. На вулиці 
хазяйка чи хто [ставлять] відро води, горня і руш-
ник. Страви поминальні. Готували на комашню 
голубці, бульйон, ріпу, м’ясо варят, салати які, а  ко-
лись не було  – лиш голубці, ріпа була з м’ясом та й 
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усьо. Пироги. Починали з голубців. Якась крупа була. 
Компот варили. Тепер доста там п’ють. Поминки піс-
ляпохоронні. [Поминают] у дев’ят теперька, а  тоді 
не було  – [лише] сорокова, годова. Тепер уже ладят 
[дев’ять днів]. Кличут дьяка читат. До церкви йдуть. 
Служба там, дают муки, цукру. На кладовище ідуть 
свічку палити, та й то не всі – один чи двоє піде, та 
запалить там свічку. Хтось може засівать  – канфе-
ти, а  колись ні, не йшли. Поминання індивідуальні. 
Псалтирь вдовиці робили, тільки вдовицям. Дев’ять 
вдів збираються, моляться за здоров’я, за хазяйство, 
за померлих. Захотілі помолиться вдовиці – і за себе, 
і за кого хоть – і там закличут дьяка. У нас кличеться 
«псалтиря». Є псалтиря за здравство і є за вдовівство 
(це робиться під час свічення). Читають по порядку, 
і  спів. Після роблять дві перерви, і вони читають по 
п’ять-шість годин. Три перерви. Маленько спочинут 
і оп’ять. Це заздорівна і за хазяйсво. Бажано псалти-
рю ладят у піст, не у М’ясниці. Далі обід. Хазяїн готує, 
кличе хоть дві собі, закличем сусіда. На свої продукти, 
ніц нічого не несуть. Не кожного року  – як задумає 
собі людина. І давно так робили, як наші діди робили, 
так і ми робимо. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Після Паски через тиж-
день поминали – ідут на кладбіще і поминають. Є То-
мина неділя  – там ідут і парастаз роблять. І  восени 
ідуть, першого жовтня, на кладбище, в неділю, не точ-
но того дня. На Дмитра і на Михайла у нас, в неділю. 
Із церкви ідут на кладовище. Ніц не несуть. Свічку за-
палять і парастаз несуть. Хтось канфети візьме. При-
йдуть, моляться. Священик обійде усе кладбище, по-
святит. [...] Колачі всякіє – це хліб, це повидло в них, 
чи сир. Всякі напечуть, всякі. Може бути слоєчкі, і так 
наріжуться, а можуть на противень чи на тепшу, на-
кладе, звичайно печеться, любі, які хто задумує, і то 
все колач. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Ховали 
їх з боку тинитів. Якщо через день після родів вмер, 
то встигали щось покропити і ім’я дати. І тоді прята-
ли чесно, бо на могилу хрест [можна] покласти. А як 
воно нехрещене, не покроплене,  – хреста немає. Як 
мати чи батько видили, що дитина вмерає, то стара-
лися, щоб вона з хрестом умерла: бігом похрестити, 
без усяких гостин і усього такого, священика [клика-
ли] чи там якась людина була. Неодружених. [Як мо-
лода незаміжня дівчина помирала], їй плели вінок, i 
хлопець – вінок. Вбирають як молода і молодий, коли 
б женився. І вінок, і біла сорочка, і псалтирю роблят.

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дубино
Записала Л. Артюх у 1988 р.  

у с. Дубино Мукачівського р‑ну Закарпатської обл. 
від Довбуша Михайла Юрійовича, 1919 р. н. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Об’являли 
в селі, що хтось помер, чи у дзвони дзвонили.  Обми-
вання померлого. Людей  двох-трьох зізвали, помили, 
побрили, убрали в нову одежу, на постамент постави-
ли. Мужчини мужчин мили, а жони – жінок. Син, до-

чка, рідні ближчі не мають права мити, а двоюрідні вже 
миють. Бідні люди є, перестарілі є, які й миють. Йому 
й одежу віддають з мертвого, і  плотять гроші. Хліб, 
зерно не дають. А постіль перестеляють, миють, потім 
пользуються. Сіно спалюють на вулиці, в  стороні од 
хати. «Мертва вода». Воду з мертвого зливали, де рос-
те «драча», де ни́кто не заходить. Щоб ніхто не ступав 
живий через мертву воду. Труна. Труна – «корпоші́в» 
(по-угорську), по-україн ські  – «труна», «деревище». 
В труну кладуть, як її куплять чи зроблять у селі. Стояв 
корпошів на подстаменті з латок (такий, як підставка 
для розпилювання дерева). При церкві у багатих селах 
держать, а в нас нема. То на лаву ставлять. Споряджен-
ня померлого. В  труну давали: старшому  – хрестик і 
платочок, а молодим – букет. Ручників три лежать: під 
голову, поясницю й ноги. Покривали мертвого давні-
ше полотном мережаним, черни́ми лентами уквітчали. 
Нічне перебування біля померлого. Мертвий лежав 
двоє суток, сорок вісім часов. Цілувають хрестик, мерт-
вого – не цілують. Кухарки – сока́чки – збиралися самі 
(рідні, близькі), готовили для кома́шні  – вечері. Гото-
вили свині м’ясо, голубці. Поливку з курей. В піст – з 
грибів, все так само. Водку, вино, пиво [пили]. А люди 
приходили на вечерю, піп, дяки. Ігри при померлому. 
При тім «Лопатки» робили. Там убиралися: Один  – в 
Попа, другий – в Дяка, всякі сміховинки вели. На смі-
шок брали попів і дяків, над їхньою роботою. Це здавна 
було у народі. Верету брав, вбирався, як піп. Дяк був у 
своїй одежі. Але насмішки були! Тільки хлопці дозрілі 
робили, дівки  – ні. Горщик глиняний, сіна наметали, 
кадили жінкам під носа. Всі чхали, сміялися. Піп справ-
жній приходив лиш на похорон. У  законі було, щоб 
сам дяк Псалтир читав і, відпочиваючи, дивився на це. 
А потім дяки вже заборонили «Лопатки». Їх не гостили. 
Це до совєтів було. Тепер не є. «Млин» строїли, мерця 
строїли, гражданські похорони. «Млин» – лавку стави-
ли, млин зображує, б’є по положкам, а попіл сиплеться. 
Мельник питає: «Яка мука?». А він попіл фукає їм під 
очі. А Попові на вогень в кадило сипали перець, щоб 
чхали. Фіґлі строїли. Один сидить, його держать за очі. 
Піднімає ліву ногу. Б’ють, поки не взнає, хто бив. Як 
не вгадає, – знов били. «Дупака» ладонями били – теж 
вгадували, хто бив. Як не вгадає, – знов били. «Козу» 
ставили. Гуня верховинська, вивернули, ставили топір, 
наче голова кози, гуньою накривався. Пастир його зві-
дав: «Іван, яку дівчину любить (називає)?» А Коза киває 
головою-топором – любить, а як обертає голову в сто-
рону – ні. Так ворожили чи пророкували наче. Тут же 
пили горілку на цих іграх. Мертвого не чіпали. Анек-
доти й казки глупосні розповідали. До сорок дев’ятого 
[1949] года були ще ці «Лопатки». Священнику одро-
бляли за службу три дні. Хто мав потяжну силу, – тот 
три, а хто не мав – то більше. Дяк сто п’ятдесят псалмів 
читав, Давида, співав дев’ять пісень Мойсеєвих. Ще мав 
два-три помічники. Читали по черзі (стишками писа-
ні). За чотири-п’ять годин прочитають. Сиділи всю ніч 
родичі, шоб тіло саме не було. Атрибути поховальні. 
На похорон приходив один піп. Люди се збирали. По-
хорон одправляв. Свічки приносять люди або церковні 
палять, куповані. Ставлять воду після погребенія. Міс-
це спеціальне, шоб душа воду пила. Шматок хліба...

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли ви-
носять з хати, тричі об одвірки (до обох одвірків) і 
тричі об поріг деревищем одклоняють. Од свого дому 
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одклоняють. І через другий поріг так само. А в церкві 
не стукають об поріг і одвірки. Зараз вже не носять 
мертвих в церкву. Вслід мертвому зерном не посипа-
ють. Миють усе – змивають і одежу, і все. Двері хати, 
єслі наглою смертю вмирав, то бабка тричі запирає 
й одкриває, а  якщо своєю смертю  – ні. Ідуть по до-
розі, несуть спершу хрест і дві хоругви чорні. Дяк із 
попом співають (і тепер). Як є вінки, – несуть перед 
хрестом малі діти. Чорні ленти на праву руку – траур, 
жало ́ба. Дівчаткам у косички – чорні ленти. Кришку 
несуть окреме, без хліба. Тіло одкрите. Раніше закри-
вали ще у хаті, тепер одкрите до самого кладбища, на 
кладбищі забивають. Процесія зупинялася три рази – 
то ста ́вання. Піп читає Євангеліє. Ставання – на три 
ста́тії ділилася дорога: коло церкви, на нижньому роз-
путті і біля кладбища. Багатому ставали, а бідний не 
мав стільки сплатити, тому йому не ставали. Платили 
гроші попові, хліб не давали. Го ́дилися, торгувалися, 
за скільки поховають. Бувало, що ховали без попа, 
бо він дорого просив. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Дзеркало завішують, щоби 
смерть себе не виділа в дзеркалі, бо тоді скоро буде 
в цій хаті смерть. Годинник іде своїм чередом. Коли з 
подвір’я винесуть – вимітають хату, виносять на зва-
лище, спалюють сміття.

КЛАДОВИЩЕ На кладбищі прощаються, слова говорять 
тепер, колись того не було. Заховали – і все. В яму кро-
плять свяченою водою, землю мечуть родичі і копійки 
на деревище [кидають]. Піп печатає землею гроб, по-
верх його. Опускання труни. В гроб опускали на ве-
рьовках, не на ручниках. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Більшу 
часть людей кличуть на поминки – «кома ́шня» нази-
вається. Від мадярського слова. Руки миють, утира-
ють. То, кажуть, «душу спасати». Рушник висить, аби 
переночував, тоді його знімають і миють. Сідають. 
Страви поминальні. На стіл ставлять водку, вино, 
свинячого або гов’яжого м’яса, крумплі. Страви, які 
в Закарпатті готовили й готують тепер. Колись теж 
водка була  – па́ленка, а  страв було менше. По́ливка 
(юшка з м’яса) і пиво – на дорогу – окончательна стра-
ва. Не цокаються чарками по мертвому, об стол стука-
ють: «Живі будемо!» Колись одною чаркою обносили. 
Їдять ложками, вилками й  ножами можна користу-
ватися. Як у ресторані, тільки салфеток немає, тепер 
культурно. Поминки післяпохоронні. Поминки  – на 
сьомий  день, дяк читає Псалтир, двадцять-трид-
цять  душ сходяться  – тижньо ́вина  – обідають. Дяк 
читає стільки, скільки читав коло тіла (три-чотири 
години). Не йдуть на цвинтар. Сороко ́вина – так само. 
І годовщи́на так само. Панахиди – служби в церкві мо-
жуть служити потім. Поминок більше не буває. Якщо 
людина загинула десь далеко, то брали з його могили 
жменю землі і дома поминки робили.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Першого ноября – Неділя 
всіх святих, вінки несуть на могили, свічки палять, па-
растас з батюшкою за всіх умерших. Троїця. На Русал-
ля богослужіння рідко буває літургія, потім поминан-
ня в церкві. Поминання індивідуальні. Один общий 
парастас з батюшкою за всіх, а потім він заробляє по 
п’ять рублів над кожним гробом.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Єслі дівчина, 
то весільне плаття. Це здавна було. Колач не пекли. 

Кресні ставили гроші на її тіло. Зерно, хліб не клали, 
не посівали. Самогубців. За покійниками-самогубця-
ми нема поминовення. Погребли не на цвинтарі. Кто 
втопився нехотя ́ – церква ховає по закону. А по само-
губцях ні комашні, ні поминок не справляють. 

с. Обава
Записала О. Боряк у 1988 р.  

у с. Обава Мукачівського р‑ну  
Закарпатської обл. 

від Мадяна Семена Івановича, 1913 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне пе-
ребування біля померлого. Коли вмре чоловік, кли-
чуть попа. До хижі сходяться люди, четверо-п’ятеро, 
колись мало ходили. Псалтирю читали довго, п’ять-
шість годин, читали вночі. Починав читати, як смерк-
не, сидячи. І  зараз Псалтирю читают люди. Дяк теж 
читає, але дві години. Дяк співає голосно, а  люди 
втихаря. Ігри при померлому. Зійшлися хлопці два-
дцяти-тридцяти років і у другій палаті (сіні) поклали 
стулець, з дерева витесана лопатка. Один – на стулець, 
другий – закривав руками очі, пудняв ноги, а другий 
брав лопатку і бив по ногах, аж боліло. Хто очі дер-
жить, хто одпускав. Вісім-десять хлопців, молодіж. Ді-
вки не грали, лем чоловіки. Дівки ходили на «пряхи». 
Дівки на похорон не ходили, і  тепер так. Сміялися, 
так було заведено. Кожний раз правили «Лопатку». 
Доки псалтира була, доки грали у «Лопатки». Хлопці 
самі йшли, їх не запрошували. Старих гостей гости-
ли, а  молоді тільки грали. «Лопатки» були до 1925–
1930-го року. При чехах не грали. Самі люди ганьбили 
цим займатись. Біля мертвого в карти не грали. 

РАХІВСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Рахів
Записала Н. Гаврилюк у 1982 р.  

у м. Рахів Закарпатської обл.  
від Шмиг Марії Андріївни, 1907 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Ігри при 
померлому. «Приведі», або «Грушкі», до 1944–1949-го 
року [грали]. Після цього не практикувалися. Це ди-
намічні ігри, фанти  – сміються, цілуються. Бувало, 
покійник лежить в хаті, а заведуть таку гру, щоб всіх 
виманити. Провадили тільки, коли вмирала стара лю-
дина. Як своєю смертю вмирали. Робили також ігри 
на майдані біля церкви. Динамічні ігри з мечами, рем-
нями. Стріляли, щоб шуму побільше було. О дванад-
цятій ночі самі створювали взрив. Це років десять, 
як відійшло. [...] Раньше гралися «Купи зайця», коли 
всі цілуються. «Лопатки» – б’ють і вгадують, хто бив. 
«Колодязя»  – хлопець називає ім’я дівчини, що він 
має її топити, а  вона дає викуп. «Жмурки»  – шукає 
з зав’язаними очима, хто його вдарив. «Обручка»  – 
один клав комусь з ряду перстень, другий – вгадував, 
кому поклали, казав: «Кольцо, кольцо ко мнє». Всі 
брали участь в іграх  – і  молоді, і  старі. Гралися на-
дворі. Там, де тіло, не можна гратися. Казали: «Півсві-
та плаче, а півсвіта скаче». Після війни гралися, а те-
пер майже ні.
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с. Лазещина
Записала Н. Гаврилюк у 1982 р. 

 у с. Лазещина Рахівського р‑ну Закарпатської обл. 
від Молдавчука Степана Степановича, 1924 р. н.,  

Яковецької Одарки Степанівни, 1950 р. н., 
 та Семенюк Марії Іванівни 1908[?] р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Приходять прощатися. На столі п’ять-
шість горщиків з зерном: кукурудза, рис, пшениця, 
овес, ячмінь, мука кукурудзяна. Кожний, хто приходе, 
приносить свічку, помолиться і кладе свічку на груди 
померлого, і минутка мовчання. Тоді втикає в один з 
один горщиків. Після молитви грають фрілку, грають 
сумні мелодії. Ігри при померлому. І тепер граються, 
провадять цілуваннє. Іграються, мастяться чорним 
кремом від обуві, від солодолу. Дівчата цілують хлоп-
ців, баби – дідів, а діди – бабів. Жарти – затикают ців-
ку, аби йшов дим, аби в хаті дим був – хазяї не пови-
нні гнівити, які б жарти не були. В долонькі б’ються, 
в руки б’ють, і вгадує, хто б’є. У партійних, урядових 
не провадять ігри, а в простій селянській сім’ї жарт-
ливі ігри провадять. [...] Як старе вмре, то в другій хаті 
грають в карти. Зараз грають, вгадують, хто тебе вда-
рив. Сміхованки, цілуються.

с. Луги
Записала Н. Гаврилюк у 1982 р.  

у с. Луги Рахівського р‑ну Закарпатської обл. 
від Савчук Гафії Іванівни, 1910 р. н.,  

Савчук Марії Михайлівни, 1935 р. н., 
 та Кабалюк Гафії, 1920 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атри-
бути поховальні. Я  йду на приведі, то несу свічку і 
запалюю. Так подержу коло мерця та тоді кладу в 
горнець з пшеницею. І кожний кладе у горнець. Ігри 
при померлому. Першої днини йдут на приведі, чи-
тають Псалтирю, тоді граються. Всі грають у ці ігри. 
«Грайтесь та сидіть з нами», – кажуть старі. Це зветь-
ся «Приведі»  – дві або три ночі. Коли старе помре, 
то дуже грають: «Лопатки»  – вгадують, хто вдаряє. 
«Зайця продають»: «Купи зайця».  – «Не куплю, бо 
чорний». – «Я теж не куплю, бо червоний» (або поїв 
мою капусту, бо хромий та щось інше). Треба казати, 
аби се не повторювати. Як повторе – бере залік (фуст-
ку, носовий платок, лейбичок тощо). Набрали заліків, 
а  тоді суддя завдає щось. Наприклад, на чийсь залік 
кричить «хата горить», то беруть воду й сиплють на 
хлопця, дівчину – то-то сміху. «Їгли» – ховають їгли, 
а як починають вгадувати, де їгли, то перекладають в 
інше місце. Голова має сопілочку. Чим ближче до їгли, 
тим сильніше грає. «Гусака печуть». Василь стоїть на 
одвірку  – це «гусака пече», намазаний сажею. Каже: 
«Най се пече, поки маски з него не потече». А він хоче, 
аби Мар’янка його поцілувала, і каже її ім’я. Мар’янка 
його цілує. А тоді знов говоре: «Най пече, поки маски 

з нього потече», – і називає чиєсь інше ім’я. І так по-
ступово до всіх, кілко є – всі се цілує. «Пиво варити». 
Сідають за рядом. Один каже, шо будем пиво варити. 
«З чого?» – «З хмелю». Інші – з малин, з буряків... Як 
хто вдруге повторе, то беруть залог. Тоді шось вказує 
на залог. «Кози» – лагодять з чоловіка Козу у перевер-
нений кожух. До голови лагодять довгі роги з буку. 
Козу один веде. Вона варивається, бігає та шерпає, 
найбільше – челядь, то біготня, гомін.

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН

с. Горінчово
Записала Н. Гаврилюк у 1982 р.  

у с. Горінчово Хустського р‑ну Закарпатської обл. 
від Калина Івана Васильовича, 1922 р. н.,  

та Калин Христини Степанівни, 1929 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Ігри при 
померлому. Раньше біля мертвеця, в тій же хаті, роби-
ли хлопці «Лопатки», або «Шійка», – б’ють, зав’язують 
очі хлопцеві, другий зав’язує картоплю в хустку і цим 
хтось б’є в спину хлопця, а він має вгадати. Ше бави-
лися «Ціпа», «Гусака пекли» – як дівчина зайде, то му-
сила цілувати. Казали «ідемо сидіти» і бавилися в хаті 
біля мерця. Зараз таких ігор вже немає. Вони були до 
п’ятдесятих-шістдесятих [1950–1960] років.

с. Іза
Записали Л. Артюх та О. Боряк у 1988 р.  

у с. Іза Хустського р‑ну Закарпатської обл. 
від Чопій Антоніни Іванівни  

та Кадар Юлини Марківни, 1921 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Дарови-
ни прощальні. Поминали у день смерті челядника, 
поми́нач несуть: хліб, кіло цукру ці муку і яйця. Бід-
ному на кома ́сню зносять страви і продукти. До ба-
гатих не несуть. Раніше й того не було. Як ідуть до 
покійного, нич не несуть. Нічне перебування біля 
померлого. Ноччю в тій хаті, де лежить мертвець, обі-
дали. Мертвого трапеза. Коли читали Псалтир, тим, 
хто читав, готують і дають їм мертвого трапезу. […] 
Ввечері, як умре, сходиться і читают Псалтирю. Після 
Псалтирю – «мертвого трапеза». «Лопатки» батюшка 
не дозволяв.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Колива 
нема. На комасню кличуть. На комасню, як на свадь-
бу, йдуть. Удов обязательно кличуть. А комасня – по-
минки, коли поховають. Страви поминальні. Варять 
голубці, компітери [картоплю], фасолю, сербанку й 
нич. З комасні страви роздавали, їли на другий день 
і бідним давали. Поминки післяпохоронні. На трети-
ни, дев’ятини ходили до церкви. Хто хоче. сорокови-
на – обов’язково так, як і на комасню.
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БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Берестове
Записали О. Боряк, Ю. Буйських, О. Васянович 
та Л. Артюх 17 червня 2012 р. у с. Берестове 

Бердянського р‑ну Запорізької обл. 
від Тимченко Надії Іванівни, 1933 р. н.,  

родом із с. Миколаївка Семенівського р‑ну 
Чернігівської обл. (у с. Берестове проживає з 1949 р.), 

Угнівенко (Щербини) Варвари Ісаківни, 1924 р. н.,  
Щербини Галини Ісаківни, 1937 р. н.,  

Валентини Григорівни, 1956 р. н., родом із м. Тюмені, РФ, 
Гриценко (Карпець) Тетяни Пантеліївни, 1927 р. н., 

Шульги (Катрич) Ліди Григорівни, 1937 р. н., 
Місюріної Параски Василівни, 1934 р. н.,  

та Анастасії Василівни, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмивання 
померлого. Тряпки викидали, там невеликі – на навоз, 
там воно перегниє. Хто гроші дає – моя сестра, як умер 
чоловік, то вона по десяткє давала їм [тим, хто обми-
ває]. А як у мене вмер чоловік, обмивали сусідки, так 
я на плаття давала матеріалу. «Мертва вода». [Куди 
виливають воду, якою обмивали покійника?] Там, де 
люди не ходять. Є  такі відьми, [які] набирають отої 
води, а тоді підливають на горе комусь. Перелила тобі 
дорогу – і тобі яка біда. То, конєшно, нада стежить за 
тою водою, шоб ніхто не взяв. Треба, шоб хазяйка ди-
вилась. Вона сама виносить, вона сама виливає, бо то – 
мертва вода. Одягання померлого. [У  що вдягають 
покійника?] А шо парадне. Шо найлучче. [Куди діва-
ють постіль і одяг після покійника?] Виносять та десь у 
дворі спалюють або в кар’єр постягують, там спалять. 
Підготовка смертного вбрання. [Чи готують старші 
люди речі на смерть?] У мене стіки узлів лежить – і по-
лотєнци набиті, і плаття, і кохти, і рубашки шовкові. 
[...] Збирають, а в кого тепер купляють труну – там все 
єсть, аби тіки гроші. А старі-старі [люди], так і платки, 
і кохти, і спідниці, і покрівці, і труну оббивали. А те-
пер купляють, так усе оббите – і труна, і покрівець [є], 
і  платочки. Труна. [Як називається кришка труни?] 
Кришка. Тепер вже купляють гроби. [Чи були у вас у 
селі такі люди, які робили гроби?] Майстерська була, 
в колхозі робили труни. Плотникі такі: Іван Фасенко, 
Гриша Махфенсів. Раньше писали трудодні, зараз же 
гривні платять, гроші. Раньше ж було колхоз. [З якої 
деревини робили труну?] Ну, хто зна, які доскі, – чі з 
берези, чі так, які були. [...] А тепер купляють все гото-
ве – і вінки, і все на світі. Вінки заказували там у Кірово, 
одна женщіна робила. У  Андрієвці продавалися він-
ки, а зараз у Николінка. Воно ж тепер поділили якось 

землю, так ми в Ніколєнко, він готову труну дає. [...] 
[У вас кажуть «труна» чи «домовина»?] Хто як назве. 
[...] Тепер нада матеріал метрів п’ять на труну. Раньше 
чорним оббивали, а тепер яким хто, бува й білим. Спо-
рядження померлого. Стружку трохи в труну клали, 
щоб чистенька стружечка. Хто давав наволочку, так 
напихали стружку, а хто не давав, так вдома сіном на-
пихали, але не пір’ям. Ніхто пір’я не клав. І яму копать 
колхоз виділяв копачів, і машину виділяв. А тепер, ка-
жуть, самому надо все нанімать. А яма, кажуть, більше 
400 рублів, щоби наняти копачів. У нас Ніколенко, так 
дає 10 кг м’яса безплатно, на похорон дає, а як більше – 
то платили. І  труна безплатно, і  машина безплатно. 
В домовину кладуть мєлоч, щоб опустили туди, а хто 
каже, шо не надо – просто так, під подушечку сипну-
ла. Мама з ціпком ходила, і  поклали [в  труну]. Хуст-
кою запинали, на хрест в’язали – хто хрест несе, собі 
забирав. Як чоловік – рушник, а як женщіна – хустку. 
Може, раньше і ховали [босими], як мамину свекруху, 
але я не помню, чи чулки, чи шос’. Я  помню юбочку 
і хусточку. [...] Хто кладе яку іконку, гроші йому кла-
дуть, мєлочь, шоб одкуплявся од чогось, пропускні. 
Як мужик умре, то картуз же йому кладуть. [Чим ра-
ніше оббивали труни?] Ну, ситцем, ситин чорний, а бі-
лим усередині, миткаль. А тоді ж кладуть покойника 
і вкривають. Та й штапель був раньше, тканина така. 
«Пута». [Чи зв’язують покійнику руки, ноги?] Да, 
а на кладбіщє як везуть – розв’язують. [Що роблять із 
мотузками?] У гроб [кладуть]. [...] Треба вніманіє, шоб 
не вкрали. Я  під покойника поклала, та й усе. Нічне 
перебування біля померлого. [Чи сидять ввечері біля 
померлого?] Сидять. Раньше було ж гукали оце вече-
рять. Коло покойника посидимо, а тоді повечеряєм та 
й росходимось додому. Ранше старіші люди були, ну, 
і  така ж людина була, шо гарно чітала біля мертвого 
молитви. Баби було співали пісні оті ж для мертвого. 
А тепер померли, а ми такі баби, шо й не знаємо. [...] 
[На який день ховають?] Це, значить, зависить од ро-
дичів. Як умре, і отут поблизу ж родичі, а як уже даль-
ші, то ховають на другий день, а буває і на третій. Но 
большинство на другій день ховають. Атрибути по-
ховальні. [Що ставили в хаті біля покійника?] Наби-
рали в стакан пшенички і всігда щоб свічечка горіла, та 
свічечка догоряє – другу ставили в ту миску. Ставили 
у другий стакан води, і вже не на стіл, а якось на вікно, 
а  свічка на столі, а  тоді кутю ставили на стіл, але не 
в кажного, більше як постарші, а як [молодший] – не 
ставили кутю. Водичка стоїть, поки висохне. Кажуть, 
до сорока день душа його [покійного] літає тут, і  до 
сорока день душа його прилітає водичку пить. [А як 
не висохне?] І дальше стоїть. В стакані позеленіє, тог-

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ
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да стакан вимоєш. [...] На столі свічка горит, там мед в 
стакані стоїть. Ну, оце ж шоб сладості були. Хлібину 
кладуть на стіл, канхфети. А тоді ж на гробки – запе-
чата і на кладбищє везуть. [У вас на кладовище кажуть 
«гробки»?] Да, гробки, на гробки. Даровини прощаль-
ні. [Як ідуть прощатися з покійником,] несуть конх-
вет яких, гроші. Оце як заходиш, гроші поклав на та-
рілочку. Я зайшла на покойника подивиться, я должна 
шось кинуть, а другі сидять дивляться, чи кинула я. [...] 
Можу взять печення, цвіти. А головне – це гроші. По-
тім печення беруть на кладбище і роздають.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Відспіву-
вання. Батюшка приходе, пичитає, чітає, молебень 
одправляє і тоді везуть на кладбіщє. Обізатєльно за-
печатать. В нас даже і в церкву возять. Як можить ба-
тюшка, він іде на кладбіщє, а  як не можить, він пи-
чатає в хаті, попросе земельки, шоб унесли земельки. 
[...] Виносять [труну], становлять на табуретки. Вино-
сять ногами вперед, не головою. Двері зразу закрива-
ють. І за ворота [винесли] – тоже закривайте [ворота]. 
[...] Як покойніка виносят, [треба] шоб всі з хати вихо-
дили і двері закривають. Ото двері позакривай, свічки 
потуши, щоби не оставалися, щоб пожару не було і не 
горіло нічого. А дехто каже поли нада мить. А у нас не 
було такого. Як верталися з кладбіща, все відкривали. 
[На кладовище ідуть пішки чи їдуть?] І автобус, і ма-
шини. Хреста несуть, а потом кришку, а потом маши-
на їде. А потом автобус той, шо людей везе, а потом 
машини лєхкові. Вінки спереді, після хреста. [...] [Чи 
зупиняється процесія дорогою на кладовище?] Три 
рази – на перехресті обов’язково, тоді на бугор вине-
семо, стаємо, і третій раз – на кладбищі. Тим, хто несе, 
в’яжуть хустки чи рушники до рук. [Чи  кладуть на 
віко хлібину?] Кладуть, перев’язану. На вінки плато-
чки [зав’язують], на хрест, машина перев’язана. Зра-
зу несуть хрест, за ним – вінки, а тоді кришка, а тоді 
покійного несуть. [Куди дівають хліб, який на віку 
лежав?] Хто ніс, той забирає. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з похороном. [Кому не можна йти на 
похорон?] Як мінструація іде – нільзя йти на похорон, 
а я не знаю, чого. [Чи можна йти на похорон вагітній?] 
А ідуть. [...] [Чи кажуть, що не можна плакати за по-
кійним?] Да, особенно ноччю. Гріх великий, кажуть. 
[...] Як оце перейдеш дорогу, і тоді десь за [своє] тіло 
візьмешся, то ото якесь як поколоте буде. [Чи можна 
йти назустріч поховальній процесії?] Треба стать і 
пропустить. Даже якщо машини їдуть – стають маши-
ни. І ззаду як ідеш, то переганять не можна, треба іти 
потихеньку, аж поки вони не повернуть.

КЛАДОВИЩЕ [Чи кидають родичі в могилу жменю зем-
лі?] Усі кидають, усі, хто йдемо. Батюшка вкине землю, 
а тоді після батюшки всі кидають, поки не закидали, 
ото по три рази вкинути, шоб не снився [покійник]. 
Ну а тоді ж копачі загортають. [...] У нас кілька кладо-
вищ – осе одне тут кладовище, одне на тому участку, 
де сестра моя живе, а одне протів магазіна, це вже три. 
Кажне коло свого села. Нема огорожі, і ніколи не було.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять на похороні чи раніше голо-
сили?] Так, приказують по-маненьку, но отак, шоб го-
лосили, ото ж як раніше – ні. Ну, от я сестричку недав-
но хоронила: «Ой, моя сестри-ичко дороге-енька-а-а, 
ой стіки ж ти нам добра роби-ила-а, ти ж нам стіки 
допомага-ала-а». А зараз якось воно отпало. [За бать-

ками] тоже голосили, аякже ш: «Моя мамочка рідне-
сенька, чьож ти так ранесенько ушла». А зараз больш 
ніхто – приказують, не витягають отак.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Після кла-
довища] додому прийшли – руки миють. Зливають у 
нас. Буває, й на кладбищі зіллють, полотенечко дають, 
коли на кладбищі поминають. [Поминають у хаті чи у 
дворі?] Тепер уже в дворі ніхто не поминає. Годів де-
сять уже не поминають. Або в хаті, або більше в столо-
вій. Туди везуть продукти усі. Там наймають кухарок, 
варять усе. [Що готують на поминки?] Як на свадьбі 
більш. [...] [Коли сідають за стіл, чи читають «Отче 
наш»?] Нихто в нас не чита. Зараз більше, правда, як 
хто вмирає, то гукають батюшку, а то й не було. З дру-
гого села привозять батюшку, і  він ото одпіває, пла-
тять йому. Ставляють борщ і все-все-все. [Чи готують 
коливо, канун?] Канун робимо. З рису. [Колись] з дру-
гої, мабуть, крупи робили, а зараз з рису варять. По-
ллють сладкою водичкою, там конхветки чи шо. І оце 
треба три рази взять. Перед тим як випить, треба три 
рази взять кануна. [Чи несуть канун на кладовище 
або в церкву?] Нє, не носять. Клали на стіл пиріжки, 
печення, конхвети – їж і пий. А тоді одпало це. Тепер 
так уже зробили: як ідеш уже з-за столу, кладуть коло 
тебе пиріжок, печенько, конхвети, дають каждому. За 
помин душі. [Як кажуть: добре чи погано, якщо хтось 
чужий приходить на поминки чи похорон?] Ніхто 
нічого не замічав. Прийшов, то й прийшов. Садов-
лять [за стіл], їсти дають, випить дають. Не гребують. 
Страви поминальні. [У  вас казали «кутя»?]. Кутя, 
канун само собою ставили – рису трошки і солодень-
ка водичка. Кутю робили з рису. Кутя заливається ка-
нуном, як на стіл ставлять. Як сорок день справляли, 
тоже на столі – треба три рази взять куті з кануном. 
[Як робили канун?] Так же – сахар або мед, і налива-
ли в рис. Ставили кутю і клали хлібинку, всерединку, 
в ямочку, сипали солі, і полотенце – як мужчина умер, 
а як женщіна – платок під хлібинку, а тоді як покой-
ніка на кладбіще везуть, беруть в церков, і несуть ту 
хлібинку на руках. Ставили тарілку пусту і гроші ки-
дали – хто п’ятьорку, хто десятку. Кутю їли, на гробки 
брали, кутю не оставляли, кутю розходували – брали 
на кладбіще. Зараз нема таких старців, а було багато, 
щоб комусь отдать. І хліб забирали, і кутю забирали. 
[...] І олів’є з крабовими палочками, і ковбаса разная, 
і риба жарена, і катлєти, і тушонка, і пюре шоб – ну 
все не перекажеш! Борщ саме главне – починають із 
борща, щоб гарячий був. Закінчують – ставляют ки-
сіль, хто торт. Сладкий стіл ставлять – ото налісники, 
і  торти оці, і  кампот або вода продається  – напітки 
разні. «Сніданок» для померлого. На другий день, як 
поховають, снідать несемо. Раньше було –скільки душ 
ходило. Беруть з собою випить йому [покійнику]. Я не 
брала канун – брали шо закусить трошки і бутилоч-
ку, там вже хто з мужиків чи женщін трошки вип’ють, 
і йому стопочку наллєш, шоби на гроба поставить, на 
могилку поставить. На тарєлочку пиріжок і катлєтку. 
І тепер так роблять. Тепер люди кажуть на могилці не 
треба оставлять, а збоку могилки пікласть, щоби там 
птиці довбали, а  не собаки. Поминки післяпохорон-
ні. На поминки самі ідуть, це на сорок день кличут 
і на год. Руки миють – ставляют табуретку, не в дво-
рі, а перед воротами, полотенця два вішаємо, і кружка 
стоїть. У мене мужчина стояв зливав людям. Рушник 
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[потім] перуть, нічого. А  на дев’ять днів  – у  дев’ять 
хат рознеси що-небудь спечеш або купиш, і  печен-
ня, в основном, кажуть, надо пекти, шоб печене було, 
воно найлучше. [Чому треба рознести в дев’ять хат?] 
Дев’ять день  – дев’ять хат. Кому угодно, і  по вулиці 
можна, кажу: «Івану дев’ять день – поминай його». – 
«Царство Небесне» – скаже. У пакетик накладу печен-
ня, горіхи і пиріжок чи шо, стараюсь більшеньке. Не з 
утра, йшли до обід. На дев’ятий день і не збиралися, 
а  тоді на сороковий день гукаєш всіх, на год гукаєш 
і своїх, і сусідів, кого хочеш гукаєш.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли поминають помер-
лих?] Через тиждень од Паски. Поминальна [неділя]. 
Оце сьогодні неділя  – Паска, а  на другу неділю оце 
поминки. І  у нас ранше щиталося: поминки должни 
буть в понеділок і в вівторок, но при совецькій влас-
ті одучили. Начали у неділю. Проводи [називається]. 
На кладбіще ідемо обізатєльно. Подчищаємо, порядок 
наводимо, до Паски стараємося [прибрати кладови-
ще]. [На Проводи на кладовищі] ми кажемо: «Здрас-
туйте, ми прийшли вас провідать». [Чи прийнято у вас 
казати на кладовищі на Проводи «Христос воскрес?»] 
Совершенно вєрно, кажемо: «Христос воскрес.  Ми 
прийшли вас провідать і хочемо з вами встрітить-
ся». Гостинці кладемо обізатєльно. В’яжемо платок 
чи платочок, чи рушник. Батькові  – рушник, сестри 
там у мене, мама, тьотки, баби  – їм платок в’яжемо. 
На Проводи стараємось усе готовить – і курицю ріже-
мо, і м’ясо купляємо, катлєти. Ну, хто шо, в кого шо є. 
І оце кажда приносе. І борщ варимо. [Чи обов’язково 
варити борщ на Проводи?] Нє, не обов’язково. Коли 
умира людина, борщ вариться, і  вариться товчонка, 
катлєти там, макарони з м’ясом. [Ідемо на кладови-
ще, на могилки] кладемо канхвети, пічення, житня-
ки – такі біленькі пряники, це із житньої муки колись 
ранше пекли [Товсті пряники облиті білою глазур’ю]. 
Житняки – це мука, яйця, сода кладеться. Оце замі-
сила і в духовку поставила. А  стаканом видавлюю. 
І вони такі пухнаті, такі як ото в магазині єсть. А тоді 
оце яйця з сахаром збиваєш, білок, у миску наливаєш, 
кладеш і вони всі білі робляться. І такі вкусні. Те, шо 
поклали на могилки, воно остається. Люди забирають, 
роздаємо. Обідають [на кладовищі]. І ми ранше обіда-
ли, брали покривала, сідали долі. А тепер уже старає-
мося по хатах, там ми за столи сіли і все.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. [Чи правда, що відьма може передавати своє від-
ьмівство комусь?] Кажуть. І важко помирає. Треба в 
стелі дірку пробивать, шоб довго не мучилась, шоб 
легше вмерла. Або свічку в руки дать, запалену. І вона 
тоді кінчається бистро. А то боліє вона так довго. Не-
одружених. Як вони неодружені, вінок кладуть жеш, 
букет. [Чи печуть коровай?] Нє, хлібину на кришку 
кладуть. Хлібину на стіл кладуть, а  тоді ту хлібину 
на кришку. Якшо наречений молодий, то букет йому 
пришивають. Самогубців. [Де ховають самогубців?] 
В самому кладбіщі, а от тільки на краях. [Чи ставлять 
їм хрести?] Да, ну сєчас крєсти нє, сєйчас памятнікі 
тока. Викликання дощу. У нас Вєра Самонцева вмер-
ла, так лили воду, свячену воду лили у яму, шоб дощь. 
[Що то була за жінка?] Ну, так казали, шо як умре і 
дощу немає, так полить воду. Будь-хто. Ну, а в баночці 
свячена вода осталась, так вони й вилили ту воду, та й 
такє. А воно може, й правда, пішов.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Приходять мертві до живих. Оце цей, шо в мене 
жив двадцять два годи, оце в мене дочка од його. Зна-
чить, він умер. Він у Маріуполі жив. І я пораюся оце 
тамочки за погрібом, а  він прийшов до мене. Толік 
його звать. Каже: «Ліда, я  прийшов до тебе. Давай я 
тобі поможу. І  тобі буду помогать. Я  винуватий пе-
ред тобою». А я голову пиднімаю та кажу: «Ти чого до 
мене прийшов? Ти мені нужен? Ти мене бросив. Іди 
туди, куди ти пішов». Отак тіки сказала і счез. Я  не 
знала, шо він даже вмер. Якби не прогнала, значить, 
він прийшов по мою душу.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Мені мертві як снять, мені не на 
дощ, мені на болєзнь. Мені чоловік мій первий при-
снився, там, де я заміж виходила у його хату. Заповни-
ла я. І я так до того переболіла. І я там у свекрухи по-
раюся, а він прийшов. А я кажу: «Чого ти мене бросив, 
пішов? Ти думаєш на мені жениться чи ні? Давай уже 
будем сходиться». – «А в мене вже, – каже, – жінка єсть. 
Ліля звать. А ти мені ненужна». І оце як присниться, 
я больна – умираю. Він мене не хоче до себе забирать. 
А якби забирав, значить, я би вмерла. [...] Кажуть, що 
у Рай попадають особенно ті, шо на Паску вмирають. 
Правда воно чи не правда, Бог Святий знає. 

с. Новопетрівка
Записали Ю. Буйських та О. Васянович 21 червня 2012 р. 

у с. Новопетрівка Бердянського р‑ну Запорізької обл. 
від Охрименко (Рубцової) Тетяни Герасимівни, 1926 р. н., 

Баранік (Тимченко) Надії Петрівни, 1930 р. н. 
Сідун Марії Федорівни, 1950 р. н. 

та Тінькової (Жигули) Марії Прохорівни, 1937 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Підго-
товка смертного вбрання [Чи збирали раніше речі 
на смерть?] Каждий собирає, і в мене он лежить. Чи 
платок, чи рушник, чи шо. Тапочки обізатєльно. По-
кришечку купляєш же. Ну, як гардіна, тож накриваєш. 
А зараз в основном вже купляємо, а то заказували в 
колхозі. [...] Все уже лежить в пакєтах. Вже воно все 
готово  – одів і всьо. Юпка, кофта, рубашечки, тру-
сики, калготачки, тапочки. Платочки біленькі. Тру-
на. [Де купують труну?] У Бердянскі. Сьодні вмер – 
сьодні подзвонили, завтра привезуть. [А  раніше] 
робили дома, в  колхозі  – плотники. Хто в колхозі 
робе  – бесплатно робили, а  хто на проізводстві, той 
каждий сам собі де найде. [Труну одразу оббивали?] 
Ну, ми давали [тканину]  – оббивали, а  зараз то ро-
блять оббиті. Спорядження померлого. [Що кладуть 
у труну?] Буває, шо і палочку кладуть, і фуражку, це 
як уже його ховають. [Як у вас називають – «труна» чи 
«гроб»?] А мині разно – шо труна, шо гроб, всьо рав-
но. [...] Єслі хто [ходив на костилях] – костилі кладуть, 
кому палочку кладуть, кому шо. [Залишають сереж-
ки та обручку?] Ні, це знімають. Зуби, як вставні,  – 
викладають, ось у мене вони лежать, там вони мині 
покладуть їх у труну. Сорок одну копійку кладуть, 
шоб на проходну. Сорок роздать, а копійку собі оста-
вить. [Кому роздають?] А  так положена  – откупиця. 
[З чого робили подушечку під голову?] А з чого вони 
вже там зроблють. Дома – то сіном набивали. А від-
тіля – там стружками набивают. Сни-прохання. [Чи 
сняться померлі, просять щось передати?] Да. У мене 
приятєльніца, оце двацять дев’ятого червня буде два-
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цять один рік, як у неї помер чоловік, дуже молодим 
помер. Музикант був, золота людина була. І не покла-
ли йому пояс.  І  снилося постійно їй. То  передавали 
покійником і перестало сниця. А тут щє з нами тор-
гувала жіночка, то померла і похоронили її в такому 
красивому платті. І снитьця совершенно посторонній 
людині, вчителька у нас була: «Шо ж ви мене оце поло-
жили? Мині тут так неудобно в йому». А вона ходила 
все время в джинсах, у бриджах, майка, футболка на 
ній, топік. А вона сама дуже крупна була жінка, така 
в бьодрах дуже широка,  – передали [інше вбрання]. 
«Пута». [Чи зв’язують руки і ноги покійнику?] [Так,] 
а  потом, як уже ховають,  – розв’язують. [Що потім 
роб лять з мотузками?] Никому не нада давать – Боже 
сохрани. То вони ото бабкі, шо колотют на їх. Поро-
бить можуть на цьому. [Треба] собі забрать. Ну, тож, 
як ручечки болять там, чи той – перев’язуїш сам собі. 
[Як їх називають?] Ну, може, зав’язки – хто його знає? 
Кажемо: розв’яжіть руки-ноги. [...] [Чи підв’язують 
підборіддя?] Ну, як кому. [Чи кладуть копійки на очі?] 
Як откривалися – п’ять копійок [клали]. Нічне пере-
бування біля померлого. [Чи сидять біля померло-
го вночі?] Ну, аякже, обізатєльно сиділи. Сусіди, хто 
прийде. Покушають же. [...] Спіціальну женщіну таку 
гукають і вона чітає молитву. [Ховають] на другий 
день. [...] Єсть у нас такі, шо ходять читают, найма-
ємо з церкви [з Старопетрівки]. І  сусіди приходють, 
і родичі сидять, вечєряємо. [Що подають на вечерю?] 
Шо зваримо. Гаряче обізатєльно, не борщь, на другій 
день борщь. Ну, с картошечкі шось таке, с мясом. Пи-
рожечків спечуть, сметанка – це ми вечєряємо. Атри-
бути поховальні. [Що ставлять у хаті біля покійни-
ка?] Канхфети, свячену воду, свічки, зерно. [Свічку 
ставлять в зерно?] Нєт. [Поруч?] Да. Тож на кладбіщі 
носим, на сорок днів осипают. Стоїть у хаті сорок днів 
і вода пошти вся висихає, а пшеничка ціла.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Приїздить 
[батюшка], отчітає то все, молебень і все, і пєвча при-
їжає. [Після відспівування виносять труну]. Квітами 
обсипають. Тоді одразу пічатають. Ну а тоді носимо, 
в Старопетровку їздимо і панахидки там, ну, як поло-
жено все. Хароший батюшка, гріх сказать. [...] Хрест 
несуть попереді, тоді вінки, тоді за вінками – труна з 
покойником.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Голосіння. [Чи голосять у вас 
на похороні, приказують?] Ну, не у всіх. Приказують. 
Були в нас такі люди, що могли приказувать і опла-
кувать. Страви поминальні. [Що готують на поми-
нальний обід?] Все, шо на свадьби! Ну, як є риба – риб-
не, а так все. Борщ м’ясний, і катлєтки, і все, ну і риби 
багато – обізатєльно берут рибу. [А що їдять першим, 
як прийдуть з кладовища?] Канун. [З чого його готу-
ють?] З рису. Тоді туди кладуть ізюм. І хто сахарьком 
посипає, а  хто тим, як сказати  – канхфетки кинуть. 
[Чи кладуть мед?] Ні. «Сніданок» для померлого. [Чи 
поминають на перший день після похорону?] Аякже! 
Зходяця сусіди, родичі, багато приходе поминає. [...] 
А  на другій день тоже родичі приходют, сусіди, на 
кладбіщє йдем, бо ми там снідать ім несем. А тоді при-
ходим сюди [додому], тут поминаєм. Поминки після-
похоронні. У нас як поминають, варять борщь, дру-
ге подають, а там [у сусідніх грецьких селах] варють 
молочне і запікають ягня і співають вуличних пісень. 
У нас отслужив батюшка молебінь і поспівали «Отче 

наш» і то не кругом його співають, якшо єсть там люди, 
які знають «Отче наш», поспівали. Мама була там на 
похороні, оце приїхала і розказувала: «Ми співаємо, 
молимося та плачемо, а там сьпівають і сміюця». 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли прибирають кла-
довище?] Да хто коли, но стараємось до Паски попри-
бирать. А тоді вже перед Проводами підеш чуть-чуть. 
[...]  Проводи  – у неділю, ідемо на кладбище. У  кого 
шо єсть, те й берем. Каждий старається шо луччень-
ке взять. Ранше роздавали, ходили нищі. Зараз такого 
нема. На каждий гробик, у мене дев’ять гробиків, су-
мочки поклала. Свекрухі і мамі по платку прив’язую. 
Чоловікові, дядькові, тьоткі там цвітки поставила. Сі-
даєм за столик і поминаєм. Отой рушничок, шо ми на 
йому їли, так і остається. Хтось забере.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. [Чи кажуть у вас, що є легка смерть, а є важка?] 
Важко вмирають це як рак їх доїдає. А  єслі льохка 
смерть  – ліг, заснув і не встав. [Чи розбирають дах, 
щоб людина швидше померла?] Це відьмам нада роз-
бирать. Самогубців. [Де ховають самогубців?] Їх хо-
вають на окраїні, на кладбище. Щитається, що вони 
грішники, вони самі на себе [наклали руки], а це ве-
ликий гріх. Утопленик, єслі він спеціально, ну як не-
щасний случай, но всіравно його не одпівають, і  ві-
шальника не одпівають. [Чи ставлять на їхніх могилах 
хрести?] Не положено, ну ставляють. А  чого стали 
ставлять? У  нас, як же ж воно було, шо він зробив 
якусь глупость і його повісили чи він повісив. Оце 
тут я вже спуталася. І  не розрішив батюшка його ні 
одпівать, ні хрест ставлять, і вони в Запорожжя дали 
запрос і просили, шоб дали розрешеніє. Заплатили ве-
ликі гроші і дали розрешеніє, шоб хрест поставили. 
І тепер стали ставлять усі хрести. [...] Казали таке, шо 
як вішальник (а у нас же річка отут), як через річку 
перевезуть, то доща не ожидай скоро. Ну, я вам скажу, 
це повір’я тоже. Ось у нас дощі йшли, повісився і після 
того три рази дощ пройшов.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Кажуть, на дощ мертві сняться. 
Мені часто не сняться. Було таке, шо мені приснилося 
дньом. Лягла і приснилась мені моя мама. Прийшла і 
мене гука. А у мене там у городі гуси були в загорожкє. 
«Ідьом, я тобі покажу, які я виростила гуси». І я встаю, 
у  мене тьотя лежача була, інвалід, і  йду за нею. Ми-
нули ж тіх гусей. Я сплю, а як по настоящому. Ідемо 
аж до кінця городу. Вона: «Ідьом дальше, ідьом, я по-
кажу як я встроїлася». Мені оце показує, розказує, і я 
за нею йду. А там у мене проволка протягнута в кінці, 
межа. Я вдаряюсь об ту проволку і падаю. І мама зни-
кає. А я дальше спала. Нічого не помню. Ну, часа два я 
там проспала. Тоді вже внучка прийшла і питає [у тіт-
ки]: «А де ж бабушка?». А вона каже: «Пішла до гусей і 
уже скільки нема». Внучка пішла мене шукать, а я там 
сплю. Ну і шо я вам хочу сказать – на третій день мене 
паралізувало. Потом пройшло четири годи, свекруха 
моя сниться. Николи не снилися. Я вроді виходю, це я 
тут живу, а ми там жили. Виходю з двору, а свекруха 
мені раз і вінок наділа на шию. Тоже, не помню, чи на 
другий, чи на третій день паралізувало. Оце так мені 
два рази було. І  ще не я одна, так багато люде роз-
казують. Друге по хорошому обійдеться, а більше то 
отак – болячки.

БЕРДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» Як умер мій 
чоловік, я  не плакала. Ну, він мені тоже приснився. 
Стукав у двері: «Марія, шо ти робиш?». А  я встаю, 
відкриваю двері, виходю. Ну, його ж я знаю, шо не-
має. Я  кажу: «І  поспать не даєш. І  з того світу мене 
тривожиш». Перехристилася і лягла. На другий чи на 
третій день опять він мене гукає. Я виходю, а він мені 
і каже, не бачу я його, а  каже: «Я  в тебе картуз десь 
тут положив». Я тоді комусь розказала, а вони кажуть: 
«Ти шо, дурна? Отож можеш піти десь і все. Не виходь. 
Перехристися і постій». Він ходив у нас у картузі, а ми 
йому туди поклали шляпу. Я находю той старий кар-
туз, беру онука, кажу: «Пішли, дідові картуз одне-
сем». Пішли підкопали яму, туди у сумочку [поклали], 
кажу: «На, носи, і не приходь більш до мене». І ви зна-
єте, чи воно ото правда, чи нє, не став він приходить. 
[Що потрібно робити, коли мертві ходять?] Треба мо-
литься Богу. Треба визивать батюшку, шоб покадив 
хату. Гукали батюшку [на похорон], він одпівав. У нас 
так прийнято. Усе робила. Тоді ж у церкву ходила, па-
нахидки правила. Воно доходе, не доходе, но по всіх 
обичаях нада.

с. Старопетрівка
Записала О. Боряк 21 червня 2012 р.  

у с. Старопетрівка Бердянського р‑ну Запорізької обл. 
від Головченко Галини Петрівни, 1921 р. н.,  

та Савченко Віри Миколаївни, 1940 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Хто може, 
той і обмиває. От, напрімер, хай мене золотом обси-
плять – я не піду обмивать, а золовка моя – вона за-
просто. «Мертва вода». Воду виливають в туалєт або 
куди, щоби люди не ходили. І  воду, і  тряпки. Особо 
якогось обичаю у нас нема. Одягання померлого. І ко-
лись, і тепер вдягають у кого шо є. Я одівала так, шоб 
було чисте. Буває, шо люди одівають ношене. Атри-
бути поховальні. В углу лежить тіло, ставят стіл, на 
стіл ставят іконку, обізатєльно покриту хоч платком, 
хоч полотенцем. Кругом іконки – хоть хустка, хоть по-
лотенце, хоть шо, щоб не гола ікона була, такий у нас 
обичай. Ложиш полотенце чи хлібинку, на чому там, 
і полотєнце ілі платок. Потом ставиш вазочку, на па-
нахидку там гостинців ложиш. І с краю для батюшки 
положила полотенечко, Євангеліє не годиться на стіл 
класти, він же читає, пряве. І  свічок, кажну свічеч-
ку ми в платок замотуєм, хто в хаті – роздає. Шоб не 
голую, а за платочок. Зерна стакан і свічку. Тоді свіч-
ка палиться, а зерно остається. Стояло на столі, а як 
все прибрали, поставила на вікні. І як вечір – запалю 
свічечку. А водичка виветрилася на сорок днів, а зер-
нечко – зарили [на кладовищі]. Спорядження помер-
лого. Простеляют на дно у домовину полотенце чи 
простиньку. Це, я думаю, не для того, шо воно треба, 
а просто – померла людина, домовини немає, її ложут 
на диван, на кушетку або на шо. І під нього шось про-
стиляют, а потім із цим і ложут. Ну шо ложат: у нас 
обично кажут треба сорок копійок по копійкі – він там 
[на] тім світі буде ходить, і должен пройти сорок врат, 
і на кожних воротах там треба розплачуватись гріш-
ми. Розчіску, платочок, полотєнце, палочку, очкі, часи 
поклала, гроші, ну, мабуть, усе. Гроші і раньше клали, 
це я помню. Кажут, шо предмети лічного обіхода надо 

шоб людина забрала з собой. Сни-прохання. Мені не 
приходилось, а  розказували люди, комусь там шось 
забули покласти, даже чужим людям сниться  – хай 
мені передадут. Даже мій хазяїн умер, тут з провулка 
сусідка приносила, спросила: «Можна?». А  я: «Тіль-
ки не дома, аж там на кладбіще – батюшка запечатає, 
і покладеш». Хотіла передати брату Васі. Я не протів, 
це таке діло. «Пута». Зав’язуют руки і ноги, і стара-
ются розв’язать, шоби не забуть. Кажут, шо єсть такі 
люди, шо все це беруть і шось з тим роблять. Тепер 
даже зразу прямо з морга хоронят, а кажут, шо треба, 
шоб пере ночував. Відспівування. Зараз приглашают 
на похорон батюшку. Ну от похорон іде, за час, як бу-
дуть виходить, приїжджає батюшка і править за упо-
кой. Зараз печатают вдома. А це не годиться! Должни 
на кладбіще запечатать і  вже забить. Заборони та 
перестороги, пов’язані з по хо роном. Прибирают на 
другий або й на третій день. Нежелатєльно особенно 
мазать. Ну ще постірать – це таке, а особєнно мазать – 
до сорока днів. Так нас навчили наші батьки. Кажут, 
шо буде обіжаться [покійник], бо очі заляпуєш. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як вине-
сли [покійника] – і двері, і ворота закривают. Такий у 
нас обичай. З похорон прийшли – одкривают. [...] Як 
покойніка несуть, зразу ідуть вінки, а  потім несуть 
кришку, а потом уже покойніка везуть. Ну зараз же на 
машині везуть. І на кришку ложать хлібину – на по-
лотєнце ілі на платок. Це той хліб, що лежить на сто-
лі [біля покійника]. Стают на перекрьостках  – чуть-
чуть. Раньше батюшка шось поправив і пішов дальше, 
а зараз припинились мінутку і пішли дальше.

КЛАДОВИЩЕ У нас кажуть, шо як ідеш на кладбіще, то 
жєлательно входить в ворота, бо у нас так є, шо можна 
інакше. Надо входити і виходити в ворота. І кажут, як 
входиш – треба хреститься, і виходиш – треба хрес-
титься. [...]  У  нас до кладбіща іти час, а  то і більше. 
Огорожі нема, вал. Раньше не було огорожі. Раньше 
проще було  – залізо замовляли і  ставили оградки. 
А  потім мгновєнно, чуть не в один год, почали убі-
рать. Воно і неудобно. От нас двоє з родини, припус-
тім, вмерло. А завтра ще, і ще, і ще – а тут загородка. 
Кругом кладбіща потроху поставили, а у нас просто 
обваловано – ров такий насипали, та й усьо. Це вже 
років тридцять – прямо канаву накорнули, ями нема. 
На хрест в’яжуть полотєнце, потім люди знімають. Ти 
приходиш, ти вродє як даєш людям – хай поминают. 
Хотя в послєднє врем’я стали мало в’язати. Зараз кор-
зини, вінки, просто цвіти, совремьонниє пам’ятки, 
в кажного ваза красіва стоїть. Пам’ятник ставлят – хто 
коли зможе. Ми хрест закопали там внизу. Люди є, шо 
виносят за кладбіще, но воно не хорошо. Хрест ставят 
в ногах. Ноги на схід сонця, а голова на захід, якби ли-
цем до сонця. Раз в год прибирають, хто коли зможе. 
Ну к Проводам усі прибирают. Буває, і на Пасху при-
бирают. Люди із города приїжджають, і  прибирают. 
Кажут, на кладбіще то не гріх.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Тепер по 
дастатку – дают вечерять і по платочку роздают. Са-
довлят обізатєльно поїсти. У нас в городі спеціальна 
ритуальна столова. Автобус привіз, отвіз, і  не треба  
колотитись. Страви поминальні. Поминальний 
обід  – борщ обов’язково, пиріжки, сметана. Вторе 
шось. І сладкий пиріжок до кампоту. Остальне – хто 
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шо: і картошка, і  сельодка, і  канфета. Обізатєльно 
вторе з гарніром. Зараз і нарєзку ставляют. Канун 
обізательно з рису. А колись пшениця – арновка така 
росла, рання, весняна, і з арновки варили кутю. Даже 
на Рождєство. Єсть люди, шо садять її. Я з рису варю. 
Мед, цукор, мак, канфети  – украшают. Кажут, шо 
треба взяти три рази, ну не повну ложку, а три рази. 
Перший канун, а потом вже [інші страви]. Поставили 
все на стіл. Подали борщ – поїли борщ, після борща 
вторе подали. Ну, гаряче, конешно, і пиріжки мають 
бути гарячими – кажут, шо надо пом’януть гарячим. 
Поминки післяпохоронні. От тут одна каже: «Чим 
пом’януть?». А я кажу: «Спечи пиріжки, рознеси про-
сто». Ну ми вже, як умер чоловік, дев’ять днів помина-
ли – до ста чоловік, сорок днів – до ста чоловік, год – до 
ста чоловік. Кажний год на кладбіще. Ми обов’язково 
їдемо, і  ніколи з пустими руками. Хто прийде  – по-
минаємо. Тож можна спекти пиріжки з начинкою: 
з картошкою, з яйцями, з рисом, з капустою, з горо-
хом. Надо раньше на день поминать, за день, за два до 
того, як він помер, чогось так у нас. І так само дев’ятий 
день, сороковий. І тепленькими несли [пиріжки]. Ка-
жут: «Пом’яніть мого чоловіка», – і ім’я кажут. От так 
печуть і на дев’ять день, і на сорок, і на півгода. На пів-
года не собірают, а пиріжки печуть і розносять. І річ-
ницю так само. У нас на год собірают – на скільки у 
тебе сили єсть: на десять чоловік, на двадцять. І всігда 
у нас борщ гарячий, сметана, пиріжки. Ну зараз вже 
все ставлят. Раньше ще пекли пироги сладкі на вели-
ких сковородах, кусками різали. Тепер – ні. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Проводи раньше тільки в 
понеділок були, а  тепер в неділю. У  нас кажуть «по-
минальний день». Воно по церковному якось назива-
ється, а ми кажемо «на Проводи». Несем у кого шо є: 
і яйце, і паску, і горілку. Сідають там. Кого вік не по-
бачиш – побачиш на кладбіще. Тепер ось придумали – 
як умре людина, на помини обізатєльно варят яйце. 
Як яйце з’їси – гріхи одпускаються... Це брехня. Зра-
зу кладут на стіл, хто хоче – той бере. Зараз все кла-
дут – і канун, і яйця. Починают з кануна, а далі – хто 
шо хоче. Виделки не кладуть, тільки ложками. Гострі 
предмети не положено. [...] На Тройцю поминают ві-
шалників і утоплеників. Хто як хоче, так і помінают. 
Ідут на кладбіще, хто рознесе. Чотири або п’ять раз 
в году єсть поминальні суботи – ідут, панахиду несут 
до церкви, правлят літургію, сідают, поминают. А хто 
дома пом’яне і все.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Таких, що отруї-
лися, ховали на кладбіще. Раньше бабуня розказувала. 
Утоплеників не так. Утопленик, він якби занепастив 
свою душу, але він не сам того бажав, а от вішалників 
только за кладбищем ховали. Зараз уже і попи попере-
водилися – уже і вішалників ховають і відпівають. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Кажут, шо душа 
у сорок днів прилітає, пшенички  – шоб поїв, а  во-
дички  – шоб запив. У  мене, напрімер, і  зараз стоїть 
стакан. Я,  правда, давненько не дивилась. Я  не во-
дички – я знаю, шо він любив горілочку, – я йому на-
ллю горілочки, і гостинці, і цвіточки. Це вже сім год 
стояло, і  стоїть. До мене син зайде, він був в Ізраїлі, 
і  привезли вони свічки, шо від Благодатного огня. 
І то мені як душє тяжко, я піду, запалю, посидю там в 
залі. Стояв портрет його у залі і тут стояв. Цей год я 

почала дуже хворять. І у мене була дужа стара жінка 
і сказала: «Убери, не надо покойніка портрет. Як у тебе 
така тісна з ним связь». Я сама в хаті – можу вечором 
і побалакать з ним. А вона: «Значить так, не надо ви-
кидать нічого, прибери». Ну, кажуть, якоби од цього 
іде негативна енергія. 

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Миролюбівка
Записали О. Таран та Ю. Буйських  

22 вересня 2011 р. у с. Миролюбівка  
Вільнянського р‑ну Запорізької обл.  

від Петренко (Нестеренко) Галини Яківни, 1921 р. н. 
Розшифрувала  Ю. Буйських

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмивав покійного?] Спицьяльно 
було дві женщіни такі. [Їм якось дякували?] Дяку-
вали  – і грошима дарували, там, юпки чи кофти, чи 
платок. [Чи дарували їм шматочок мила?] Дарува-
ли. [Гроші давали?] Обізатєльно давали. «Мертва 
вода». [Що робили з водою, якою обмивали мерця?] 
А  воду, знаю, шо отдєльно виливали, а  вже куда, не 
[пам’ятаю] [Чи казали, що були люди, які могли во-
рожити на цій воді?] Ворожили женщіни й на воду, 
так ми ж тоді не знали. [Куди виливали таку воду?] 
А, підливали тіки в квіти, грушу або під яблоню. Спо-
рядження померлого. [Що кладуть у труну?] Ну, тра-
вичку зелену попоскладають отако її. [Яку травичку?] 
Ромашку клали. [З чого робили подушку під голову?] 
Подушку робили із соломи. Нічне перебування біля 
померлого. [Як у вас називали покійника?] Мертвяк. 
[Скільки днів померлий лежав у хаті?] По два дня. 
[Біля нього ночували?] Ночували. Ну, посидять ча-
сов до дванацяти, а тоді лягають передихають, а тоді 
раненько встають. [Чи накривали й умивали мерця?] 
Накривають і умивають. [Що ставили біля померло-
го?] Хлібину ставили, а тоді свічечки втикали в хліби-
ну. Воду ставили обізатєльно. [Куди?] Там, де ж столик 
спіціально був.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Коли тру-
ну виносять з хати, чи торкаються нею об поріг?] Сту-
кають і опускають раза три-читирі. [Чи зупиняються 
на перехрестях, коли несуть труну на кладовище?] 
Зупиняюця, моляца й христяца. [Чи стелять рушник?] 
Стелять. [Через нього переступають?] Ну, то хто не 
йде – переступає. А потім той рушник беруть, а куда 
дівають, тоже не скажу. [Хто за ким іде у процесії? 
Спочатку несуть хрест, а  потім що?] А  потім вінки, 
а потім, уже коли ховають його, вінки тії наверх його 
ложать. [А труну несуть за батюшкою?] Це ж я забула 
за труну, то це ж труна ще. [Коли копають яму?] Ну, 
допустім, сьодні вмер, сьодні начинають яму копать. 
На другий день ідуть докопувать.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Раньше опускали на 
вірьовках, а тепер же ш на полотенцях, на матерії ха-
роший. [Що потім роблять із цією матерією, рушни-
ками?] Ну, якшо вже куди дівають, то ці полотенця 
розрізають і отдають копачам. [...] Чи бувало у вас у 
селі таке, що, наприклад, не всі родичі встигли приїха-
ти попрощатися, то труну опускали, а  на наступний 

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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день ще хтось приходив  – відкривали, прощалися?] 
Було. Ну, витягають його звідтіля. [Труну витягають 
чи тільки кришку знімають?] Кришку в нас знімають, 
а тоді ото там і христяца, і на колєнки і все. Закрива-
ють, а тоді [опускають]. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Хто за-
прошує на поминальний обід?] А запрошує ж рідня. 
[Ідуть всі чи тільки ті, кого запрошують?] Ні, кого за-
прошують тіки. Приходять, сідають обідати. [Чи ми-
ють руки?] Руки миють, витирають рушником, тоди 
сідають поминають. Страви поминальні. [Що має 
бути на поминальному обіді?] Ну, і холодне, і карто-
шка з м’ясом, і риба, і ковбаси. А найперше – борщ. 
А тоді картошка з мясом, риба, шо в хазяїна є, то він 
все виставляє. [Чи роб лять у вас коливо або канун?] 
А-а, рис! [У вас кажуть «канун»?] Кажуть. [З нього по-
чинали поминальний обід?] Із ка[нуна], з оцього. Оце 
каждий бере по дві, по три ложки кануна, а тоді всігда 
борщ їсть, потом картошка, мясо там, хто шо. [Чи кла-
дуть на стіл вилки?] Ніколи, тіки ложки. [Чи є горіл-
ка?] А горілки є у каждого в запасі, от я стара і в мене 
єсть в запасі трошки. [Чи довго триває обід?] Люди 
сидять кому скіки понравиця. [...] Пообідали, попере-
христився, поблагодарів. Поминки післяпохоронні. 
[Чи йдуть на кладовище наступного дня після похо-
рону?] Обізатєльно. Несуть уже тоді там і ковбаси, 
і картошку, борща вже нема. А таке несуть. А йдуть 
і обідають на кладбіщі. Там вони залишають усе. [Чи 
поминають ще потім удома?] А потом дома само со-
бою ше. [У які дні ще поминають?] Дев’ять день поми-
нають, сорок день. [Щось готують на ці дні?] Аякже! 
Все-все. А потом год. [Чи поминають у вас на півро-
ку?] Не поминають. Може, хто й поминає – я не буду 
казать.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вас у селі Про-
води?] Оце я не знаю, коли ті Проводи в нас. [Мож-
ливо, після Паски?] Після Паски. [У вас раніше в цей 
день ходили на кладовище?] Кой-хто ходив. [Люди 
всім селом ходили?] Да-а, все село. [Щось несли із со-
бою?] У кого шо є, це каждий готове картошку, там, 
з м’ясом, то рибу, то помидори, то все на світі. [Кожен 
поминає біля своєї могили чи всі разом?] Нема так, 
шоб я ось виклала та й сіла тутечки. Я поставляла там. 
[Чи вішали рушники на хрести?] Да. [Чи довго вони 
мають висіти?] Нє. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. [Де у вас 
ховали померлих нехрещених дітей?] Ховали їх трош-
кі отдєльно, на дєцкому кладбіщі. [Але на загально-
му кладовищі?] Да. Самогубців. [Де у вас раніше 
ховали утоплеників?] Отдєльно, отак трошки одсту-
пали от кладбіща. [Тобто за огорожею кладовища?] 
Да. [Чи ставили їм хрести або пам’ятники?] Хрести, 
пам’ятників ж тоді не було. Цвітів клали багато. [Чи 
були у вас в селі такі, що вішалися, топилися? Чи каза-
ли, що це гріх?] Були. Канешно, шо казали, шо гріх ве-
ликий. [Де їх ховали?] Поряд з усима. Не з усіма, а так 
отступали трохи. [Але на території кладовища?] На 
цьому кладбіщі. [Чи ставили вішальникам хрести?] 
Ставили. [Чи казали, що якщо в селі є вішальник, то 
не буде дощу?] Та балакали шось, шо дощів не буде. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Чи кажуть у вас, що не можна 
дуже плакати за померлими, бо можна «приплакати»?] 
Так часто баби ж ото збираюця і кажуть: «Мій Петро 

вмер, снилося мені десь водив, це, – каже, – і я скоро 
вже вмру за ним». [...] Це часто і мені сни сняця такі. 
Колись оце недавно мені снився сон: сплю я, і такий 
мужчина високий підходе до мене, і такий нарядний, 
і держе отако чайник і наче підійшов до мене та каже: 
«На ось, я тобі води приніс». І я кинулась була, чі воно 
мені ввижалося те, чі шо ото мені було. Перві года ́ то 
часто бачила свого чоловіка, а тепер оце, мабуть, годов 
два, і не сниця. І мама моя тоже мині снилася. Я встала 
та й кажу: «Мабуть, ти, мама, мене скоро забереш уже 
до себе». 

ЗАПОРІЗЬКИЙ  
РАЙОН

с. Біленьке
Записали Ю. Буйських та О. Таран 20 вересня 2011 р.  

у с. Біленьке Запорізького р‑ну  
Запорізької обл.  

від Шачиліної (Теплої) Олени Іванівни, 1918 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ [Як сусіди дізнавалися 
про смерть?] Як умер – зразу одкривають ворота. [Чи 
зав’язували рушник або хустку?] Це як винесуть по-
койника і йдуть на кладбище, зав’язують ворота, і ку-
харка їх знімає.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника? Чи можуть 
родичі мити?] Можуть. У  нас ось сусідка як умерла, 
сини самі нарядили. «Мертва вода». [Куди вилива-
ють воду, якою обмивають?] А я її виливала в убор-
ну, мертва  – вона нікому не нужна. Виливають її, 
щоб не було совсім. Підготовка смертного вбран-
ня. [Чи збирають люди речі на смерть?] Оце так: що 
вона приготовила на смерть, нарядили її в те, поло-
жили. Я сорочку нову пошила, кохту – я сама шила, 
спідницю (шерстяна голуба), а кохточка біла в горо-
шечку. А  горошечка така  – під цвєт спідниці. Хрес-
тики, платочки, поприготовляла все. І  ще тапочки 
«лосьовочки» – чорненькі з білою підошвою купила. 
У мене на смерть приготовлено більше тридцяти год, 
а  я ніяк не вмираю. Хто приготове, а  хто  – знесуть-
ся [люди на похорон]. [Показує речі, приготовлені на 
смерть]: оце – хто мене буде наряжать, як три душі по 
три метри [тканини на сукню]. Це під плечі полотно, 
це  – шерстяна спідниця. Це хусточка із кружевом. 
Я  люблю кружевом шоб було  – маркезетова хусточ-
ка. Це – рубашка. Я все сама шила. А сійчас пуговиці 
не пришию, бо не бачу. Оце біле – на труну [оббити]. 
Оце – свічки. Свічки – біля померлого і, як батюшка 
праве, свічки на платочках держуть. Оце – покривало, 
це – спіднє – ленінградка знакома з города Лєнінграда 
привезла покривало, у церкві брала. Сім метрів його 
було. І ми перерізалися [поділилися] із сестрами. Так 
ця менша сестра – сусідка вмерла – оддала покривало 
своє, бо не було в їх. А вона внезапно вмерла. А стар-
ша сестра чоловіка накрила. А  я кажу: «Я  свого по-
кривала нікому не дам». А оце тутечки платочки для 
свічок, і це тут тоже є платочки. Оце – свічки як по-
койник лежить – так набирають в баночку зерна і за-
палюють свічку. А тут у мене пропускні. А це – нафта-
лін. Хрестик у руки. А це – може на столі лежатиму, то 
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пльонкою щоб стіл застлали. А це ж тоже труну обби-
вать – кружево. Труна. [З якого дерева робили труну?] 
Раньше дубові робили, а теперечки – зять мій як умер 
у городі, там же й труну робили, оббиту труну і при-
везли, так я потрогала – оба ́поли! З обаполів зроблена 
і оббита матерією, шоб не видно було. Спорядження 
померлого. [Чи кладуть у труну гроші?] Ну, копійки 
замотають, положуть. [Скільки грошей кладуть?] Ко-
пійок двадцять. Не знаю, для чого вони ложуть. Як на-
ряджають, ложуть. [Чи клали зілля у труну?] Раньше 
було васильки клали, а тепер немає. [Чим набивають 
подушку?] Раньше стружкою. «Пута». [Чи зв’язують 
покійнику руки і ноги?] Зв’язують. З марлі одривають 
і зв’язують. Ложать у труну, шоб ніхто не взяв оті-
єї мертвої пов’язки та разну гадость не робив. Є такі 
люди. Тепер більше, як раньше було [відьом]. Нічне 
перебування біля померлого. [Чи повинен покійник 
«переночувати» в хаті?]. Да. Вечером повечеряють 
рідні і сусід гукають. Сейчас хто йде – гроші несе, а ра-
ніше грошей не носили. [На який день ховають?] На 
другий день, а буває – і на третій, як когось ждуть.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Чи торка-
ються труною порога, коли виносять з хати?] Ні. Мене 
будуть виносить на полотні, тому шо труна у мене не 
ввійде, вузькі двері. [...]  Стріваються люди, йдуть за 
покойником до ями. [Чи стелють рушники на пере-
хрестях?] Ні, ніколи.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну?] Раньше на канатах опускали, а  теперечки як 
попало. А  тоді на матерії впускали. Це  – наволока. 
[Хрест на могилу одразу ставлять?] Да. [В головах чи 
в ногах?] Должні в ногах, а чось давно в Біленькому 
ставляють в головах. Покойник отак до хреста.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Чи збира-
ються на обід у день похорону?] Аякже, приглашають 
усіх. [Хто запрошує?] Родітєлі покійного. Приглаша-
ють: «Приходьте на обід, йдіть усі на обід». Прихо-
димо, там вода, полотєнца, миють руки. Страви по-
минальні. [Що має бути на столі?] Як обично – борщ, 
пюре чи катлєтка чи мнясо. Первий – канун. Пиріжки, 
борщ, тоді пюре чи катлєтка чи м’ясо тушене, і літом – 
кампот, зімою  – з сушки узвар. Канун: приварюють 
рис і солод роблять сладкий, сладку воду, наливають 
у рис. І ото – ложку-дві перед обідом, первий канун. 
[Скільки разів треба взяти канун?] Хто два, хто три, 
хто совсім доїдає ложкою. [Чи кладуть виделки на 
стіл?] Вилки – нє. Тільки ложки. Горілка, і вино, і сітро 
замісто кампоту. «Сніданок» для померлого. На дру-
гий день на десять часов ідуть на кладбище. [«Сніда-
ти» несуть чи як кажуть?] Да. І перед цим ідуть сусідів 
гукають: «Приходьте на дванадцять на обід». Поминки 
післяпохоронні. [У які дні поминають померлих?] На 
дев’ять днів теперечки ото возьмуть там канхфетів, 
пічєнія, порозхфасують і рознесуть. А на сорок днів 
готовлять обід і приглашають. [Готують те саме, що і 
на похорон]. А тепер і сільодка, і ковбаса. [За поми-
нальним столом кажуть:] «Царство Небесне, вічний 
покой. Дожидайте і нас. Ви до нас не прийдете, а ми 
до вас прійдемо» [перехрестилась]. [Чи поминають у 
рік?] Оце у сусід був год. Родителі йдуть на цвинтаря, 
люди на двєнадцать – на обід. [Поминають] якраз на 
сороковий день і на дев’ятий. І в год – в якому числі 
вмер, в тому і поминають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Чи раніше ходили на Ве-
ликдень на кладовище?] Да, ми, було, і  на Паску хо-
дим, і на Провода́ ходим. Як обично, Провода должни 
буть у понеділок. Не на Великдень, а через тиждень. 
А в неділю люди йдуть через те, шо в неділю виход-
ной, і люди йдуть. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Баба Клоковша вмирає: сьодні-завтра, і  ніяк не 
вмре. А  тоді тут був Ре́венко Перфентій, погукали 
його, то він поліз на чердак і пробив там дірку. [Прямо 
над нею чи просто у стелі?] Над нею. Кажуть, тільки 
воздух аж загудів, і баба тоді вмерла. Так і казали, що 
баба щось знала. Баба якась була знаху ́рка. Дітей не-
хрещених. Толя вмер у 1932-м у январі місяці. [Де його 
поховали?] На кладбищі. [Чи ховали дітей маленьких 
удома, під яблунею?] У нас отутечки клуня була і буд-
ка, отут попід межою. Тамечки у сусідки двоє дітей по-
ховано було на городі за нашою клунею. [Чому їх похо-
вали на городі, а не на цвинтарі?] Бо нікому було тоді 
хоронить. [Чи хрестили тоді діток?] Ой, нікому було й 
хрестить. Тоді й батюшки не було в нас. неодружених. 
Раньший було, як умре незамужня дєвочка, так дєла-
ють хвату і цвіти воскові, ложуть її, як нєвєсту. [Чи 
печуть коровай на такий похорон?] Нє. [А  шишки?] 
Нє, нє. [Молоді, яка проводжала покійницю, букетики 
чіпляли?] Ну, ми ж дивилися на покойника, а на людей 
не вспіли. [Хлопця як ховали?] Не бачила я такого. Не 
знаю. [Дітей маленьких також одягають у білий одяг?] 
Ну да. Вішальників. Вішальни ки, які на себе руку на-
кладають, тих хоронили за кладбищем. У нас в кінці 
кладбища одведено спеціально, і  ото там їх хорони-
ли. [Чи ставлять їм хрест?] Я  й не знаю, чи ставили 
хрести, чи ні. [Чи поминають їх?] Батьки поминають, 
батюшки не приглашають. [Їх несуть селом чи за се-
лом?] У нас кла́дбище за селом [тому усіх несуть од-
нією дорогою]. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Часто [мертві] сняться. Воно 
коли сполняється сон, а  коли й не сполницься. Ото 
як просять, так ото нада шось [те, що просить покій-
ник уві сні] купить да комусь отдать, шоб не снило-
ся. Тут одна жінка, харістка [співає в хорі], дочка в 
неї вмерла, а у дочки коса була, вона підрізала, і вона 
ту косу забула положить. І дочка сниться, а ніхто тієї 
коси не бере до покойника [щоб покласти в труну з 
покійником]. Кажуть: «Розкопай її могилку і закопай 
у могилу».

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ [Чи може жінка приплакати або 
притужити померлого чоловіка?] Кажуть. Я  запо-
мнила, в нас був, на гармошку грав, гармошка голосна 
була, «українка», і співав: 

Утром рано на расвєтє скривался месяц в облаках, 
А над тем-о мєсяцем стоіт бєдняжка у сльозах. 
Стоіт она і горько плачєт: – Устань, мой мілий,  
 дарагой. 
І вдруг могіла задрожала, з могіли голос подайот:
– Чіво же ти ходиш над могилой, ти мнє спокою  
 нє дайош?
– Я ж принєсла букєти с рози, твою могилу  
 украшать.
– Ні украшай мєня цвєтамі, цвєти міня нє вєсєлят, 
Ні лєй, ні лєй напрасно сльози,
Сльози мєня нє воскрісят.

ЗАПОРІЗЬКИЙ  РАЙОН
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МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

м. Мелітополь
Записала М. Курінна 3 вересня 2011 р.  

у м. Мелітополі Запорізької обл.  
від Демідіон Клавдії Іванівни, 1932 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмивання 
померлого. [Хто обмивав покійника?] Ну, вот, напрі-
мєр, мама дєдушку хороніла – брат єго прішел і сосєда 
она прігласіла. [Тобто чоловіки мили чоловіка?] Муж-
чини. Женщини женщин моють, а мужчин мужчини. 
Одягання померлого. [У що вдягають покійного?] Ну, 
у нєго новоє било. Потому шо я тода прівєзла єму із До-
нєцка костюм. Тода хоть і нє такіє шикарниє костюми 
билі. Труна. [Де робили труну?] В колхозє. Тода чорной 
тканью оббівалі, а то і просто красілі черной краской 
[Всередині труни] ткань бєлая. Спорядження помер-
лого [Чи накривали покійного?] Накривалі. В тє годи, 
тода єщо 1935–1936-й, как бабушка у мєня умєрла, тода 
накривалі хто чєм. І тюлью накривалі, а може, і просто 
бєлой тканью накроют, та і всьо. А щас і под тюль по-
кривало, а свєрху тюль. [...] Наволочку бралі, набівалі 
стружкой. [Що ще клали в труну?] Іконочу і крєстік 
в рукі. Вот еті, шо рукі связивалі, тоже в гроб ложилі. 
[Яка хустка була у покійниці?] Бєлая. І лєнточку на лоб 
ложилі церковную. Кода покойнік умер, свєчі держат. 
Кода батюшка молітву скажет, пропойоть, тода собіра-
ють свєчі і тоже іх в гроб ложилі. [Усі свічки, що три-
мають присутні?] Да. Трави ложилі сбоку – васильки. 
Живиє цвєти в гроб нє ложуть, іх на кладбіще нєсуть. 
І щас так. Цвєти живиє з гроба убірають, а такіє іску-
ствєнниє можна. Брат у мєня кода умєр, да і свекруха 
кода у мєня умерла, так ми, значіть, єй замативалі рукі 
мєдной проволокой і через окно виводілі на уліцу у вє-
дро у землю ілі там, гдє можно закопать. Соль ложилі, 
кришкі с печек, канфоркі, шо на пєчкє. Гдє пєчкі топят-
ся, там же пліта, там вот еті кришкі, чугунниє. [Їх охо-
лоджували спеціально?] Нє, просто ложилі. Двє криш-
кі на живот. [Під труну щось ставили?] Да, под гроб 
ставілі марганцовку. Нічне перебування біля померло-
го. Вообще говорілі, шо мужчина ілі женщина должни 
ночь пєрєночувать дома. А у нас же ж как: умєр – давай 
же ж скорєй в морг! Я знаю, шо должен дома пєрєно-
чувать. На другой дєнь уже можно везті ілі хороніть 
єго. [...] [Що родичі робили, коли покійний знаходив-
ся вночі у будинку?] Всю ноч с нім у гроба. Бабка била, 
пріходіла отпєвала. Всю ночь пєла. Ми, напрімер, кода 
свєкруха у нас умєрла в 1979-м году, так ми пріглаша-
лі бабушку, сестра єйо сідєла, я сідєла, потом син єйо 
сідєл і там єщо одна сосєдка сідєла. До самого утра ми 
сідєлі. Она отпєвала, а ми сідєлі. [Що cпівала?] Церков-
ниє пєсні. Кніжку чітала. Атрибути поховальні. Кода 
покойнік  – ставілі водічку, потом в стаканчік обяза-
тєльно насипалі пшенічкі і свєчку туда ставілі. Сорок 
днєй ето стояло. Зєрно потом курам отдавалі, а свєчку, 
по-моєму, тоже гдє-то закапивалі. Всє ето закапиваєт-
ся, шоб ногамі нє топтать. Водічку под вєткі вилівалі. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. [Чи 
завішували в хаті дзеркала?] Да. Любой тканью, толь-
ко шоб зєркала нє відно било. Моглі і бумагой завєсіть. 
Сразу, кода покойніка винєслі з дома, надо сразу за-
кривать двєрі. А потом уже поли мить. [Куди виливали 
воду після прибирання?] Всьо под вєткі.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [У якому порядку йшли на 
цвинтар?] Сначала крєст, потом за крєстом ішлі вєн-
кі, за вєнкамі шла кришка, потом покойнік, а  потом 
всє остальниє. І  крєст церковний несуть, єго назад 
возвращалі. А іногда дєті впєреді ідуть, мєдалі, ордєна 
нєсуть покойного. Послє крєста оні шлі. [Чи устеляли 
дорогу квітами, коли йшли до цвинтаря?] Кода брат 
умєр, ми бросалі цвєти. Впєрєді шлі і разбрасивалі. 
Тут у нас чуть пронєслі  – і уже на машину ложуть. 
У нас у сєлє, брата ми хоронілі в 1992-м году, єго аж 
на кладбіще нєслі. Друзья єго мєняліся і нєслі. І ма-
шина рядом шла, а єго нєслі до самого кладбіща. [Так 
завжди було?] Нє. І щас і тода понєсут нємножко – і 
на машину. [Музику обов’язково замовляли на похо-
рон?] Хто заказивал, а хто й нє. Платкі перевязивалі 
на рукавє тєм, хто гроб ньос, кришку і вєнкі. Оні їх по-
том сєбє забірають. Даже кода дєржуть свєчічкі пєрєд 
покойніком, кода батюшка отпєває, свєчкі в платочкі 
заматують. Нєбольшиє такіє салфєточкі. Їх сєбє забі-
рають, а свєчічкі в гроб ложуть.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускали 
труну?] На вєрьовках. [Рушник не використовували?] 
Тода нєт. Щас відіш, хоть і на канатах спускають, но 
рушникі всьо равно раздають. Щас так: хто на руш-
никах спускає, а єслі нє на рушниках, то на вєрьовках 
спустілі, а  рушникі всьо равно разрєзают і раздают 
тєм, коториє нєслі, коториє опускалі. [Як цей рушник 
далі використовували?] Оні забірают домой. [Чи ви-
користовують його у побуті?] Ну да. [Що ставили на 
могилі?] Крєст, а потом памятнік. А щас і досі стоят 
некоториє крєсти. Хто лавочку і столік дєлал. Хто 
как. [Огорожу на могилі робили?] Тоже так. Хто дєлал 
оградкі, а хто нєт. От у мами оградкі нєту, у нєйо па-
мятнік єсть, а у брата і памятнік, і оградка єсть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Після по-
хорону всіх запрошували на поминання?] Да, всєх, 
хто бил. Всє дєлалі – і пєрвоє, і второє, і салати. Стра-
ви поминальні. [Яку страву подають першою?] Борщ. 
Єслі нє борщ, то суп домашній c лапшой домашнєй і с 
куріцей. На второє картошка пюре, какая там котлєт-
ка чі мясо. Гуляш дєлалі. [Для покійного на стіл щось 
ставили?] Рюмочку. На рюмочку ставілі хлєбушек. 
На хлєбушек – ілі котлєтку, ілі колбаску. Рюмка дол-
го стояла. По-моєму, ми курочкам отдавалі, самі нє 
єлі. Ілі закапивалі под вєткі, шоб їх нє топталі. [З чого 
робили кутю?] Кутю дєлалі із ріса. А туди потом мьо-
да, ізюмчіка положуть чі вишні какой. [Чи робили з 
пшениці?] Да, тоже дєлалі. «Сніданок» для померлого. 
[Наступного дня після похорону що робили?] Возі-
лі завтрак на кладбіще. Тоже родствєннікі, человєка 
трі-чєтирє. І котлєткі возілі, і колбаску. Лєтом, може, 
і огурчік какой там, помідорчік. І водку, конєшно. На 
кладбіще там положилі єму ілі єй. Конфєткі там, і ста-
канчік с водкой поставілі. Поминки післяпохоронні. 
І на дєвятий дєнь поміналі. Тоже так – кутя, борщ ілі 
лапша, колєти. Ілі моглі просто раздавать. Нє обяза-
тєльно дєвять днєй, а  сорок днєй надо обязатєльно 
помянуть, обєд должен бить. Щас помінають так: раз-
далі та і всьо, а раньше поміналі. Єсть возможность, 
значіт, дєлаєшь обєд, а єслі нєт возможності, то раз-
дала токо. На год тоже помінкі. На полгода, на год, на 
сорок днєй, на дєвять днєй. Полгода так: хочешь – нє 
помінай, но хоч роздай. На празднікі поміналі ілі кода 
у нєго [покійного] день рождєнія, ілі дєнь похорон, ілі 
смєрті. Просто раздаш і всьо.
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Кода рє-

бенок малєнькій умірал, до двух годіков, то дєті нєс-
лі  – крєстік нєслі, вєночкі нєслі, гробік нєслі, кри-
шечку. На плєчах. Мальчікі. На кришку і взрослому, 
і рєбьонку ложилі в платочкє хлєбушек. Ілі платочєк, 
а  потом хлєб. [Що потім робили з цим хлібом?] Ілі 
раздавалі, отдавалі просто, ілі там [на цвинтарі] щі-
палі і поміналі. Неодружених. Молодую хоронілі как 
нєвєсту – і тухлі бєлиє, і фата, і  вєнок. Мужчіна – у 
костюмє. Цвєточек у нєго как на свадьбу. 

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мала Токмачка
Записали Ю. Буйських, О. Таран та Ю. Бідношия 

21 вересня 2011 р. у с. Мала Токмачка  
Оріхівського р‑ну Запорізької обл. 

від Мухи (Шарай) Катерини Платонівни, 1930 р. н., 
Сергач (Коваленко) Тетяни Миколаївни, 1921 р. н.,  

Максимової Олени Пилипівни, 1941 р. н.,  
родом із с. Вербове Пологівського р‑ну Запорізької обл.  

(проживає в м. Оріхові, у с. Мала Токмачка мешкає 
переважно в літній період уже протягом 23‑х років), 

Галушки (Зубкевич) Надії Пилипівни, 1927 р. н.,  
родом із с. Лідихів Кременецького р‑ну  

Тернопільської обл. 
 (у с. Мала Токмачка проживає з 1949 р.), 

Бужин (Левченко) Олександри Дмитрівни, 1926 р. н., 
Снигирь (Винаренко) Галини Миколаївни, 1953 р. н., 

Левченко Галини Дмитрівни, 1947 р. н.,  
Гавриленко Євгенії Митрофанівни, 1946 р. н.,  

та Маслак Раїси Павлівни, 1938 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. В  мене як оце дочечька дуже 
заболіла, тоже одно таке [собака] оце скавучало. 
[...] Сичі кричать. Десь за неділю, за десять днів вже 
він оце віщує, сич кричить. І смотря як кричить: ку-
кова, куко, а й нам же чуєця вроді: поховав, поховав, 
поховав. Сни-прикмети. Мені самій снилося, як си-
ночок погиб мій. Я  саме лежала в больниці, хворіла 
дуже. Приснилося, шо три ікони: велика, меньша і ще 
меньша. І через всі три ікони стріла отак чорна про-
летіла, отак. Я  устала ж утром і хвалюся женщінам 
по палаті, шо отакий і такий сон приснився, а  вони 
кажуть: «Це вам нехароше, це який буде скорб вам». 
А в сєнтябрі він погиб. [...] Моя сестра в сорок років 
померла. Я єй кажу: «Танєчка, успокойся, та все буде 
добре», а вона: «Ой, а мені оце сон такий приснився». 
«Шо снилося?» – «Ішли ми з мужем і нада було вийти 
на таку горку невеличку. І оця гора із жовтої глини, – 
глей у нас називаєця, – і він тіки раз і вийшов на горку, 
а я карабкалась, карабкалась і назад». – «І шо, ти ви-
лізла?» – «Ні, я не вилізла». Вона ж померла. Каждій 
людині по-разному збуваєця. Я  лежала в онкології. 
Я,  канєшно, думала помру. І  вдруг мені сниця сон: 
лечу я в бєздонну яму і вдруг травінка якась, і я за ту 
травінку вчепилась, якесь відро в мене в руках, і я кри-
чу: «Алла, Алла, витащі мене».  – Алла мене витягла, 
і  тут вона підключає своі связі, і  коли вже привезли 
плазму крові, тоді мені оце влили плазму крові і я вже 
пішла на поправ[ку], а то нічого – от хворію лежу, ні-
чого не їм, і здихаю [...]. Зараз розкажу Вам сон. Мій 

брат, значить, він був за мене менший. І в нього, його 
друг з дєцтва, не з первого класа, ну, опщем, змалеч-
ку, опще з півгодікі вони вмєстє, вмісті вони в шко-
лу ходили, вмісті вони, женився – той був боярином 
у нього, і  він кумом у мого брата в дочкі. І  проходе 
время, сниця нам сон – ну, і хлопчик женився раз, і на 
свадьбі у нього, от шо інтєрєсно, під’їжають вони от 
на роспісь, в домі культури в нас роспісь, і вона була 
бірємєнна, і, значить, начінаєца в нєї кровотічєніє, по-
лучаєця, шо вони розписалися, і всьо, на свадьбі вона 
не, гуляв він сам, на другій день гуляв він сам, вона 
лежала в больниці. Ну, єстєствєнно, жизнь не полу-
чилась [...]. І сни, случилося з цим хлопчіком, опщєм, 
поїхали вони, перед цим він прийшов до нашого, до 
мого брата і він должен був йому дєньгі за мед, – брат 
мій медом занімаєца, – уліки в нього, він должен був, 
місяців три должен був гроші, а то приїхав з жінкою, 
вже з другою він зійшовся, та бірємєнна була, ну, так 
вроді би намічалася вже свадьба, ну, харашо жили, 
прийшов він до нього, – каже: «Я, кум, хочу тобі гроші 
віддать». – «Та шо ти, кум, ви тіки перейшли в другу 
хату жить, нашо ти мені гроші». – «Ну, кум, не хочу до-
лжен нікому буть, луче я отдам». І перед Новим Годом 
це, навєрно, числа двадцять сьомого, аварія така в нас 
страшна була – чітирі чєловєка розбилися насмерть. 
Вопщєм їхала машина із брьовнамі, висипались ті 
брьовна всі на них, вопщєм, їх порубали, їх ховали 
у ціх, не одкриваючи, да. І  снитьця мені сон, ніколи 
не забуду, шо я підійшла до їхнього двору, а в нього у 
дворі стоїть оце ж Саша, і стоїть дві нівєсти в дворі – в 
нарядах, і він виходе на вулицю, я кажу: «Ти ж дивись 
женися, – кажу, – а мене даже на свадьбу не погукав». 
Він ка: «Та ну, так ото получилося, шо я женюся, не 
знаю». І оце ж случаєца це ж аварія ця, переказують, 
шо так і отак, розбився Сашенька. Приїжаю, а мій брат 
оце, і  його брат двоюрідний тужать навзрид сидять, 
кажуть: «Ми були в больниці і  просили врачів», він 
один остався живий, без сознанія, а дві дівчини, хло-
пець – насмерть. Я кажу: «Хлопці, мені такий сон при-
снився, от мені кажеця, він вийшов з двору, а нівєсти 
дві осталися в дворі, все-таки ж та Люда насмерть роз-
билася, може ш він останеця живий?». Ну, в ітогє він 
умер, получаєця, шо він вийшов із двору, значить, він 
умер, я розгадала цей сон по-другому. І сниця мойо-
му братові сон, він ще лежав в больниці, в реанімації. 
«Я приходю до нього, він сидить на лавочкі. Я кажу: 
“Кум, прівєт”», а він йому руку не подає. – Ка: «Кум, 
чьо ти мені руку не подаєш? – А мене всьо равно вже 
немає, чьо я тобі руку буду подавать? – Кум, ти шо? 
Ти для мене все время сущєствовав, єсть і будеш. Кум, 
ну ти скажи, як таке могло случиця?  – Він ка: “Кум, 
ти понімаєш, я  був п’яний, п’яний, ну як таке, я  ба-
чив машину, от я, каже, не знаю, як воно таке в мене 
случілось”». [...] «Кум, я все знаю, ви все зробили, шо 
могли, єдінствєнное, шо я хотів би, шоб мене помила 
мама, покупала мене мама шоб». Передчуття смер-
ті. [Чи передчувають люди свою смерть?] Бабушка 
моя сидить на лежанці та каже: «Онучко, я вже скоро 
помру». А я кажу: «А чьо, бабушка? Та щє будете жить, 
не внивайте». А вони кажуть: «Ні, я чувствую сама по 
собі, мене оце у сон кладе й кладе, я б спала й спала, 
й спала». Завмирання. Було таке, шо бабушка вмерла. 
Катерина її звать було, жила вона сама, маленька така 
жінка, бідна вельми була, і  вона умерла. І  прийшли 
до неї оце ж бабушки, покупали її, натопили їй в хаті, 

ОРІХІВСЬКИЙ  РАЙОН
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це в нашім селі було, в  Вербові, і  опщєм, нарядили 
ж, і обично вечором сидять бабушки оце ж біля неї. 
Вдруг вона глаза одкриває. Ну, вони, як то – стареньки 
ж всі були, вони не злякалися. І вона, вопщєм, ожила, 
одігріли її. А тоді вона все равно через [нерозбірливо] 
померла. Сповіщення про смерть. [Як раніше сусіди 
дізнавались, що хтось помер?] В нас як хто помре, так 
зараз ворота розчіняють і труну ж привозять, видно 
вже. І роздаєця так – я похвалилась, шо та вмерла, та 
похвалилась другій, третій, ото там похорон. І  знає, 
багато людей на похорон ходе. С кладбища не йдуть 
на обід, а просто вирядить в послідню путь людину.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійного?] Рідні не об-
мивали, гукають сусідів, дві-три сусідки обмивають і 
одівають, наряжають. [Чим віддячують тим, хто об-
миває?] Тепер платіли гроші, а раньше було ілі плат-
тя, ілі на плаття матеріал дали, а  тепер вже почали 
давать гроші. Мило давали. [...] Не каждий [може об-
мивати покійника]. В  мене сусідка мила і подружка. 
[Родичі]  – не бажано. Обично не можна. Я  купляла 
гарні рушники махрові [щоб віддячити тим, хто миє]. 
[Гроші] хто дає, хто бере, хто й не хоче брать даже. [...] 
Зразу треба помити. Її роздягають, оте все спалюють, 
шо на їй було, шо під ним було. Єсть така жінка, шо 
бере і купає, чужу людину гукають. Тепер же, бачите, 
з міліцією, там міліція оглядає, а ранше було не так. 
Ранше було гукають чужу людину, шоб вона помила, 
подивилася, шоб не сказали, шо людину там чи за-
душили, чи що. Ше й три дні не хоронили, бо може 
і ожить. І оце ця жіночка помиє, їй там благодарять, 
дають чи полотенце чи шось, чи на плаття. Помили, 
положили, і це три дні людина повинна була лежать 
дома. Люди знали такі молитви, шо людину не розтас-
кувало, не розносило. Ну, цих молитов я, наприклад, 
не знаю. Ну, раніше якось воно й не було такого, шоб 
розносило. І  оце три дні людина лежить, на третій 
день її хоронять уже. «Мертва вода». [Що роблять 
із водою, якою обмивали покійника?] Таку ямку ви-
ривали, виливали і прикидали. [Не казали, що якісь 
люди можуть ворожить на цій воді?] Та ні, цього не 
було. Тіки не виливали воду там, де всігда виливаєш, 
а окремо виливають і прикривают зверху. [...] Вилить, 
тіки щоб людська нога не стала. [Під дерево] не бажа-
но. В нас в туалєт [виливають]. Полотенце вмочають, 
витирають, покупали. [Для обмивання] дають про-
стині, рушника старенького. Тоді викидають. А  оцю 
одежу, що на ньому була, я  все попалила. Одягання 
померлого. [У що вдягали померлого?] А тож заран-
ня кажде готове на смерть. У кого шо єсть і яка воз-
можность. Хто і лученьку вдіне, хто і хуженьку, тіки 
шоб нове, шоб не ношене. Каждий собі на смерть 
готове. На жінку то більше шо кохта і спідниця, шо 
можна застібнуть тутечки і спідницю, плаття трудні-
ше натягать, а це кохта і спідниця. [Чи одягають со-
рочку або комбінацію?] Сорочку. Тепер, може, вже 
й комбінацію, а  ранше тіки рубашку нову. [Чи взу-
вають покійників?] Да-а, черевики чи тухлі. І  жінку, 
і  мужик, як умре, тухлі одівають. [...] І  ранше ж но-
сили фартухи, очіпки носили раніше. Очіпок – це як 
чепчик такий, ззаді зав’язувався. Труна. [Де роблять 
труни?] А  в нас у церкві продають труни. А  раньше 
оце палорама, там де доски стружаться, так там було 
заказують люди. [Коли покійного кладуть у труну?] 

[Спершу] на одіяло кладуть і тоді ото обмивають 
його, а тоді труну ставляють, а тоді вже однесуть там, 
де він буде стоять. Спорядження померлого. [Що кла-
дуть у труну?] Гроші кладуть. Мєлочь там, ну, скіки 
там – небагато мєлочі, тіки не рублями шоб, а мілки-
ми. І у кого єсть протези, так ото ж кладуть туди і шо 
ж іщє кладуця – носовий платочок. А тоді, як жінка, 
так платочки наверх кадуть, а як мужик – полотенце. 
[Для чого кладуть гроші?] Шоб, кажуть, тамечки не 
без грошей жив. [...] Я все нове [вдягала]. Костюм він 
[чоловік], правда, декілька раз одягав. [Пасок] дава-
ла. Все старалася одіть, все нове. Взувають черевики, 
а тоді покривало чи матерію – хто як. Подушку сіном 
[набивають], щас же немає, раніше ж було – опилки, 
не опилки – стружка. Васи ́льки сухі [кладуть]. Як є – 
сухі чорнобривці. Ну, в мого було дуже багато живих 
квітів. Я клала те, що він [чоловік] просив: «Ти мені 
щоб сігарєти поклала, зажигалку». Платочок носовий, 
хустиночку ж поклала йому. А єсть і фуражки ложать, 
і костилі. [...] Всігда ложили покойнику васи́льки, бо, 
кажуть, васильки убирають у себе запахи всякі. Із 
покойника-то виділяється якийсь такий трупний яд, 
ну, це ми тепер кажем, шо трупний яд, а ранше було 
кажуть: шоб покойник очистився, треба положить ва-
сильки – васильки вбирають у себе. Тоді оце ж лада-
ном кадили. Сни-прохання. [У вас не кажуть, що по-
мерла людина може снитися і просити щось?] Єсть оте 
сниця, якшо в очках ходив: «Все нічого, тіки шо немає 
в мене очків», – так кладуть другій людині, як умре, 
передають. [Родичі дозволяють класти?] Да, дозволя-
ют. «Пута». [На кладовищі] батюшка читає. Тоді ж 
розв’я зує руки, розв’язує ноги. І шоб не дай Бог ніко-
му не попал ті верьовочки в руки. Знімає хтось з рідні 
і ложить, шоб батюшка бачив. В нас один і другий був 
батюшка  – сильно слідкували: «Не вздумайте нікуда 
положіть». Нічне перебування біля померлого. У мене 
[покійник лежав] прямо посеред хати. В нас щити. Він 
пошті мало й лежав: в півдванадцятої вмер, а о тре-
тій я привезла труну. Часа три він полежав на щиту, 
а тоді привезли труну – і в труну. У нас не держуть по 
троє суток. Рідні готовляться. Ми на вулиці обідали, 
через те, шо літо, жара, а  він в хаті лежав. [Взимку] 
у хаті, але в іншій кімнаті. Обично [покійному] воду 
ставляють, хліб. [Борщ] у нас не ставлять. Ото [за сто-
лом] місце йому – це його місце. [Вечеряти] гарячим 
бажано. Кажуть, Святий Дух – це ж пар. В мене све-
круха [казала]: «Мене не нада канфетами поминать, 
мене хлібом поминайте». [Читають при померлому?] 
Якось так – хто свободний. Приходять, канєшно, чи-
тають. І до десяти, і до одинадцяти [вечора читають]. 
А тоді зранку приходять. Під Євангелію кладуть пла-
ток красивий чи рушник. І даже батюшка приходе – 
в мене рушник гарний лежить, щоб батюшка поклав 
Євангеліє. Рушник або платок. Як жінка умре – платок 
кладуть, як чоловік – рушника. А як бабушка читає – 
платок кладеш. [...] Його на ніч накривают покрівцем, 
гардіною. Пізно ввечері вечеряють. [А що їдять?] Ну, 
каждий на похорон стараюця, і м’ясця купляють. Як 
накриють покойника, тоді сідають вечерять. Атри-
бути поховальні. [Що ставлять біля померлого?] Ну, 
шо – печеня [пряники] ставляють, кутю. [Чи ставлять 
свічки?] Да, і свічки, лампаточки. Єсі єсть – лампаточ-
ка, нету – свічки. В баночку тамечки чи зерно яке-не-
будь [насипають], і тоді свічку запалюють і ставляють. 
І воду ставляють, це як уже виносять [труну] із хати, 
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тоді ставляють, до сорока днів стакан [стоїть] на вікні, 
кусочок хліба кладуть на стаканчік. [...] Рушник віша-
ється над вікном, там, де й вода, в хаті і ото до сорока 
днів повинен стоять стакан з водою і рушник. Даро-
вини прощальні. [Чи приносять щось із собою, коли 
йдуть до покійника?] Обізатєльно. Канфета й печеня 
всігда як ідуть, на столи повні миски насип[ають], 
а тоді, як уже нести покойника, у сумку ссипают з ми-
сок і там на кладбіщі роздають. Усим, хто стоїть, підхо-
дять, роздають. Відспівування. [Чи править батюшка 
в хаті?] І в хаті праве, і тепер у нас несуть каждого по-
койника, то ж раньше було з музикою несуть, а тепер 
тіки з батюшкою. І батюшка там отправе і запечатає. 
То раньше було як без батюшки хоронили, так їдемо в 
церкву в Оріхов город, там батюшка, тоді везем, було, 
земельки із гроба – і батюшка печата. А тепер сам ба-
тюшка праве і вдома, і йде дорогою і все время праве. 
І на кладбищі заразом і запечатає, не треба вести зе-
мельку печатать. [Що означає «печатати»?] Ну, за упо-
кой душі, шоб душа упокоїлась. [...] Єсть така жіночка, 
яка читає, старослов’янську книгу вона вміє читать, 
«Молитву для душі усопшого». Дочитала, тоді ж оце 
уже, як прийде там батюшка, якшо єсть він, то він об-
ряд свій проводить, співає «Господі, помілуй».

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА В  нас ви-
носять з хати [труну], мари приносять такі. Мари – із 
дерева зроблене: значить, дві доски, ну отако пере-
пльонкі, шоб труна стала. Оце виносять з хати, ста-
новлять, накривають ці мари, чі одіялом, чі скатертю, 
ну, в кого шо, новеньке, канєшно. Становлять оце по-
койника на ці мари, тоді машина підходе, от, ставляют 
на машину і везут на кладбіщє. [...] На руках виносять. 
У  нас із хати виносить рідня. А  на вулицю винесли, 
там вже жде чи машина, катафалк. Закривають усі 
двері, зав’язують, і  ворота зав’язують. [Батюшка] і в 
хаті править, і на подвір’ї, і на кладовищі. [...] Вине-
сли  – і понесли. Уже ніхто туди не вертається. [Хто 
несе труну?] Несуть ті, шо яму копали. [Чи можуть 
родичі нести труну?] Родичі виносять тіки з двору, за 
ворота. Як є чотири сини, то чотирьом синам винести 
батька там чи матір. Це сини виносять за ворота. А як 
ні  – значить, тоді копачі виносять,  на машину став-
лять. А вобше у нас почотно в селі носить на руках: 
нари отії – і тоді оце шість чоловік бере і несуть аж на 
саме кладбище. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном [Чи закривають на машині дзеркала?] 
Да, закривають. І в хаті, в кого є. [Що не можна роби-
ти, коли в сім’ї покійний?] Ну, як – хазяйство як є, так 
все равно ж, хоть і в хаті покойник, а управляєця, як 
чи коровка, чи свинячка, чи там шо – всі равно. [Що 
не можна робити сусідам?] Нічього сусіди не роблять, 
тіки, як уже однесут на кладбіщє, тоді пом’януть і аж 
тоді роблят. Сусіди не роблят нічього – ні на городі, 
ні в дворі. Це такий в нас обряд, шо єслі в кого по-
сусідськи умре, то значить робить ніхто не буде по-
сусідськи. [...] Попереду кришку несуть, вінки несуть 
і батюшка йде. А ззаду вже ж остальни йдуть, які люди 
єсть. І тоді отож доходять до кладбіща, машина стає, 
знімають [труну] і несуть до могили. [У вас не казали, 
шо ніби на воротях стоїть мертвий і сторожить?] Бу-
ває таке, канєшно. Оце у мене вмерла дочєчька одина-
цятого числа, оце ще ніхто не вмер – вона сторожує. 
А ето як умре, тоді ото йдуть, несуть, поминають, роз-
дають людям. [Що роздають?] А печеня, канхфети. [...] 

[Раніше машина] спеціально від колгоспу була. Тепер 
колгоспу нема, но всьо равно машина є для покойни-
ка виділена. А на машину в’яжуть напереді полотенце, 
як мужик, а як жінка, так платок. [Чи зупиняються на 
перехрестях, як ідуть на цвинтар?] Обізатєльно ма-
шини спиняюца, стають і рідня підходе до мертвяка. 
Ото як тіки переїдуть перехрестя, і стають на каждій 
перехресті.

ГОЛОСІННЯ [Чи  голосять на похороні?] Хто вміє. Це 
тоже, як кажуть, талант у людини. Десь тужіння я за-
писувала... Ну це не в цьому зошиті. [Це кожен сам 
складає чи є якісь зразки голосінь?] Знаєте, як ска-
зать, од себе. Тіки нада якось мелодійно його. Тонень-
кий голос желатєльно шоб був. Кажуть, шо до трьох 
днів людина чує. І  до трьох днів виростає волосся. 
Людина тоді вже не чує, кажуть, як оце вже батюшка 
посипе оце земельку на його. 

ПІСНІ ПОХОРОННІ Як заносять на цвинтарь, то у нас 
єсть така, ну, як тіпа псальма, шо ми її співаємо. Це 
«Нєпроходімі ворота», співається на воротях: 

Нєпроходімі воротá, тайна запєчáлєна. 
Дєва Маріє Богородіце, Ти приймі наші молєння 
І принєсі своєму Сину і Богу нашему. 
Так будєм спасьонни ми і души наши. 
Пресвятая Богородіце, спасі нас. 
Пресвятая Богородіце, спасі нас. 
Пресвятая Богородіце, спасі нас. 
Господі, помілуй, Господі, помілуй, 
Господі, помілуй нас. 

КЛАДОВИЩЕ [Коли копають яму?] Яму на один [на 
перший день] копають, а  трохи недокопують, не-
багато, на другій день докопують. Оце такий обряд. 
Опускання труни. На рушниках [опускають труну]. 
[Раніше] були канати. Хто несе, хто зариває, – ділять 
між собою [рушники] – копачі. А в нас так получило-
ся, що сина друзья зробили все. Вони копали, опус-
тили й забрали ті рушники. Несуть на марах, на мари 
прив’язують шість рушників – шість чоловік несуть. 
Якщо міняються, то ще два добавляються – два чоло-
віка для подмєни. А як щас – біля двору поставили на 
машину і біля кладовища, там п’ятдесят метрів про-
нести чи скіки, ну, то шість рушників. Обично шість 
чоловік заривають. Батюшка як ото почитає, то печа-
тає. [Чи буває, що батюшка печтає на подвір’ї?] Ой, 
було ось недавно. Не знаю, де вони ту землю брали, 
чи з городу, чи з кладбища. [Чи можуть рідні кидати 
землю на труну?] Спочатку рідні, а  потім інші  – по 
жменькі. Гроші кладуть, я  клала копійки, кажуть, 
у  платочок замотать і в карман  – [на] откуп мєста. 
І оце ж все обов’язково – проходна, хрест, іконку. Я не 
поклала – де ділась?! Но батюшка сказав: «Нічого – і 
в руках хрестик, і на ньому хрестик». Запечатуван-
ня.На кладбищі тоді вже батюшка запечата, бере так 
із чотирьох сторін земельку, читає «Отче наш» і каже 
«Земля – землі». Ну, там він довгенько каже. Бере зем-
лю цю і сипе на покойника, сипе навхрест. Як уже ба-
тюшка оце посипав навхрест і накрив – уже все, уже 
більше прощаться не можна. А  так всі прощаються, 
підходять цілують там у руки, в лоб чи там. Ну, поки 
ж не забитий гроб іще. Якшо батюшка вже запечатав – 
вже все. Копачі. [Чи запрошують копачів на обід?] 
Обізатєльно. Як загорнуть, все чисто, тоді йдуть на 
обід. А копачам ше несуть їсти, як копають, туди на 
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кладбищє несуть їсти. [Чи буває таке, що хтось із ро-
дичів не встиг приїхати і покійника опускають у яму, 
але не засипають, чекають?] Да, бувало. Ото упустять 
покійника, покійник лежить там, а на другій день, як 
приїжяють родичі, то ведуть і ото не виймають уже з 
ями, а він, покійник, одкритий і вони подивляця і тоді 
копачі загортають. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. На кладбі-
щі священик отслуже, а  тоді додому забирають його 
обідать. І пєвчів, і батюшку обізатєльно. [Хто запро-
шує на обід?] А там виділено чоловіка чи жінку і про-
сять: «Приходьте на обід». Ну, оце перідіческі [пері-
одично] по-більше дома не справляють. У нас школа 
ось тут єсть, двохетажна, так там є столова і столів 
багато круглих. Так ото наймають там в столовій, 
шоб готовили. Прийшли з клабіща, стоїть рукомой-
ник, каждий підходе, миє ручки і сіда за стил. Стра-
ви поминальні. На поминках тепер, як на свадьбі, – і 
сільодка поріжана, і ковбаса порозрізана, кроме того, 
шо борщь, пиріжки з сметаною, зараз пиріжки з сме-
таною ставляюца. Тоді борщь. А саме перве – канун. 
Рис з узюмом  – оце канун називаєця. [...] Це варять 
трошечки рису і заливають солодкою водою. Батюш-
ка його христе-святе, тоїсь туди свяченої водички ллє, 
там три рази «Отче наш» над ним прочитає. І беруть 
цей канун на кладбище. Як уже оце несуть покойника, 
беруть на кладбище. Там пробув він [канун] – несуть 
його сюди назад, у  хату. І  должні його роз’їсти. Ото 
каждому там по ложечці розсипали, роз’їли і все. Ка-
жуть, канун викидать не можна, треба його обізатєль-
но доїсти. Вкінці співали «Благодарім Тєбє, Господі» 
[Чи завжди канун робили з рису?] Якшо не було рису, 
то варили пшеницю, тіки ціленьку. Ну, як казали, 
арно́вочка. [...] Тоді пиріжки з сметаною, тоді борщь, 
тоді картопля пюре, і тоді до картоплі ілі катлєта, ілі 
кусочок мяса. А тоді вже кампот. Тепер побільше ку-
пованої води ото беруть. І на тарільки ілі булочки, ілі 
печеня і все до кампоту. А колись було своє все і дома 
справляли обід. А тепер вже і в Оріхів аж автобус за-
возить, там наймуть столову, і оце в нас у школі. А ко-
лись так – зготовлять люди борщік, картошечка чі там 
вермишель, чі там шо. Кампот особенно, і до кампоту 
тоже пекли ілі булочки такі, ілі купляють печеня сдо-
брене. Кисіль уже на поминках, як уже поминають, 
тоді ставляють. [А в день похорону не ставлять?] Ні, 
туди далі, тоді вже, як одбувають ілі сорок днів, ілі 
дев’ять, готовлять і кісіля. Молочний ілі фруктовий. 
[Чи кладуть на стіл вилки?] Ні, ложки. Поки з рідні 
хто не попробує канун, ніхто не буде [їсти], а тоді вже, 
як хтось з рідні, самий ріднійший, попробував лож-
кою канун три рази «Царство Небесне» [каже], там 
такому, такому. А тоді вже всі пробують канун і почи-
нають. [Коли кажуть «земля пухом»?] То на кладбіщі 
кажуть: «Нехай тобі буде земля пухом», як закидають. 
А за столом ні, тіки «Царство Небесне». [Чи ставлять 
на стіл алкоголь?] Ставлять, бо мужики ж п’ють. І ра-
ніше було. [Як довго триває поминальний обід?] Ну, 
з годину, а буває й більше. А тоді як кончуть обідать, 
тоді одна іде з хфартухом та канхфети роздає, а друга 
печеня – усім підряд.  «Сніданок» для померлого. [Що 
роблять на наступний день?] Наступний день несуть 
снідать, утром ходять. Катлєти підогріють, пиріжки і 
все несуть. І  водку. Чарочку водки, якшо мужик, на 
могилі ставляють. [Чи несуть додому страви, які ли-

шилися?] Ні-ні. Птичкі візьмуть кажуть, птичкі ви-
збирають. Поминки післяпохоронні. [Коли помина-
ють покійних?] Дев’ять день. А  тоді на шість неділь. 
А  тоді півгоду, а  тоді год. А  тоді як хоч. [...] Ходила 
[на кладовище] на наступний день, ходила на дев’ять 
день, на сорок. Букети носили, пом’янушечки, щоб 
люди пом’янули. Люди, хто є, поминають. Не можна 
залишать на могилі. Дорогою як ідеш  – якась люди-
на [трапиться] по дорозі – я пороздавала і все. Третій 
день, дев’ятий, сороковий, півроку (поминаєм, но не 
всігда собираєм людей) і рік. Традиції жалобні. Якшо 
помирає хтось – носять чорну хустку. Кажуть, якщо в 
чорній хустині, то нечиста сила не пристає і душа ба-
чить: ти мічений, ти мічена, ти в чорній хустці. Чорну 
хустку носили ранше до року. 

 ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вас у селі загаль-
ні поминання?] На Проводи, вони через тиждень піс-
ля Паски. Паска це в неділю цю, а на ту неділю Прово-
ди. У нас усі чисто йдуть, рідня вся, знакомі й родичі, 
на кладбіщє, несуть сумки і там поминають. Вже вкла-
дають на столи, підгукують, хто проходе: «Зайдіть, 
зайдіть пом’яніть», і поминали. У кого шо є – і риби 
нажарять харошей, і  ковбаси, і  сирку, й  піріжків на-
печуть. Ну, і канхфети-печеня, і сітро. Водки на клад-
бищє перестали носить. [Чи ходять на кладовище на 
Паску?] На Паску у нас виходять [покійники],  – ка-
жуть, шо їх там свій празник, вони там празнують, і це 
на Паску кажуть гріх, тіки на Проводи треба йти. На 
Пасху ніхто не ходе. [...] Оце ж після Паски, через тиж-
день, називається «родітєльський день». В нас кажуть 
Проводи ́. І оце, як поминальні суботи. Це читаєш по 
календарю: Велика поминальна субота. Я на Проводи 
випивки [горілки] не брала ні грама. Я спекла пиріж-
ки, пряники – ну, це таке, хлібне все, дітям воду взяла 
і бутилку вина. Вино можна. І дочка взяла пакет вина. 
Вішаємо і рушники, і платки. [Висять] до обід! Якщо 
ти другий раз не сидиш, то люди, тільки одвернувся, 
познімали. Тут якось так воно є: хтось должен снять 
чи сам роздаєш  – поминать. [...]  [Коли прибирають 
могилки?] А до Паски, за тиждень до Паски убирають, 
красять, полять, вигрібають там все. А як понаносять 
вінків, цвітів на Проводи – цвіте кладбіщє, в нас ухо-
жене кладбіщє, ухажують. У нас троє [кладовищ] на 
Токмачку, аж укінці, посередині, і наше туточкі, у цім 
кінці. [Які дерева саджали на кладовищі?] У  нас те-
пер не садять. Ото, кажуть, повно тоді на осінь листя 
понападає. Тюльпани садять – якраз цвітуть на Про-
води, так красиво. Ну, і там ше які цвіточки хто там 
посиє. А то ранше було і той бузок, і олєшнік. [Чи ві-
шають рушники на хрести?] Обізатєльно, обізатєльно 
рушники, а на жінок – платочки на могилки, на каж-
дий могилкі, на пам’ятнику вішають. [І так висить до 
наступного року?] Ні. Тоді як уже кончиця Проводи, 
як ідеш додому, отдаєш кому там ти захочеш. Чи висят 
та хтось сам ізніме.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ Ну, хто вміє співать, то співає. 
Ми, наприклад, співаєм: 

Ми сиділи за столами, Божа Мати перед нами. 
Ми до Неї молилися і низенько клонилися. 
Помолились люди Богу, пішла душа у дорогу. 
Сіла душа спочивати, а назустріч Божа Мати. 
– Де ж ти, душечко, ходила, шо свій день ти упустила?
– Я ходила на той день, де справляють дев’ять день. 
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СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Оце ж відьма, оце вона важко і вмирає. А такечки 
людина єсть помирає легко, а єсть такечки, шо ходе, 
впало і  нема вже. [Чи були у вас у селі випадки, що 
стелю знімали?] А за дах не знаю, а казали, шо в стелі 
б’ють, на дев’ятій стелині б’ють, кажуть, оце дірку. Ну, 
теперачкі ж, бач, немає у домах такого, а раньше були 
доски. Доски клали, тоді застилали очеретом і тоді 
ото ж мазали. І оце дев’ять досок отщітали, а тоді вже 
ото на етому б’ють дірку, шоб вона легше вмирала. Ді-
тей нехрещених. Діток [не]хрищених на кладбіщі не 
ховали, а дома хоронили, чі в садку, чі де. Ну, де мен-
ше ходят, їздят. Це раньше було, а тепер цього нема. 
[Раніше – це до війни чи вже після?] До войни, після 
войни вже начали, вже не було прикметів ніяких. [Чи 
казали, що ці дітки нехрищені  – це ангели?] Ну, ан-
голи, канєшно, шо кажуть, аякже. Ми й самі знаємо, 
шо це анголи. Це анголки нехрищені. [...] Кажуть, як 
хріщана дитина – на гробки, як отака малєнька – бе-
рут у трунку кладут і дівчатка несуть вчьот[ирьох] на 
рушничках. Це раніше було. [Чи робили так ще після 
війни?] Да, було. Ну тепер уже всьо. Ти понімаєш, шо 
не можна було, ото тіки в садку ховали дітей нехри-
щаних, то я знаю – там в Западній, а тут я не знаю, як. 
В Западній так – в церкву несуть і в церкві похорон і з 
церкви на гробки. А тут нема, тут же в церкву не но-
сять. [Чи казали, що ці дітки ніби літають пташками?] 
Кажуть, це воно літає, воно до Бога. Неодружених. 
[Як ховають неодружених дівчат?] Вона у свадібном 
наряді, вона ж заміж не ходила. [Розповідає про по-
хорон доч ки однієї жінки із села.] Дуже красива, я то 
не ходила, а хто був, кажуть: розове плаття на їй дуже 
красиве, хфата красива, вінок, вінки, і на грудях сва-
дібний віночок. [Як ховають неодруженого хлопця?] 
Це костюм красивий і свадібний віночок на костюмі. 
Самогубців. Кажуть, шо гріх [вчиняти самогубство]. 
І на тім світи його не будуть приймать ніде. Не можна 
самому на себе накладать руки. Чі то топиця, чі то ві-
шаця, чі шо – кажуть, це великий гріх. Його там ніде 
не примут. [Де ховали самогубців?] Окремо, на клад-
бищє, тіки у стороні, не там, де всих підряд. Участок 
такий виділений. [Чи казали, що колись їх ховали за 
селом, на дорозі?] Я чула, шо їх раньше було хоронять 
за селом, не в селі. [Це було ще до війни?] До войни. 
[А несли їх селом чи за селом?] За селом, кажуть, і хо-
ронили там їх. І досі обходять. [Чи поминають само-
губців?] Ну, може, рідня й поминає, хто знає. А на ба-
тюшкі не подають на поминки в церкву. І батюшка не 
чита за їх. [...] [Де ховали вішальників?] Їх на кладбіщі 
не ховали. Ну, а  тоді їздили до Благочинного, брали 
розрішеніє, ховали. Їх не поминають у церкві. Це тіки 
на Тройцю можна їх пом’януть. [Їх ховали] десь та-
кечки за кладбіщєм, за оградою. Пам’ятнички стави-
ли раньше, такі гробнички желєзні варили і ставили. 
Викликання дощу. [Чи кажуть, як вішальник в селі, то 
не буде дощу?] Казали. Або через річку як мертвяка, 
кажуть, перенесеш, то не буде доща. [Що робили, щоб 
дощ пішов?] Подавали в церкву на молебень, батюшка 
служив молебинь, шоб пішов дощ. [А могили не по-
ливали?] Кажуть, шо ото треба поливать, шоб пішов 
дощ. І вішальника, і топльоника.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Кажуть, душа лі-
тає, приліта додому. Як уже сорок днів пройде, то тоді 
душа на Небеса [відлітає]. Ставляють на вікні у ста-

кані воду – кажуть, душа прилітає і п’є воду. Нічього 
ни миняють, ни підливають, а ставляють пошти повен 
стакан, а тоді до сорока днів не стає води. Кажуть, шо 
душа попила водички. [Чи можна побачити душу?] 
Душу? Да єсть хваляца. Кажуть, стукає ото, як при-
літа додому. [...] [Чи лишають рушник для душі?] Руш-
ничок вішають. Душа, кажуть, прилітає, вмивається. 
Мед ставляють для душі. Кажуть, якшо похорониш 
і не благотвориш душу його [покійника], це можуть 
приходить. Ну, не поминаєш або обряду того не зро-
биш, шо положено для покойника. [А що положено?] 
Ну, шо положено – батюшка шоб одправив похорон-
ку, запечатав.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» [У вас не каза-
ли, що мертві можуть «ходити»?] Чула, шо єсть таке. 
Як плачут і плачут, та він ходе і ходе. Совітують по-
дать у церкву на молебинь і тоді перестає ходить додо-
му [покійник]. [Ви не чули, що треба маком свяченим 
сипати?] За це не чула. Батюшка як молебень одправе, 
воно усе чисто прекращаєця. [Не чули Ви, що як мо-
лода мати помирає, то ходить дитину годує?] Кажуть, 
шо єсть таке, шо як умре, а маленьке дуже останеця, 
так вроді вона ходе грудь дає. Кажуть, один виход – 
треба батюшку шоб отправив молебень.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тарасівка
Записала О. Ціомашко 1 липня 1998 р.  

у с. Тарасівка Чернігівського р‑ну Запорізької обл. 
від Горишкіної Марії Віталіївни  

(у с. Тарасівка проживає з 1980 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Ка-
жуть, якщо півень кричить [це віщує смерть]. Сни-
прикмети. Якщо уві сні приходять померлі і забира-
ють з собою. Ще якщо випаде уві сні зуб і кров тече, 
біль, то не обов’язково, що він помре, а хтось з роди-
ни. Коли сниться яма якась і падаєш в яму. Чи хату 
строїш, построїв і заходиш в неї.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливають воду, у якій обмивають покій-
ника?] Туди, де ніхто не ходить, не ступає. Споряджен-
ня померлого. [Що кладуть у труну?] Під голову кла-
дуть обов’язково подушку. Подушка з сіном, тільки 
не пір’я. Солома, стружка. Взувають обов’язково. Та-
почки, туфлі обувають. Ложать у труну очки, паличку, 
носовий платок кладуть, гроші мілкі на викуп місця. 
Атрибути поховальні [Що має стояти біля помер-
лого?] Свічка обов’язково должна бути. Лампадка го-
рить. Воду ставляють. Покійного душа ще сорок днів 
буде знаходиться в тій хаті. Склянка до сорока днів 
должна стоять. Душа п’є воду. Прилітає і п’є водич-
ку. Потім воду на кладовищі виливають. Кажуть, що 
душа [має вигляд] світлої плями. В нас нікому душа не 
являлася. [...] [Що роблять, коли виносять покійника 
з хати?] Закривають двері в хаті. Як уже винесли на 
вулицю, зав’язують ворота. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
домовину в яму?] І на рушниках опускають, на бечов-
ках. Даже на віжках опускали, в кого коні є. [Чи кида-
ють у яму жменю землі, гроші?] Гроші не знаю, а зем-
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лю обов’язково треба кидати. Три рази. Кожна люди-
на тричі должна кинуть. Долг такий. [Коли на могилі 
встановлюють хрест?] Як покійника в яму опустили, 
зарили і ставлять хрест. [Які дерева садять на кладо-
вищах?] Хто шо посаде. Раніш садили улюблене дере-
во того, хто помер.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Які стра-
ви подають на поминальному обіді?] Одварюють 
рис,  в  кого є мед, то мед [додають]. А  як нема меду, 
юшечку з сахаром розводять, конфетки положили, 
узюмчик. Це зразу нада. А тоді обов’язково борщ до-
лжен буть. Тоді вже, хто шо приготує. «Сніданок» для 
померлого. На другий день сніданок несуть, снідають. 
[Які страви готують на поминки?] Борщ, канун, друге 
блюде якесь. В кого які достатки. [Що роблять на кла-
довищі на другий день?] Снідають, як вроді до покій-
ника пішли. На могилку кладуть. Випить наливають. 
Кладуть на тарілочці закуску, печиво, конфети. Розда-

ють людям. Поминки післяпохоронні. Поминають, на 
дев’ять днів, на сорок днів, на півгоду, на рік.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Яку назву має загальний 
поминальний день?] Колись ходили на Гробки. Схо-
дяться, коли договір. Становили довгі столи. На столи 
каждий розкладає, хто шо приніс.  Сідають вздовж і 
поминають. Це Проводи, Гробки. Раніше в селах об-
щий стіл був. Зараз кожний собі. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. [Як відбува-
ється похорон-весілля?] Якщо дівчина померла, її 
обов’язково одягають в біле плаття і фату. А коли хло-
пець – костюм одягають, сорочку білу. Вішальників, 
утоплеників. [Де ховали вішальників, утоплеників?] 
За кладовищем. Щитали, шо люди, які на себе руки 
наклали, – грішники. Їх даже не печатали. І зараз так. 
Правда, як батюшка дозвіл дасть, то відправляють 
і печатають. 
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

смт Верховина
Записали Т. Величко та О. Таран 8 липня 2012 р.  

у смт Верховина Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Гризда ́к (Чупрінчу ́к) Марії Іванівни, 1958 р. н.  
Розшифрувала О. Піскун

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Я  бачила на цвинтарі: сві-
жа могила, хрест, вінок, а на вінку – хусточка чи но-
совичок. Похорон іде, несуть вінки, кожному колись 
чіпляли на руку вінок, а зараз – розбирают, то для того 
[аби не забути] чіпляют до вінка ці носовички і потім 
хто ніс той вінок, повинен забрати [носовик або хус-
тинку]. Це хтось не забрав с тих, хто ніс, або, буває, шо 
поклали вінок на машину і [вінок поставили, а носо-
вик чи хустинку не забрали].

КЛАДОВИЩЕ  Могила. [Коли пам’ятник ставлять на 
могилі?] Тільки після року. До року могилу ніхто не 
рушає. Дари поминальні. Подаваник – свічка із бул-
кою, тепер – батон чі калач. Колись пекли спеціально 
булки́, а називали ці булки «кукуци́», «куку ́ц». [Із чого 
пекли?] З пшеничного борошна, солодка. [Що казали 
при тому, як давали?] За упокій душі, яку поминают, 
обов’язково називаєця імя. [Що відповідали люди, які 
брали хліб?] Прости, Біг, [або] най Бог приймає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Гуцуль-
ський звичай. Це має бути холодець, буряки, борщ 
гуцульський з барабулев і го ́лубці  – це страви 
обов’язкові, а  далі  – по ходу. Якшо попало в піст, 
поми́нки обов’язково будуть пісні. [Яку страву з по-
минального обіду подають останньою?] Колись да-
вали кашу солодку, рисову, у дні моєї молодості. По-
минки післяпохоронні. [Коли поминають покійника?] 
Дев’ять, сорок днів і рік. [На наступний день, після 
поховання, ідуть родичі на цвинтар?] Йдуть. [Як по-
минають на сорок днів?] Замовляють службу Божу. 
Йде, хто може, а потім ідут до хати і поминают, уже 
застілля. [Як називається поминальний обід?] Обід. 
Комашнє  – це тільки похоро ́н. Робили обід  – роби-
ли поми́нки. [Що має бути на столі?] Обов’язково 
має бути свічка (горіти) і  водичка. Ця свічка має 
бути прив’язана до чашки чі стаканчіка з водою. Це, 
кажуть,  – «керни́чька». [Наприкінці поми ́нок «кир-
ничьку» комусь віддають]. Завжди. Чі дев’ять днів 
[чи сорок, чи рік]. [Віддають] зазвичай літній [люди-
ні], це вже не є суттєвим. [Півроку поминають?] Ко-
лись споминали, коли мій батько помер [1987 року], 
зара вже півроку не роблять. [У  рік як поминають?] 

Обов’язково не в день, коли рік, а за день, за два, чо-
мусь не прийнято. Сорок днів – день в день, дев’ять 
днів – день в день, а рік день в день ніколи не роблять. 
Той же сами ́й сценарій [поминального обіду]. Помин-
ки індивідуальні. Поминаєця не тіки півроку, рік, со-
рок днів, а от, коли людина собі надумала. От захоті-
лося мені через тиждень зробити поминки, помянути 
родину, і я готую все. Точно так же всі страви, свічеч-
ку і роздаю подаваники. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли поминають помер-
лих?] Поминають тричі на рік: субота перед Дмитрі-
єм, субота перед Пущєнєм і перед Зеленими свя́тами, 
перед Святою неділею. Ше іде Провідна неділя, це на-
ступна неділя після Паски, це вже загальноприйня-
та. «Опровидна ́», – кажуть, бо ніби опровід роблять. 
[Чи завжди це була неділя?] Ні, але тут була завжди 
неділя. Фактично – це тіки неділя. Три поминальні дні 
[подані вище] називаюця «Дідивна субота». Колис у 
гуцулив батьки називалися «дєдя», тому «Дідивна» – 
поминаюця батьки. Обов’язково до церкви [ідуть], 
обов’язково служба [правиться], і обов’язково даєця 
за упокій, поминаєца. Ідуть усі на гроби, на цвинтар. 
Священик святит у той день гроби, і на гробах прямо 
дають пода́ваники. [Чим трапезують у Провідну неді-
лю на цвинтарі]? Пасочка має бути, копченості, яйця – 
це обов’язково, сальце. Перед Паскою ше є такий зви-
чай, коли кажуть «жи́вна середа». Це діти ходят, десь 
років до семи. Проходять під хату, тричі кажуть: «Грію 
діда». Це тоже свого роду поминальне. Це ритуал, 
а потім вечьором палять ватру – це як світло для по-
мерлих душ. І  дітям виносяця обов’язково гостинці. 
Колис, в  давнину, давали ж кукуци, а  якшо давали 
яйце, бо це перед Паскою, то це було дуже, а вже потім 
стало дают писанку[хрещені діти]. Це не всім дітям, 
це якшо прийшли фії ́ни до батьків хрещених, то це 
було дуже шось таке, бо да́ли писанку. На сьогодніш-
ній день дітям дают цукерки, печиво, шоколадки – хто 
шо має. А ввечері обов’язково коло кожної хати горит 
ватра. Господарі обов’язково розпалюют ватру, як для 
дідів світло, бо коли поминают, то дають свічку, світло 
запалене, і  той же кукуц. У  нас  – середа, а  інші села 
багато є в чєтвер. [На Великдень, коли повертаються 
із церкви додому з освяченим кошиком, заходять на 
кладовище?] Рідко заходять, це вже коли йдуть потім 
в  цей же день, на цвинтар можуть іти, а  від церкви 
йдут усі швиденько додому. [Як ви святкуєте Провід-
ну неділю?] Всі с кошиками такими ж, як і на Паску, 
ідут до церкви, служба, а  потім з тими ж кошиками 
ідут, річі всі с церкви берут, с хором, і всі ідут на цвин-
тар, і там вже освячуют [їжу] і трапезують. [Їжу кла-
дуть на могилу?] Так. Зазвичай застеляють скатертину 
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на могилку і прямо на могилці. [Запрошують сусідів?] 
Обов’язково. Одні до другіх ідуть: знайомі, друзі – всі. 
Дають за упокій. Нічьо с цвинтаря не завертають до-
дому. Рушники поминальні. [У Провідну неділю руш-
ник чіпляють на хрест?] У нас – ні. Тільки в день похо-
рону. От на Косівщині – там прийнято, а жінці хустку 
в’яжуть на хрест. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кожному в руки 
даєця подаваник. І  після поминок, так мене навчіла 
моя старенька тетка, вечором обов’язково поставити 
на підвіконник всьо ́го то́го, шо було на столі  –  хліб, 
водичку і муку посипати. Каже, шо душа приходит, 
сліди мают бути. Хтось казав, шо бачили, як пташині 
сліди. 

с. Барвінків
Записала М. Курінна 27 липня 2012 р. у с. Барвінків 

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Жикаляк Параски Дмитрівни, 1945 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Завмирання. Розказував тато 
покійний, шо були викопали єму, і була рядом трунва. 
Трунву відкрили, а та людина не була горилиц, а обер-
нута. Видко, в глини і людина ожила. [За якими озна-
ками констатували смерть людини?] Не дише, засти-
ває, всьо.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Запрошуют 
людей. Сусіда запрошуют – миют, вбирают. Одягання 
померлого. Після того, як вже мают хоронити, як по-
мер чоловік, я лагоджу убрані нове – не старе, бо старе 
ми палимо. Лагоджу убрані і кличу чоловіка бідного, 
і даю за простибіг – за його душу. Як жінка помираєт – 
так само. Даєтся почерез труну колач, хустку на колач. 
Як є мужик – сорочка кладетси. І це даєтси за прости-
біг, шо ви убирали. «Най Бог прийме за маму покойну, 
за її душу, за простибіг...». Спорядження померлого. 
[У домовину клали особисті речі померлого?] Можут 
і окуляри покласти, і булку, аби на том світі людина 
мала що їсти. Носовий платочок кладут в кишеню, 
якщо мужик помер. Гроші, аби міг на тім світі від-
купитиси від лихого духа, бо не знают, чи він попаде 
в Рай, чи в пекло. Хрестик на груди клали. «Пута». 
Руки не зв’єзуют, лиш ноги зв’єзуют. Це просто шну-
ривки кавалок чи з туфлі, або з чого... Зав’єжут і коли 
вже тіло мают забирати – забирают. [Що з «путами» 
робили?] Це є, шо люди лишают собі. Кажут, що треба 
їх берегти, аби ніхто не вкрав! Бо на цему можна всєкє 
приворожить. Труна. На кришці, на трунві, вироб’єют 
хрестик. Подушку роб’їт із сіна. «Отава» називаєтси. 
Оце другий раз як коситси, то з отави кладут. А як ні, 
то купуют іскуствєнних. Але тоже файно прикраша-
ют – файну кладут наволочку. У трунві файно прикра-
шают, коли людину кладут. Мущіни несуть тіло, а як 
мущін немає, то жінки несут. Чтирі жінці лов’ятси з 
двох сторін. Атрибути поховальні. [На віко щось 
кладуть?] Килим або лижник. Це даєтси попові. [Хліб 
на віко кладуть?] Хліб дают цим, шо несут: штірі кола-
чі та й ручник. Це кладут коло трунви, на штірі кути 
кладут. Напримєр, чотири мужики несут – то в’єжут 
на руку колач та й ручник. [Як в’яжуть колач?] На 
ручник зачіпают, ниткою калач  протикуют, зачіпают – 
і на руку. І цим, шо трунву несут, тоже калачі дают. 

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ Третьої дни-
ни хоронят. [У  якому порядку йшли на цвинтар?] 
Перший раз берут вінки, відтак іде хрест за ними, 
кришка і тіло несут.  Дари поминальні. [Раніше він-
ків не було.] Тоже вже вінки зачіли нести за рускіх. 
А колись без вінків ховали людей. У церкву несеться 
дванадцять колачів. Став’ют на стіл ці колачі: попові, 
дякові і паламареві колачі маются давати. Там на кола-
чі даєтся по чоколаді на дарини. Шо хто собі хоче на-
класти на ці колачі – кладе. [В той самий день, як по-
ховали.] Заносят тіло у церкву і це накладают на стіл, 
тогди з церкви вже берут на цвинтар і це вже як хоро-
ніт – знімают з трунви, дают попові лижник, ковйор. 
І тогди загрібают. Опускання труни. [На чому опус-
кають труну?] На ручниках або ж на канатах. У глину 
[у яму рушники] кидали. Канати  – ні, вже церковні, 
завертают. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Обід ро-
били після похорону?] Похоронят тіло та й до хати по-
минки робити. На цвинтарі миют руки. На цвинтарі 
застелют клійоночку, покладут їду. Ці люди перекусят 
і тогди вертаються. Ковбаса, бужениця, сир, котлета, 
відбивна  – холодну закуску берут. Перекусили там, 
тогди вертаются до хати і тогди там дома вже кладут 
за стіл людей. Столуют і дают за простибіг  – булку, 
конфету, шо є. Накладают у мішки салафанові, свіч-
ку і кождому за простибіг дают. Страви поминальні. 
[Якими стравами частували людей за столом, поми-
наючи покійника?] Всьо  – і  ковбаси, бужениця, сир, 
голубці, холодец, салати мнєсні, огірьок, помидора 
свіжий, якшо є в той момент, картопля з мнясом, від-
бивна, гречаники.... [Яка перша страва була?] Борщ. Та 
й на рік. Сорок день так само роб’єт, як на дев’ять день 
споминали. Дуже багато їди роб’єт. Поминки післяпо-
хоронні. [Коли ще поминають?] Дев’ять, сорок  день 
споминают. Уже накликают сусід, блищіх уже кличут. 
Є до двадцять чоловік, сорок, хто хоче собі запросити. 
Є рідня велика, то й рідню запрошуют велику, а ні, то 
просят чужих уже. Це так до року справляют ці по-
минки. Роб’ят стіл, так само дают за простибіг, єк на 
похоронку. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Скільки писанок зазви-
чай купують?] У нас купуют, бо у нас у вівторок Ве-
ликодний ідут на гриб померших родичів споминати. 
Грибки. Ми йдемо до церкви, наймаємо службу зран-
ку. Пройде служба, тогди піп іде на цвинтарь, усі гро-
би свєтіт. Ми там ставимо, шо хто собі ставит... Мис-
ки став’ят, дуже гарно убирают миски: і конфети там, 
і чоколяди, і паску, бабку. Це я даю за простибіг, за тих 
родичів, що померші... От є коло мене сусід на своєму 
гробі, я принесла та й кажу: «Най Бог прийме... там за 
мамину душу...».

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Дитячу труну хто 
ніс?] Діточки. Такі маленькі нарки зроблені. Та й ту 
дитинку кладут, та й діточки несут. Багато дітей при-
ходить. Четверо несут, як маленьке вмирає. [А якщо 
підліток?] Треба більших діточок, аби могли нести. 
[Віко хто несе?] Жінки. Дітей нехрещених. [Як по-
водилися з викиднем? Де ховали?] Забирали до хати, 
а потім труночку робили та й на цвинтарі хоронили 
дитинку. Хрестили святов водичков. Водичков свя-
тили та ім’я давали дитині: «Най Бог приймає його 
душку до Царства Небесного. Аби глинка була пухом 
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йому на грудцях». Неодружених. Як померла дівчи-
на, незаміжна була, – убирали деревце. Як на весілля. 
[Хто його ніс?] Дівчина мала нести. І бувало так, шо і 
дівчину вбирали у вельон. А як помер хлопец, – хлоп-
цеві деревце вбирают та на цвинтарі його ставлят. 
А вінків... колись цього не було.

с. Бистрець
Записали Ю. Буйських, Т. Величко, О. Таран  

6 липня 2012 р. у с. Бистрець  
Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 

від Будзанович Параски Миколаївни, 1935 р. н.,  
Потя́к Марії Миколаївни, 1937 р. н.,  

та Гара́жюк (Ко́стюк) Ганни Петрівни, 1932 р. н. 
Розшифрували Ю. Буйських та О. Піскун

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Завмирання. Був один чьо-
ловік  – умер, уже склали чоловіка, зебрали, засвіти-
ли свічки горі, баби ради ци, бо баби си лишили на 
йти, хто до попа, а хто по Савтирю чітати. Сиділо пару 
бабей та й уздріли, шо шось комірзаєця. Баби втіка-
ли – у двері та надвір. Комірзаєця, чім раз дужче, та й 
помалу встає, та й сів коло вік на – дивиці. А ця жін-
ка, цокутуха, чериз двері: «А шо ти, Васильку, де-е ти 
був?». – «Далеко я був». – «Шо-о ти, Васильку, видів 
там?»  – «Усєкє видів».  «Розказуй, із кім був?»  – «Не 
можна розказувати, бо я щи й заскоро пішов, а мині 
щє два рокі тре жить, а я(є)кби всьо порозказував, то 
вже би умер, а  так два рокі щє маю жити». Та й два 
рокі щє після того жив.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне 
перебування біля померлого. [Після риша, остан-
ньої страви] устают, моліци та й сідают, люди пода-
ют пода ́ваники  – свічка, булочка, печиво, конфети, 
водичка, тепер дают, а  колис лиш булочка та й свіч-
ка бу́ла. Наприклад, у  нас називають «посіжіннє», 
коли чітає дєк Псалти́рю, то столуємо. Сего вечора, 
завтра мають хоронити, сего вечора столуємо, після 
Псалтирь вичітав, кілько людей є, столуємо, люди си 
розходять, завтра столуєм. На третій день ховают. На-
ймают, тепер уже дехто, я наймала, як сина свого хо-
вала, то духову, а чьоловіка, – то дві трембіти. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Коли вла-
штовують поминальний обід?] Єк у верхах, шо вже 
си люди не будуть туда вертати, то роб’є собі таку 
їдальню та й столуют людей. Тіло собі в хаті лежит, 
наприклад, так як у нас там, а людей постолуют та й 
уже. [...] Комашнє в хаті. Усьо, шо зробили [зготували 
їстівне], кладуть [на стіл]. На споминальному горі-
лок нема. Тільки вода, пиво. [Як довго триває поми-
нальний обід?] Аби люди попоїли, йде багато людей. 
У мене, як чьоловік умер, було чєтиреста на ́роду – ми 
приробили таку їдальню [до хати]. [У  хаті хто сідає 
за обід поминальний?] Їдять чужі, домашні – ні. Сі-
дают усі люди, моляця Богу, аби Бог прийняв душу, 
їдєт. Страви поминальні. [Що обов’язково повинно 
бути на поминальному столі?] Уся їда. Раніше бід-
ніше люди жи ́ли, то на похорон го ́лубци, студенец, 
борщ, бараболя і риш на молоці. Це уже як подают 
риш з цукром, то це уже знають, шо вже треба вста-
вати. [...] Обов’язково студенец, го ́лубці, борщ, сала-
ти – хто шо зробить. Солодке єсть – кисіль, (сливки ́, 
черешні) [остання страва]. [На]прикінці – риш [рис 
із молоком]. Поминки післяпохоронні. [У які дні по-

минають покійника?] Поминают дев’єть [днів], сорок 
роб’є. На дев’ять день, священик так казав, шо поло-
жено де в’єть людей, а на сорок – сорок, але просици 
більше. Я кликала так, шо хата була повна. [Рокови-
ни роблять?] Роблять. У  нас робіє півурік та й рік. 
Уже треба попросить [людей прийти]. Тепер уже 
роб’є двадцять років – місцеві постановили, шо ро-
бьєм таке. Дари поминальні. Теля да ́ли. А у нас дают. 
Я  тоже давала. Син як умер, то бара ́на да ́ла одному 
чоловікови, а  чьоловік єк умер, то да ́ла теличку су-
сідові. [Навіщо?] За простибіг даєця, аби мав на тім 
світі, кажут. Ци вівця, ци теличка, шось із худоби. Так 
у нас із задавно.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У  які дні поминають?] 
Дідівні ́ суботи́. По церковно називаєця «Споми ́нна 
субота». [Що роблять у Дідівні суботи?] Йдемо до 
церкви. Лагожу миску  – всьо в миску накуповую, 
кожда якнайкраще, і це роздаю або за простибіг, або 
священику, або дєкови. Наймаю службу вмерлу́, запи-
сую, котрі вмерлі, даю гроші. Вин [священик] править 
службу, після служби провожєєт ці миски і після цего 
шо попові, [а  що людям]. Не положено всьо попові. 
У нас лише ік Сорокоуст правіє, вже після Сороковус-
тів робимо миску, тогди попові це всьо йде. [За помер-
лого Сорокоуст читають?] Да. Це кладемо́ стаканчік, 
у стаканчік – хто шо, навіть і цуґру принесут жінки. 
В  п’єтницу у нас кінчєют Сорокоусти, то робимо 
миску, і це вже всьо священикові подаємо ́. [На цвин-
тар у які дні ходете?] У Дідівні, після церкви. [Щось 
на цвинтар з їжі несете?] На Провідну неділю [після 
Великодня]. Кожна собі лагодіт кошик, піп править 
служби, провожєє. Кожна йде собі з цим кошиком до 
сво́ї могили, і там свєщєник тоже свєтит могили ́, і вже 
тоді сприймают – комус роздают ци несут горівку та 
пиво, всєке там. [Чи можна випивати на цвинтарі?] 
Піп каже, шо аби п’єні не бу ́ли, трошкі. [На могилках 
щось залишають з їжі?] Я не лішела, я лишила горівку 
в стаканчику. [Інші люди залишають?] Ні.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відь-
маря. [Чи були люди, які тяжко вмирали?] Казали. 
Був дідо, шо він уже усьо вмів, то казали, шо тиждень 
умирав та й оживав. Ледве дідо умер, но один вмів то, 
то всьо. Вже йому всєкє робили.  Дітей нехрещених. 
[Де ховали нехрещених дітей?] Єк церкві. На цвинта-
рі. Як був пляц, – коло родичів, там, а не було пляцу, – 
то десь окремо, але ніби межи родини. Самогубців. 
Без церкви ховають. Збоку, не межи всіма людьми.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  [Чи можна почу-
ти, як душа нехрещеної дитини, літаючи, плаче?] Єк 
збігає. Такє кажуть, над Йвана, увечір [на Івана Хрес-
тителя], шо ті діти ходють, шо вони нехрещені: «Бог 
дай мама, непрощєна, що я вмерла нехрещена», дівчє-
та співают, а хлопчікі співают: «Бог дай, тато непрощє-
ний, шо я умер нехрищєний». [Що потрібно зробити, 
коли ці слова почуєш?] Одяг перевернуть. Ну, та шо: 
«Відвернися, сатано, від мене!» Та й перехреститися. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  [Чи побутує ві-
рування, що людина може ходити після смерті?] Це 
причуваєтьці. Я це сама чюла! В мене донька померла. 
Та й уночі чую, стукає у вікно: «Мамо, мамо, пусті!» 
Я си схоплюю, я до вікна, а се нічь темна, – нічьо не 
чуть і не видко. Це всьо з обмана, єк кажут. 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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126 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Верхній Ясенів
Записала Ю. Буйських 3 липня 2012 р. у с. Верхній Ясенів 

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Ілюк Василини (Васюти) Василівни, 1934 р. н.,  

та Ольги, 1967 р. н., соціального працівника,  
родом і мешканки с. Рівня Верховинського р‑ну

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. Ріхтували до смерти свічки, 
фантину, ниткі, капці такі виплетели, постоли, фусти-
ні – всьо. Лиш тилько як умру, би їду лагодили, а то 
всьо  є. [Що таке фантина?]  Те, в  шо вбрати мають. 
Труна. [Хто раніше робив труни?] Ми наймали. Гро-
ші даєці на домовину, шо роб’ї. [Заздалегідь мірки з 
людини знімали?] Так, приблизно. Труна порожна не 
стоєла, прикмета така була, шоби чімось засипали. 
Старші жінки й горілку туда клали, шо на похорон.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Якшо хтос помре, 
то кладут там, де тіло складяне, муки кукурудзяної 
на тарілочку та й водичькі в стаканчік. Кажут, душка 
приходе тоді муки їсти і води пити. На Святий вечір 
тоже кладеш у мисочьку пшениці, голубец, фасуль-
ку – всьо на вікно. 

с. Вигода
Записала М. Курінна 22 липня 2012 р.  

у с. Вигода Верховинського р‑ну  
Івано‑Франківської обл.  

від Сінітович Олени Василівни, 1934 р. н.,  
та Кірик (дів. Сінітович) Наталії Іванівни, 1961 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. [Хто одягає померлого?] Хто сам не міг 
убрати, то кликали сусіду. Можна родичам убрати. Не 
було заборони. [Убирали в новий одяг?] Переважно в 
новий. Давні люди собі вінчане тримали. Він не носив 
ціле життє. В чім вінчівся в церкві – ото одівали, як 
помрет. Труна. [Труну де виготовляли?] Труни в селі 
вироб’єли. За домовину гроші платить тому, хто ро-
бит. Дерев’яна, обгимблюют лише гладонька та й все. 

КЛАДОВИЩЕ Копачі. [Кого запрошували яму копати?] 
Є  такій на цвинтарі чоловік, шо копає. «Паламарь» 
називається. Платити треба. Опускання труни. [На 
чому труну опускали?] На канатах.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Поминки післяпохоронні. 
У  дев’ять день, у  сорок, піврік роб’ют. Обов’язково 
роб’ят. На сорок день уже запрошуют, кого вони собі 
хотєт. На дев’ять уже сусідів чи близьких... Уже кілько 
хто годен зробити.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Померлі можуть снитися?] 
В мене співробітниця на роботі, в неї тато помер. Вона 
каже, шо я вишивала на ліжку. І  так приснився, шо 
тато [співробітниці] заходить, а я питаю: «Ну, як вам 
там?»  – «Та нічого, всьо добре. Але ви мені таку со-
рочку дали, шо я тут не годен. Я  на комбайні, дуже 
душно». Ми дали йому таку грубу, товсту сорочку. 
Після того вона пішла і купила сорочку піврукавочку, 
тоненьку. І віддала за простибіг – «Най Бог примає» – 
любому чоловіку, сусідові. Кажуть: «Най Бог приймає, 
за Іванову чи Федорову душу». Він [кому віддали со-
рочку] помолиться і всьо. Дала і після того не снивси. 
Мертві приходять і підказують.

с. Голови
Записала М. Курінна 23 липня 2012 р.  

у с. Голови Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Янюк Параски Дмитрівни, 1931 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Завмирання. Відкопали [ма-
родери] ще хлопця живого. Хлопець віджив у землі. 
То кажут, шо хлопець встав, які прикраси мав  – все 
подав і ту гармошку. Кажут, шо є такий сон, шо лю-
дина засинає та ще може оживати. [Як дізнатися, що 
людина померла?] Пульс не робе вже. Три дні, як він 
лежі, і пульс не роби, то вже кажут, шо він не годен 
бути живий.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмивав покійника?] Запрошують 
когось. [Родичам дозволено обмивати?] Навіть і роди-
чі [обмивають], але родичів жалко, шо вони падають 
духом. [Як людям віддячували, які обмивали покійни-
ка?] Їм дають прощі – чи платок, чи рушничок, поло-
тєнце такє та й булочку. То давно і це не давали, то те-
пер уже взєлися. Труна. [Де виготовляли труну?] Ви-
робляют тут. Це люди є такі, шо роб’ят. А переважно 
вже купуют. [Труну оббивали тканиною?] Поверхі  – 
ні. Дерев’яна, а  всередині застелювали коц або лиж-
ник вовняний ткали. Клали зверху простинь, а потом 
уже його [покійника] ложили та й зверхи покривалом 
укривали. А домовину красили. Закрашували або жов-
тим, або переважно чимось красили, аби геть не така 
була, аби не гнила. Подушечку під голову клали. [Чим 
подушку набивали?] Подушка люба – чи з пір’ям, чи з 
чим була. Спорядження померлого. [Чи клали особис-
ті речі покійному в труну?] Клали. Шапку, годинник. 
Навіть було, шо одному хлопцеві поклали гармошку, 
він дуже любив гармошку. Сни-прохання. [Як по-
трібно діяти, коли покійник уві сні про щось прохає? 
Треба тогди дати шось за спомин, за його душу. Шось 
із продуктів. Дают комусь, шоб помолитися за нього. 
Нічне перебування біля померлого. [Скільки днів по-
кійник перебуває в хаті?] По два-три [дні] у хаті, бо 
лагодят похорон. У нас похорони дуже повільно роб-
лят. [Що вночі роблять біля покійника?] Читають 
Псальтирію. Наймают дяка церковного, він спеціаль-
но ходить та й читає. Платят йому. Тепер зійдутси та й 
слухают, шо читає той дяк молитви за цього помершо-
го ніби за прощення гріхів. Посходятся та й сідят, та 
й слухают. Це називається «посижені». Сходятся та й 
просто сидєт, слухают цеї Псальтирії. Ігри при помер-
лому. Зав’язували очі. Таким рушником в’язали очі, та 
й стає тут громада хлопців, та й б’ют. Один вдарит та 
й станут, аби він пізнав котрий. Як пізнав, – то він вже 
не лягає знов, а як не пізнав, – то знов б’ют так. Як від-
гажає, – то уже тогди стаєт та вже дргого, та й так. [Як 
ця гра називалася?] «Грушка». Тепер цього нема, але 
колись то було. А ще дівчата [грали]: свічку запалюва-
ли, й так стоєло дівчат молодих та й пали, пали, та й в 
кого загасне – всіх цілує. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [На по-
минках чим частували?] Всім: голубці, бураки варили, 
бурачки з м’ясом, котлети нажарили, картошку – хто 
шо мог. Книші пекли, сирники з сира робили. Кисилі. 
Пшеницу варили. Цукор додавали, горіхи, як у кого 
були. Поминання післяпохоронні. Робиться у дев’ять 
день, а потом у сорок. Дари поминальні. Чи п’ять, чи 
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шість, хто кілько хотів собі [замовити писанки]. Бо 
ще давали за упокой душів писанок. Кошелик такий 
сплетений, та й складали сир, яйця, хліб та печіво, то 
ті – варені – окремо, то писанки ці. Та й святили. Ще 
давали за простибіг  – лагодили окремо мисочку. Як 
хто собі хотів. Давали за упокой душі. [Чи віддавали 
одяг покійника іншим людям?] Було такє. Дают за 
його душу. Покличуть людину, дають хліб, свічку і цей 
одяг, аби за нього молитись. І  тепер дают, але тепер 
не хочуть брати. Колись брали, бо [сутужно жили]. 
Просто поминають так. [Після поминального обіду] 
дают спомин такій – кульки з хлібом, з конхфетами, 
з печівами.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Як ховають помер-
лу дитину? У що її одягають?] Дитинку одягали, як до 
одружання. Так, як робі свадьбу. [Навіть, якщо зовсім 
маленька – п’яти чи шести років?] Просто вбирають 
файно дитину в біленьке та й хоронят так, тому шо 
воно неодружене. Дітей нехрещених. Дитину, як 
охрещували свяченоу водоу, то й ховали там, де усіх 
ховают, як має бути. Неодружених. [Дівчину померлу 
в що одягали?] А дівчину прибирают у такє, як свадєб-
не. Платячко біленьке та й віночок на голову ставлят. 
Самогубців. [Самогубців як ховали?] Самогубців хо-
вают окремо, зовсім у куті. Там священик не йдет, не 
має права йти, бо священика на таких людей беруть, 
як помирає. У нас гроби освячують у свята великі або 
хто собі хоче. А там уже ні, не приймают.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Та й брали муку, 
посипали на вікні трошки. Кажут, шо як душа прилі-
тає, то вона бігає туда. Та замічали, шо мука була та, як 
би мухи походили або шо. [Що таке «душа»?] Таке, як 
мотіль [метелик]. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  В моєї [дочки] 
помер чоловік. Раптом помер. Доки не зробили сорок 
днів йому, так душа приходила. Відкривав двері, те-
левізор уключав. Дочка каже, нічого не говоре, [л]иш 
окроє двері. «Я, – каже [дочка], – встаю, свічу». – Вже 
боїться. Кажуть, шо душа до дев’ять день літає...

с. Дземброня
Записали О. Таран та Т. Величко 5 липня 2012 р.  

у с. Дземброня Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Іллюк (Кікінчук) Марії Миколаївни, 1943 р. н.  
Розшифрувала О. Піскун

КЛАДОВИЩЕ Похорон [роблять] зрання і бувают піз-
ніше, так шо столуюця. Якшо в горах, десь там, люди 
поприходи ́ли здалека, то треба перестолувати лю-
дей всіх і потім уже похорон. Рушники поминаль-
ні. [На хрести чіпляють рушники] – ткані, всякі, які 
хто може. [Вони на хресті висять чи комусь їх відда-
ють?] Є, шо даєш, а то, шо має бути, то там най сто-
їть, а бу ́ло, шо крали, то брали та фарбували якимось 
чьорнилом, хрести робили. [Щоб не брали?] Так. То 
не можна брати, але є такі злодії ́, шо їм можна всьо. 
Дари поминальні. [Що з їстівного приносять на кла-
довище?] Приносять всякі їження – хто шо може: пля-
сок якийсь, водичку, торт, буженину, ковбаси, сири. За 
простибіг дають. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Перший 
раз сідают за стол, воду п’ют, то вода свячена кожно-

му ставлят у стаканчіки, і встают і потім вже харчуют. 
Похарчували, вже всьо подали, то [знову] моляця, по-
тім дальше сідают, потім роздают кожному мішочєк 
целіфановий [на спомин душі]. Страви поминальні. 
Після похорону уже приходить свящєник, бо догово-
рююця зі свящєником, на який час він має прийти, – чі 
після харчів, чі до харчів. Якшо близько цвинтар, то 
до харчів мали його хоронити, а якшо далеко, бо потім 
с цвинтаря є, шо люди вертаюця додому, – вертають 
людей додому, шоб вони перехарчувались, а є такі, шо 
кинули там грудочку – і пішли додому. [Якими стра-
вами пригощають на поминальному обіді?] Го́лубці, 
холодець, салати, салати. Дари поминальні. [Після 
поминального обіду] дают кожному пода́вник – свіч-
ка, булка, цукерки всякі, горнятка можуть давати, 
можуть тарілочки, яблука, сирки, водички́, отакий 
«Садочьок» [торгова марка соку] або пляшки навіть із 
водою, солодку, чі шо. І най Бог приймає – [за спомин 
душі]. [Чи є такі, що харчують людей на цвинтарі?] Є, 
і там дают, після, похоронєт, дают, на могилі ставлят 
харчі, не рідке, а шось таке, закуски всякі. Сідают, по-
тім дальше встають, і всі моляця, і потім дальше про-
стібогуют і виходять із-за стола.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли у вас поминають?] 
Поминальні є суботи: перед Дмитрієм, перед Трійцею 
і Великоднем. І  після Великодня тоже йдуть на гро-
би – Провідна неділя, коли Проводи. [Що роблять на 
цвинтарі?] [Кожен приходить, сідає] біля могили сво-
їв родичів, а якшо є інша якась родіна, то сідають коло 
того гроба́. [Чи приходять на Великдень після служби 
в церкві на кладовище?] Заходіт. Обов’язково. Кла-
дуть писанки, їження потрошки ставляють. [Чи мож-
на поминати вішальників?] Поминають, мусім давати 
люди за душу.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Де ховають малень-
ких діточок?] На дитячому цвинтарі. [Окремо є цвин-
тарі для дорослих і для дітей?] Окремо. Самогубців. 
[Де ховають самогубців?] Дес ізбоку цвинтаря. [Хрес-
ти на їхні могили ставлять?] Ставлять.

с. Замагора
Записали Ю. Буйських та С. Маховська 7 липня 2012 р.  

у с. Замагора Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл. 

від Семенюк Анни Семенівни, 1935 р. н., 
та Білатчук (Се ́мчук) Марії Василівни, 1946 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Сни-
прохання. [Як потрібно діяти, коли покійник при-
снився і про щось попросив?] [Йти] не треба в церкву. 
Ти піди та й купи то, шо воно [покійник] тибе про-
сило, та й купила, та й сказала: «Най Бог пріймає за 
душу мамину чи дєдьову, чи Марічіну, чі Василеву, чі 
їх там імнє», а  я [кому віддали пожертву] помолюся 
Богу та вже тобі більше нема це снити. У  мене баба 
покойничька, не знаю чього мині си снила рокі, шо 
без хусткі. Убрана така, то жива, то вмерла, але бес 
хусткі  – простоволоса. І  відтак мене нарадили жін-
ки: «Купи шош». Я пішла та й купила хусточку, та й 
дала за бабину душу, і вже ни баби, ні сню. Ігри при 
померлому. То раньше було на похорон. Як умре, то 
ходили на такі вечерниці, на «посіжіннє» називалоса. 
То на такі сміхи́ заведут, шо най би і не сказав, шо то 
похорон. «Грушки» били, «корнатки тєгнули», тих «со-

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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сокало», «бука тєгнути». Та й у сажу мастилиса. Ото 
заставляло руков, а другий тим праником, шо колис 
прали рубашки на потоці, по плечах єк гупне, то треба 
вгадати хто. Таки там, де покійник. Покійник в комна-
ті лежит, а це такий калідор, та й там, в калідорі, отаке. 
А зараз нема такого. А тепер вже то відмініли. «Посі-
жіннє» є, [нині] люди сходяцця на вечір посидіти. То 
увечір, бо тут не хоронят, шо сьогодні вмер, а завтра 
похоронили, то три дні. На кожній вечір, заце вмер, то 
кожний вечір приходили. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  [Чи 
були випадки, коли люди важко вмирали?] Було. [Су-
сідка] умирала може зо три години вмирала або й 
більше. Уже свічку держіт, [а померти не могла]. Ми 
як зачьнемо Богу молити сі. Вона страшно вміла си 
глумити кожному. Кождому мусіла покривіти, поглу-
міти. Тоже була жінка, шо полотно, запаскі ткали, та 
й мотали ниток тих (накрала си та й натягала си). ... 
Отутечки, генде хрестик [показує на дерев’яний хрес-
тик за хатою], он  – моя сестричка, сорок чітвертого 
року померла. В півтора року. Коло хати поховали. То 
була война, кождий ховав, єк померла людина, коло 
своєй хати. І по два, і по три є коло хатєй гробів. Кож-
дий ховав, де міг, лиш аби заховав. Самогубців. [Де хо-
вають самогубців?] Окремо ховали. В цвинтарі, лиш 
там є такій куток. Там вже такє – ті повішеникі, ті по-
топленикі, то це у куточьку ховают. [Зі священиком 
ховають?] Ни ходи, никого ни хоронив, дев’єть день 
іде, то провожєют, а тогди – то ні. [Чи поминають їх?] 
Поминає родина, роб’ї обіди, усьо. Але священик не 
приходе. [Самогубцям хрест на могилі встановлю-
ють?] Кладуть. А чі тот хрест пріймений, чі неприйме-
ний – вже Бог його знає.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи може душа 
покійного з’являтися у вигляді пташки?] Є таке. Оту-
течкі хлопец не вмер, а просто копали колодєз та й за-
валило си, та й вбило хлопа молодого. І єк ховали, то 
пташка увлетіла в хату, так по всіх людях цвірінькала. 
То такі ясно було, шо душя ходила. [У вигляді кота чи 
собаки душа приходить?] Кота й собакі – то можуть 
буть повішаникі або потопленикі, або ти, шо ріжуть-
ся. Ще кажут, шо зірка паде – це душа. Це є правиль-
но. Як умер мій чьоловік, Маріка [дочка інформанта] 
другий день, як ішла води увечір [набирати], та гово-
рила «Отче наш» за дєдьову душу, то падала зірка, шо 
аж цвірскала. А  вона приходе та й каже: «Мамочко, 
я дєдю виділа». – «Як ти виділа?» – «А він, – каже, – 
з неба він падав, шо зачвирськотів». Може, й так, ді-
тина може. А, може, й так показалося. Дитина страш-
но банувала. [Чи відчиняли в хаті двері чи вікна, аби 
душа покійного вилетіла?] Братчік мій вмирав, та по-
ків дєдьо двері не отворив, то дитина зо два-три рази 
спочівала, та й не годна була вмерти вже. Дитинка 
хлєне та й далі жиєт. А дєдьо пішов надвір, та й тоди 
дітинка спочіла навікі. 

с. Зелене
Записали Ю. Буйських та О. Васянович 5 липня 2012 р.  

у с. Зелене Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Зеленчук Катерини Миколаївни, 1936 р. н., 

та Янушевської Василини Василівни, 1948 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Які особливості 
похорону дитини?] Вона ще не була ні з ким у парі. 

Одівають так, як молоду. Роб’єть деревце, шиють ві-
нок, бо у нас шиють вінок спеціальний  – для моло-
дих. Переважно одівають біле. Хлопчику одівають 
костюмчик. Китиці вішают. Печут колачі, розкладают 
[їх] навхрест у хаті. Кладут маленьку дитину на стіл. 
Коло своїх родичів на цвинтарі ховають. Дітей нехре-
щених. [Де ховали померлих нехрещених дітей?] На 
цвинтарі, прі могілках ховали десь. Не можна ховати 
десь так, збоку, бо кажуть, шо може вночі показува-
тися і пищєти. [Кажуть, що душа такої дитини може 
показуватися вночі і плакати?] Си збігленєта. Ци збі-
гленєта треба на цвинтарі ховать. То так кажуть, шо 
треба хрестити, [коли] чують, шо плаче. Треба ви-
казати «Отче наш», «Богородице» та й «Вірую», та й 
кінути кусок [тканини] або шось із себе кінути, або, 
[якщо] немає крижми, – урви крижму, якій хрестик, – 
то це треба кінути крижму, аби воно мало. Одна жінка 
каже: «Я чула, то я не мала шо, я урвала кавалек со-
рочки і дала», аби мало крижму. Та ім’є треба сказати 
якби хрестили. Самогубців. [Як ховають самогубців?] 
Навіть не ховають на цвинтарі, де всіх людей, зовсім 
там, у куті – дуже збоку. Священик не хоронить. Хрес-
ти кладуть, але священик не йде. Поминки особливі 
післяпохоронні. [За самогубцями] лиш у Зелену су-
боту проводитси панахида. Раз у році, перед Святой 
Тройцей. Печатати може у Зелену суботу, панахиду 
зробити. Рідні собі поминають, але то недобре. [Кого 
кличуть на такий обід?] Удовиць. Дев’єть чи дванад-
цєть удовиць. Дают там подарочок за то, шо молилис. 
Ци завісивси, ци втопивси, та й вже дощі. Єк завісив-
си, то переважно на вітер. 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Моя сосєдонька, 
вчителька каже, шо вона чула, шо о четвертій годи-
ні, під вечірок, шпаргат наче удворі: «У хаті такій шум 
чую, шелест. Єк проходе Дідівна субота, до Великодня 
Споминальна субота, то такий шум у хаті, шо я тікаю 
с хати». А інша [вони разом на кватирі жили], то каже: 
«Чую, ото з-за плоту: “Хліба! Хліба! Хліба!”», а вона в 
садіку була [працювала]. Розповіли священику, а він 
узнав з людєй, шо той садок покладений на цвинтарі, 
на гробах. То ка[же]: «Треба зробить обід. Панахіду за 
убієнніх – такіх, шо Ви не знаєте ім’є їх». Як це зроби-
ли, то всьо пропало. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Як уже снютса мертві, то на змі-
ну погоди, якас зміна є. Єк мені мама снитси, я знаю, 
шо будуть дощі. Єк снитси тато, не в одно дощ. Уже 
точно. [Коли сниться померлий, якого знав за його 
життя, потрібно помолитися за упокій його душі і 
роздати людям за простибіг]. 

с. Ільці
Записали Г. Бондаренко, Ю. Буйських  

та М. Курінна у липні 2012 р.  
у с. Ільці Верховинського р‑ну  

Івано‑Франківської обл.  
від Малиновської (Банох) Ірини Мирославівни, 1931 р. н., 

та Дрислюк (Палійчук) Параски Василівни, 1941 р. н. 
Розшифрувала Ю. Буйських

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Кличут чужих людей, шоби помили. 
Дают у тазик води, чисту суху платинку і таку  – до 
миття. Чоловіка чоловіки миють, жінку  – жінки. 
Сама було, шо мила. Чистим біленьким платком у 
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чисту воду і починаю від голови. Витираю перед 
лице, вуха, поза вуха та й те стискаю у теплій водиці. 
Знову – шию, груди, попід пахи і так аж до ніг. Уже 
як хто не встиг відрізати нігті, то нігті не відрізают. 
Просто миют. І  тоді вже помили, однесли і одівают. 
Одівают жінку – жінки, чоловіка – чоловіки. «Мерт-
ва вода». Тряпки закопать у такому місті, де не ходят 
люди, бо це є, як мертва вода. Може шось хтось при-
ворожувати. І цю воду довіряют чужому – такому, шо 
не може зайнятись якимось ворожбицтвом. Виносі і 
висипают у такє місце десь, коло якоїсь скали, де люд-
ська нога не ступає. Атрибути поховальні. У кого є 
труна готова, кладут під сторону голови довгий сті-
лець, аби там могли стояти два світочі, дві трійці. Та 
й люди приході, дают світло. Наприклад, я приходжу 
із моїй хати, свічу свічку. То муси у ти коробках від-
си і відси [по обидва боки від узголів’я труни] зерно 
[бути], у якоу утикують свічку. А домашні, як прого-
рить свічка, шоб в кімнаті не нагрівалося від свічок, 
то тушат ту свічку і складають переважно у коробку. 
Прогорит – складают. [Також] стоїт дві трійці. Трій-
ця – це свєточ, який має місця на трі свічки. А в го-
лові стоїт Євангеліє. Коли людина померла, приходят 
до дєка, до попа і кажуть: «Дайте нам...». Там стоїть 
у церкві, у бесагах, Євангеліє, дві трійці і церковний 
хрест – такий маленький хрестик. І це кладуть в голо-
вах і так ночує першу ніч, ночує другу ніч і день, бо на 
другу ніч приход[ить] дєк читати Псалтир. Псалтир 
читают кожному умерлому. Дєк читає – котрий шість 
годин, котрий п’єть годин. Нічне перебування біля 
померлого. Люди приході на посижіні, сусіди, родина. 
Першої ночі ще Псалтирі не читают. Посидют, шось 
побалакают, поплачут. Ігри при померлому. Дехто по-
жартує, якшо вже померлий такий старий, шо за ним 
не треба оплакувати. І колись було, ще за мої пам’яті, 
шо «Били грушку», та й «Продають зайця». А груш-
ка називає таке: усі люди у хоромах, одни сиді в хаті. 
Але це переважно робили у старших людей. Як батькі 
умирають старші, то ця грушка була, а у молодих – там 
же жаль – не робили цього, не дозволєли. Натягали 
кожухи, рукавники в зимі, бо це б’ют пральником по 
плечах. Трошки негарно це було, невиховано, бо ко-
гось так бил пральником, а когось ребром могли. Це 
хто на кого мав пізьму [образу]. Ударив – і зразу втек-
ти. Як угадав, то вже того б’ют, а як не угадав – далі 
лягає. [Чи можна було відмовитися від гри?] Можна, 
не ставав у ту гру. Молоді дівчата, не хлопці. [Чому 
грали в такі ігри?] Я так розуміла, шоби не дрімати, 
шоби час проходив, аби домашніх не лишати самих, 
то вечір проходив і до другої, і до третьої години ночі. 
Було навіть такє, шо із домашніх боялися свого тру-
па. Як «Зайця продавати». Це вже була у руці шапка. 
Чиясь шапка, аби похожа на зайця. Я прихожу до вас 
і кажу: «Купи у мене зайця!» А ви кажете: «Я не хочу, 
бо в него хвіст закороткий!» Я вертаюся від вас, бо ви 
в мене не купили зайця, і іду до другого. «У тебе хвіст 
закороткий, купи у мене зайця!» Я  ці слова повто-
рюю, шо той казав. А той каже: «Він без одного ока, 
я не хочу!» Іду я до третього: «У мене заяць без одного 
ока та й хвіст закороткий, купи в мене зайця!» І так 
проходило. [Що ще говорили?] Будь шо: рот заширо-
кий, їсти не вміє і вже до того доходило, шо в нього 
калюхи висять. Переходили усю купу людей. Уже як 
прийшли до послідного, та уже послідний бере і за-
чінаї спочатку.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Розповідають про те, що снять-
ся померлі родичі?] Розказують. Розказують, і  я Вам 
скажу своє переконання. Мені, мені, напримєр, я про 
чоловіка свого кажу, він мені снивса, снивса, але шо 
він мині шось допомагає, шо так шось. Було так, шо 
чоловік, я чую на печі, бо він, він покі ще жив, то він 
любив мині трісочки на полати, і вночі він устане чи 
коли хоче вийти, то він мині ті трісочки кладе у піч, 
там папірчик кладе, шо я рано встану та сірником за-
палила. То я два рази так чула вдень, але удень, а мині 
від того не страшно. Затріскотіли ті тріски, якби ла-
мав. Я подивилася – тріски на печі, ніби я вже їх клала 
на піч. [Це було до сорока днів?] Це вже було пізніщє. 
А один раз я побілила в хаті, малюю [фарбую] підлогу, 
прийшла онука мині помагати. [У  розмові з онукою 
інформантка висловилася неповажливо стосовно сво-
го чоловіка:] «Ти знаїш, він мав надсаду – а любив ви-
пити, а потому під магазином чекав, коли привезуть 
якийсь товар та розгружав». А у полиці нові тарілки 
загриміли, застукали, а дівчина каже: «Бабо, мовчіть, 
видіте, дідо сердитьця, шо Ви розказуєте». 

с. Красноїлля
Записав О. Васянович 22 липня 2012 р. у с. Красноїлля 

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Сінітович (дів. Миронюк) Марії Іванівни, 1936 р. н.,  

родом із с. Голови Верховинського р‑ну

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. [Як хова-
ють нехрещену дитину?] На цвинтарі. Воно називаєт-
си «збігленє». Ксьондз каже молитву, водичков свя-
ченов обтирає, обмиває, єкби мертве хрестє. Само-
губців. Єк повіситси, то ховают в куті цвинтаря. Кла-
дут хрест. [Священик] не хочет, навіть [на похорон] 
не йдет. Є одна субота у цілому року, шо за повішени-
ми, за потопленими відправ’єєт си служба, так казав у 
церкві ксьондз. Їх [загалом] чотири є, а ця лиш одна.

с. Криворівня
Записали Т. Величко, Ю. Буйських, О. Васянович  

2 липня 2012 р.  
у с. Криворівня Верховинського р‑ну  

Івано‑Франківської обл.  
від Кі́щук (Сав’юк) Марії Миколаївни, 1932 р. н.,  

Зеленчук Василини Михайлівни, 1954 р. н.,  
родом із с. Верхній Ясенів Верховинського р‑ну,  

Розшифрували Ю. Буйських та О. Піскун

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Прикмети метеорологічні. 
Хто займався ворожбитством чи ходив до ворожбитів 
і вірив дуже в це, то коли він помре, то погода пере-
важно [буде] бурі, всяке таке-о. Гріхом то було. Зна-
чить, то відбивається на цьому.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Ігри 
при померлому. В  сімдесятих роках щє бу́ла грушка. 
Я  була дівчиськом, може, перший клас. У  хоромах 
[де лежав покійник] голосили бабці, сиділи, а молодь 
[в  іншій кімнаті] гуляла, музика бу ́ла. Зараз про це 
вже майже ніхто не знає, може, віку щє мо́го, шо ма-
ють ро ́ків піісят. Дари поминальні. [Що таке «подав-
ниці»?] В мішки целофанові є водичка, мала флєшка, 
конфети, булочка, свічка – це отдають за цу душу, шо 
померла. Коли вже тіло винесут надворі, то лагодєть 
конфетами мисочку: с конфетів, с печиня, може, таке 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН
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дрібніше. [Люди пригощаються.] За душі померлих 
дають яблука, грушки́, огірки, помідори, кукурудзи, 
афена, бо́ґода, вишня, чєрешня. До цего щє битончік 
[батон] і булочку, та й чьоколатку. Люди дают коло 
церкви, дают одні дру ́гім. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Чи ро-
блять обід поминальний у день похорону?] Роблять. 
Дехто робить, дехто не робить. Переважно перед ро-
били, а типер не роб’ят усі. Страви поминальні. А як 
роблят [обід], то готуют, шо хто. Студенята, голубці, 
салати усєкі – їжи дуже багато лагодять. [Чи є якась 
страва, яка обов’язково має бути на поминальному 
столі?] Обов’язково варє кутю, велику миску, та й ко-
лач печют. Колач має бути зверху [миски] круглий. То 
й відтив беруть, то це називаєця «коливо». [Звідки бе-
руть коливо?] Зсередини беруть, леш у дирку колача: 
миска, туда покладут калач і так відтю собі черпают, 
берут ізсередини.  Поминки післяпохоронні. [У  які 
дні поминають?] Дев’єть днів хто робит, [а] хто не ро-
бит. Берут миску і там у миску тоже накладают усего. 
Несут до церкви, кладут на пристіл, поминалний, та 
й там ксьондз управаджєє, тоді правиця за ту душу. 
А дехто не робе. Сорок день переважно робе.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Да й прийшли, ото вечерю 
да́ла за кого, ци за тата, ци за маму, так пода́ла, на кла-
довищє, сві́чу засвітила. Це вже да́ла я вечерю за помер-
лих, то вже їм, вечерают. І дуже багато люди. Після обі-
да – як мурашки́ по цвинтару. [Коли це відбувається?] 
На Святий вечір після обіду. [На Спаса поминають?] 
Так. [...] [Як називається день поминання покійників 
через тижень після Великодня?] Тепер кажуть «Про-
води», раньше говорилося «Поминальна неділя». У нас 
тільки в неділю після Паски, і колись бу́ло, а є село, шо 
в понеділок. «Йдемо на грібки», – так казали. Священик 
[до самогубців] не йде, родина може йти. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Як хрещене, то там, де 
ви захочете [поховати], – чи коло свого діда, чи прадіда. 
[Як називають нехрещених померлих дітей?] Нехрис-
ті. Дітей нехрещених. [Де ховали померлих нехреще-
них дітей?] На цвинтарі. Там вже водов похрестє, там 
покладут і «мнякє» воно називаєця, там ще маленько 
зробіт, та й ховают. [Чи могли ховати таких дітей біля 
хати?] Ні, на цвинтарі. Воно має душу, хоть воно не-
живе се уродило. Його навіть на цвинтарі трошки в 
іншому місці ховають, якшо воно померло нехрещене. 
Самогубців. [Де ховають самогубців?] Ховают вкраю, 
з  другого боку. Так си посередині, ніби на цвинтарі, 
але взаді [у кутку цвинтаря]. [Чи відспівує самогубців 
священик?] Після – да, уже управажєє, запечєтує гріб. 
[...] Вони не мають місця з усіма на цвинтарі. Десь так 
[ховають], у кінці цвинтаря, як на пустирищі. Хрести 
ставлять. [Раніше], здається, не ставили, поки не висвя-
тять. Канон церковний. Має пройти скільки і аж тоді 
висвячується їх гріб і кладеться хрест. Зараз священик 
не має права його печатати. В церкву їх не заносять. 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Вважається грі-
хом жити в парі невінчаним. Вважається, що вони не 
зустрінуться [на тому світі], як були невінчані. Одним 
рушником, щоб двоє [шлюбна пара] не втиралися, 
інакше не зустрінуться на тому світі. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  У  моєї подруги чоловік помер 
і каже [у  сні], шо він не має куди вийти просто так, 

бо вона йому не поставила спортивний костюм. То 
вона купила новий спортивний костюм і коли неда-
леко, у сусідстві, був похорон, мужчина, то прийшла і 
попросила людей. Поставити йому, у домовину, спор-
тивний костюм. 

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять на похороні?] Ні, вже немає 
нікого. Щє голосили в шиісятих роках. У  вісімдесят 
восьмому чі вісімдесят девятому році [ховали чолові-
ка], коли йому було за вісімдесят, [то для цього] за-
мовляли жінок і вони голосили. Кілька було. Пізніше 
уже навіть не чула, шоб десь ше таке було. 

с. Рівня
Записала Ю. Буйських 3 липня 2012 р. у с. Рівня 

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Чупринчук (Шкрібляк) Анастасії Іванівни, 1921 р. н.,  

та Чупринчука Юрія Михайловича, 1930 р. н.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  [Чи може чоло-
вік після смерті до жінки ходити?] То такє було. Моя 
донька залишиласа молода дуже та й каже, шо лише 
лягла спать, чує – шось іде. І це Юрко [покійник чоло-
вік] отворив двері та і на руці плащь держіт. Та якби він 
живий, нічьо не говоре [до доньки]. Вона каже: «Та чьо, 
до мене говори, ти на мене сердитий?» А він каже: «Ви 
забагато за мене говорите». І більше нічьо не сказав. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Щє молода, дваціть років щє 
минуло [як загинув перший шлюбний чоловік. Коли 
він наснився, то старші жінки нарадили] за його душ-
ку шось купити, шо знай. Та й купила хлібу, та й тоді 
дала, то не снивса так. А то кожної ночі мині наснив-
ся. То я собі думаю: «Мама тут дає, але такі, видко, с 
моїх рук хотів». Це я вже маю на своїм переконанню, 
шо такі треба дати за помершу душку. 

СТРАХ ПЕРЕД ПОМЕРЛИМИ  По мамі дуже плакала, да 
так усе боялася у другу хату – там, де мама покойна ле-
жєла [зайти]. Вже трицять років минуло, все боялась 
в ту хату. Сказала мині одна жінка: «Молися до Святої 
Троіці за мамину душку, та й “Отче нашій” до Святого 
Духа». Я зачяла молиця, то й так би одвернулося. 

с. Устеріки
Записали О. Васянович та С. Маховська 4 липня 2012 р.  

у с. Устеріки Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл. 

від Танасійчук (Недоходюк) Марії Петрівни, 1937 р. н., 
та Яцковської (Мороз) Василини Іванівни, 1927 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. [Чи вбирають померлих у гуцуль-
ське вбрання?] Як хто має. Я маю, але би не хотіла, аби 
мене убирали по-гуцульски. Я ще на тім світі маю так 
тєжко ходити. Я собі злагоджу легоньке шош таке. Не 
хочу кожухи. 

КЛАДОВИЩЕ Дари поминальні. Відбивна, канапки  – 
всьо лагодимо, горівку, вина, пива беремо, водичку. 
Водичка та пиво – за простибіг, а горівка – аби піп не 
видів  – трошки беремо. [Священик] приходит, пра-
вит службу. Пишемо на картці всіх вмерліх – родина 
своя  – та й даємо в руки, гроші даємо. [Священик] 
читає Акафист такий. Книжечки у церкві, але ми не 
даємо на цвинтар, аби не затратити. Усьо у церкві. На 
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Сороко усти даємо ці книжечки. А потім [священик] 
стає та освєчує гроби. Освєчує за рідом [ряд за ря-
дом]. Після цого ми роздаємо за простибіг, хтос сідає 
коло гробу та поїст, а  кому віднесемо. [Чи лишають 
щось на могилах з їжі?] Клали попереді, тепер попе-
рестали. Рушники поминальні. Вішают [рушники на 
хрести], але то-то недобре. Віночки, а рушник поцвіте, 
почорніє. Кладут у нас, але дуже рідко. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Називаєтси «Грі́бки»  – 
«Провідна неділя». Після Паски в неділю. Могили 
прибирают до Великодня, а  хто не вспіває, то вже 
після Паски йдет. [Що беруть із собою на кладовище 
на Провідну неділю?] Шо лиш хочете. Гріб укриваємо 
так, як у хаті на столі – всьо-всьо. ... Піп каже, шо за 
таких [самогубців] не давати на службу, бо його трє-
сет. Давати службу на Зелену неділю, за упокой душі. 
За таких треба службу наймати та й споминати. […] 
Снила тут навчера мертві ́ – буде дощ скоро.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Як ховали дитину?] 
Єк звикло. Разом коло старині якоїсь, ці коло кого собі, 
де хочете. Неодружених. [Як вбирають неодружених, 
коли вони померли?] Так, як хлопця, як дів чину. Ді-
вчину – у вінок, хлопця – тоже. Вінки несут. Деревце з 
смерічки. Вбирают. Несут на цвинтар, до хреста при-
бивают та й лішєют там. [Колачі] печут. ... [Як ховали 
підлітків?] Дівчина  – єк кнігині. Народу було  – най 
Бог боронить. Cамогубців. [Де ховають само губців?] 
Маємо в цвинтарі такий кут. Невеличкий. Заберег 
якийсь. Не межи людьми цими. [Чи ставлять на моги-
лі самогубця хрест?] Ставлють, а то не можна ставити. 
Старі люди казали, шо не можна в хату брати. Де пові-
сивси – зразу в трунву и туда. В хату неяки похоронки 
робити, за простибіг не можна давати і обід не можна 
робити. Не має права він [священик] іти.

с. Хороцеве
Записала Ю. Буйських 4 липня 2012 р. у с. Хороцеве 

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Михайлюк (Поп’юк) Анни (Ганни) Юріївни, 1927 р. н.,  

родом із с. Білоберезка Верховинського р‑ну 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передчуття смерті. Мама, 
єк мала вмирати, вона перед тим казала: «Хоть би 
Бог дав, аби я тогди вмирала, коли буде сад цвісти». 
[Вона це передбачила, відчула?] Так, вона з зимов це 
мені говорила і на Великдень, після Провідної неділі, 
у середу, вмирає. Ми поховали в суботу. Піп казав, єк 
управажєв, шо це людина просто до Неба йде.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Я  пам’я-
таю, [що в] моєї мамки, дитина збігла, у п’ять місяців 
зійшла. Ми йшли до церкви, вона поковзлас і впала 
на сідало дуже. Ми пішли до теї бабки, шо вона хо-
дить діти бере, бабка махом якісь чаі зробила. Зварила 
лен із медом. Та й вона [повитуха] замотала ту дитину 
вмерлу́ в пельоночку. Поклали в домовинку, файно за-
стелили, дитинку оділи – в розпашоночку вбрали. По 
душі видзвонили, понесли в цвинтарь, прішов отець 
[священик] і запечєтев гробок. [Чи дали ім’я дитині?] 
Катеринком назвали. [...] Як хорониш його, єк його 
складеш у домовинку ту, треба йому імня покласти, 
тре матку [про батьків] йому сказати: це матка пріш-
ла, а  це  – батько. Обов’язково. Понесли у цвинтар, 
і піп запечєтав гробок, і всьо.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  [Казали], шо єк 
умре, то ти й чуєш, єк то стукає. В мене чоловік помер, 
я сплю, чую – так хропе, так хропе мій чоловік фай-
но – спит. Боже, єк мині недобре стало – сама в хаті. Ти 
й перийшло – я ни боєласа свого чоловіка, а чоловік 
файно вмер. [У таких випадках обсипають свяченим 
маком навколо хати?] Казали люди, [але] мині си не 
привіжіло – спала.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Я чула, єк дитина 
пищєла, вже віддана [була]. Я йшла дорогою, як вдо-
світку на базар, у Кути. Я чула, шо то треба шінку рва-
ти – на сороці. Казали, якшо шо маєш шо – рви, кідай і 
клади імнє дитині. Як хлопчик, клади Ніколай, Гаври-
ло, єк дівчинка, – Марічка, Катеринка, Васютка. І – пе-
рестала. [Які діти так плачуть?] Такі, шо нипохрищені. 

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

м. Галич
Записала О. Мельцер у 2002 р. 

у м. Галичі Івано‑Франківської обл. 
від Стасюк Марії Василівни, 1938 р. н.

ГОЛОСІННЯ ЗА МАТІР’Ю
Мамочко, моя бонілочко,
Мамочко, моя ластівочко,
Словечко моє щире,
Зозуленько моя лугова,
Нащо ти мене покинула?
Нема кому мені правди сказати,
Ні на кого мені діточок лишити маленьких,
Нема до кого мені прийти,
Ні з ким мені поговорити.
Откуди ти до мене прилетиш?
Із якої сторони мені тебе виглядати?
Сонечко моє ясне,
Рученьки мої пишнії,
Ніженьки мої, ходулички!
Находилисі твої ніженьки,
Наробилисі твої рученьки!
Оченьки твої карії,
Надивилися твої оченьки.
Пташечко моя відлена,
Одлетіла ти од мене, моя мамочко,
Не буду більше я тебе видіти,
Личенько твоє біленьке.
Чому ти не встанеш?
Не скажеш словечка свого правдивого.

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вербівці
Записали М. Паньків та М. Паньків  

у лютому 1985 р. та 1995 р. у с. Вербівці 
Городенківського р‑ну Івано‑Франківської обл. 

З польового щоденника

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Пугач кричить, собака виє, ко-
мусь з рідних сниться, що випав зуб і йде кров – [хтось 
помре]. Передсмертна агонія. В момент смерті дають 
свічку в руки. Найчастіше  – це громова свічка, яка 

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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132 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

посвячена у церкві на Стрітеня. Передчуття смер-
ті. Якщо людина довго хворіє і рідні відчувають, що 
хворий скоро помре, то кличуть священика сповіда-
ти хворого, навіть коли хворий перебуває у лікарні. 
Перед смертю хворий заповідає у що його одягнути, 
просить обов’язково його похоронити з священиком. 
Часто буває, що після сповіді хворому, навпаки, стає 
легше. Під час смерті повинні бути всі рідні дома, на-
віть викликають кровних родичів, якщо вони живуть 
в іншому місці. При смерті родича дозволяється пла-
кати. Хтось з рідних або сусідів турбується підготов-
кою до похоронів. Перш за все ідуть до паламаря, щоб 
подзвонив у церкві: цим сповіщають односельчан, що 
в селі померла людина.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Як покійник помер у лікарні, за ним 
їдуть з домовиною. Там миє хтось з санітарів, за що 
платять один-два карбованці. Вдома мити починають 
десь через дві години, щоб померлий застив. Миють 
згідно статі: чоловіка – чоловіки, жінку – жінки. Ми-
ють хтось із родичів і друзів, старші за віком. Одя-
гання померлого. Одягають покійника у нове. Старші 
люди старають одяг напередодні [заздалегідь] і збері-
гають цей одяг до смерті. Найчастіше це місцевий на-
ціональний одяг. Дівчат хоронили у рукав’янках, ре-
лінових спідницях, віночку. Одружених зав’язували 
великою хусткою з тороками. Колись зав’язували у 
перемітку: так, як жінка була зав’язана другого дня 
весілля. Хворого ставлять на постіль. Під ним став-
лять два матраци. Потім на них сплять. Колись по-
стіль застеляли соломою. Тоді після похоронів со-
лому спалювали, але верети, якими була застелена 
постіль, залишають у користуванні. Труна. Потім 
замовляють у колгоспній майстерні або у столяра 
домовину. Домовину роблять безплатно споконвіку. 
Дають лише могорич майстрові. Після того, як по-
мерлий перебув ніч, його ставлять у домовину. На 
спід стелять гиблівки, потім церету і простинь нову 
(колись верету). Спорядження померлого. Подушку 
набивали гиблівками або висушеною м’ятою. Стар-
ші люди просили настійливо не набивати подушки 
пір’ям. Дають померлому різні речі, як-от капелюх, 
золотий перстень, костилі, годинник. Неодруженому 
кладуть дві нові хустки (під нього), адже коли одру-
жується молодий, то йому хустки чіпляють по боках. 
Чоловіків ще одягають в чорний костюм, вишиту со-
рочку. Інтелігентів – у білу сорочку і краватку. Руки 
покійника поставлені на грудях, ноги перев’язані, 
щоб не розходились. В  руках  – свічка і мала ікона 
Розп’яття. Традиції жалобні. Застеляють дзеркала, 
виключають радіо, телевізор. Після смерті родича 
сім’я перебуває у жалобі. Чоловіки три дні не голять-
ся, ходять без шапки, навіть зимою. Жінки носять 
темний одяг. Розповідають, що колись ходили жінки 
в перемітках, то кінці їх опускали на грудях, замість 
того, щоб були на плечах. Цілий рік не можна співати 
і танцювати. Дівчина, в якої помер хтось із рідних, че-
рез рік, коли йшла перший раз після річної перерви, 
відкуплялась від жалоби  – кидала на землю жменю 
копійок. Не завжди вдівець міг справитись із малими 
дітьми цілий рік. Тоді священик знімав через півроку 
із нього жалобу, і він міг одружитись вдруге. Заборо-
ни та перестороги, пов’язані з померлим. Мерця у 
домовині ставлять у кращій хаті [світлиці], посеред-

ині, головою до образів [ікон]. Значення не має, куди 
голова  – на схід чи на захід. Залежить, котра жила 
кімната: східня чи західна. Головне, щоб повернутий 
був ногами до дверей, а головою – до ікон. Даровини 
прощальні. Протягом другого і третього дня, поки 
ще не поховали, приходять односельчани прощатися 
із померлим. Заходять до померлого, ставлять біля 
нього дві свічки або вінок, вклякають, моляться, ці-
лують хрест, який лежить у ногах покійника. Відспі-
вування. Священник приїздить разом із дяком і в хаті 
починає панахиду. В селі вже багато років є хор, який 
допомагає священику вести панахиду. Нічне перебу-
вання біля померлого. Другого вечора приходить дяк 
читати Псалтир. Хоча в селі і закрита була церква, але 
обов’язки дяка в селі виконувала жінка, яка вміла чи-
тати Псалтир, написаний староукраїнською мовою. 
На панахиду, яку проводять самі люди, бо священика 
немає в селі, зходяться близькі і сусіди. Потім у дру-
гій хаті їх пригощають. Крім кількох страв дають по 
кілішку [чарці] горілки. Потім послухають Псалтир 
і розходяться опівночі додому. Залишаються кровні 
та близькі сусіди, з якими при житті сходився [спіл-
кувався] померлий. Атрибути поховальні. З церкви 
(навіть закритої) приносять хрест, хоругви, світло 
[підсвічники]. Хрест і хоругви приставляють до даху 
перед дверима. Це вже третій день. [Коли покійник 
лежить у хаті], на вікно ставлять у склянці з житом 
запасну свічку, яка горить цілу ніч, та стограмівку із 
горілкою, та шматком хліба. Відспівування. Священ-
ник приїздить разом із дяком і в хаті починає пана-
хиду. В  селі вже багато років є хор, який допомагає 
священику вести панахиду. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  На другий 
день хоронять до вечора, але не має значення чи ран-
ком, а чи в обід – [коли] приїде священик. Після па-
нахиди виносять покійника надвір. Три рази стукну-
ли [коли виносять] домовиною до порога. Перед цим 
закривають двері і вікна у всіх господарських примі-
щеннях. Виносять накривку від домовини, на якій на-
мальований хрест. Виносять дальні родичі або сусіди. 
Близьким не можна нести. На похоронах молодих і 
середнього віку покійників ідуть майже від кожного 
дому. До старших померлих приходять, крім рідних 
і сусідів, старші односельчани. Надворі фотографу-
ють покійника разом із родичами. Священик з дяком 
знову править службу Божу, а потім відправляються 
на цвинтар. Так, як священикові заборонено йти з 
цією процесією, то його угощують, а потім відвозять 
на цвинтар. [...] Колись біля хрестів, на перехрестках 
священик читав Євангеліє. Тепер лише зупиняються 
у цих місцях. Обов’язково треба, щоб процесія про-
йшла біля церкви. Тут зупиняються, а  хтось відкри-
ває церковні ворота. Процесія виглядає так. Попе-
реду хтось з близьких чоловіків несе хрест, а за ним, 
по боках, несуть хоругви і ліски. Потім несуть вінки, 
накривку домовини, домовину. Колись за домовиною 
везли на возі священика. За домовиною іде хор, який 
співає «Со святими упокой». Голосіння. Ще по дорозі 
жінки стараються між перервами хору голосно пла-
кати. Час від часу жінки починають плакати  – голо-
сити, де звертаються до померлого, чого він покинув 
рідних. Переказують його біографію, окремі моменти 
життя. Також увечері у розмові між собою згадують 
добрі справи покійника. 
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КЛАДОВИЩЕ  Приносять покійника на цвинтар, де 

його вже чекає священик з дяком, які відправляють 
заупокійну. Відбувається останнє цілуваніє. Родичі 
цілують покійника, а  дальші цілують хрест на гру-
дях, а потім хрест, що держить священик. Домовину 
забивають. Могила. Замовляють чоловікам з родичів 
і друзів викопати яму на цвинтарі. Розмір ями стан-
дартний: ширина  – вісімдесят сантиметрів, довжи-
на – сто вісімдесят-двісті сантиметрів, глибина у зріст 
людини – сто сімдесят-сто сімдесят п’ять сантиметрів. 
Робота не оплачується, лише копачі приходять до хати 
померлого і їм дають могорич. Яму копають шість чо-
ловіків. Одного ховали, він був січовим стрільцем, 
тому на гробу поставили кам’яний хрест, який імітує 
березовий. Так, як ставили полеглим у бою січовим 
стрільцям. [Загалом] гріб накривали вінками. Колись 
ставили [одразу] хрест. Тепер  – заборонено, хреста 
ставлять на другий день. Покійника хоронили голо-
вою на захід і з тої сторони ставили хреста. Тепер 
хрести тимчасово ставлять дерев’яні або зварюють із 
труб, а потім ставлять кам’яні з відповідними написа-
ми. Багато ставить на могилах мармурові або гранітні 
плити. Опускання труни. Коли опускають домовину 
і прикидають землею, всі кидають туди свічки, які сві-
тили в час відправи. Землю у яму рідні та учасники 
похорону колись не кидали. Тепер кидають три жмені. 
Хтось із рідних звертається до односельчан: «Дорогі 
односельчани, дякуємо вам, що ви допомогли похо-
ронити (називають тата чи маму) і поспівчували на-
шому горю. Просимо вас щиро на обід». Більшість іде 
на обід.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На обід, 
як старого похоронили, то йдуть лише старі й рідні 
або сусіди. До молодого – всі. Коли вже покійника за-
брали, то залишаються помічники та кухарка, які на-
кривають столи. Перед цим відкривають вікна й двері, 
виносять ліжко, ставлять столи, які позичають у су-
сідів. Колись на поминки обов’язково приходив дяк, 
який і проводив поминки. Тепер цю функцію виконує 
хтось із старших людей. Усі, перед тим, як зайти за стіл, 
миють руки і витирають кількома рушниками. Захо-
дять за стіл впереміжку [чоловіки й жінки]. Хрестять-
ся і хтось голосно промовляє «Отче наш». Якщо нема 
кому, то кожний молиться про себе. Сідають. Стра-
ви поминальні. На столі – у тарілках варена пшени-
ця з медом. Кожний бере кілька зерен. Стільки зерен 
взяв, стільки вдома промовить «отченашів». Кожний 
наливає собі горілку, мовчки п’ють без припрошень. 
Не можна стукатись чарками. Жінки п’ють один раз, 
чоловіки  – парне число. Страви: холодець, начинка, 
юшка з курей, тушена капуста із м’ясом, голубці, борщ 
(дуже солодкий). Якщо нескоромний, постний, день, 
то м’ясо заміняють рибні страви. Пообідали, і церков-
ний хор відправляє панахиду. Закінчують всі співом 
«Вічная пам’ять» – три рази. Хрестяться і ще раз під-
ходять із співчуттям до рідних і розходяться по до-
мівках. На ночівлю залишається близька родина. По-
минки післяпохоронні. Пізно увечері найближчі рідні 
засвічують свічки, плачуть. Потім ще довго, під вечір, 
рідні приходять на гріб. Деякі навіть цілий рік, а  по 
неділях  – кілька років. На десятий [не на дев’ятий] 
день скликають людей до церкви. Там, без священи-
ка, сільські хористи відправляють панахиду, а  потім 
приходять на обід. Знову ставлять такі самі страви, 

моляться, обідають і відспівують «Вічную пам’ять». 
Всім учасникам обіду випікають калачики за упокій, 
які гості забирають додому. Комуністи, які хоронили 
без священика, так само запрошують рідних, але зразу 
на обід. Так само запрошують на обід на сороковий 
день і на рік.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Святий вечір, в  час 
вечері, ставили на стіл ложки померлим родичам та 
запалювали свічки на могилках. На Великдень – три 
дні – чоловіки й жінки йшли на цвинтар, перед цим 
гарно оформивши могили. Там ставили писанки, спе-
ціально виписані темними фарбами. Другого і тре-
тього дня Великодня та на Провідну неділю на гробах 
священик відправляв Парастаси. На гріб ставили три 
калачі під час відправи. За це священикові платили. 
Запалювали свічки на Трійцю і на Дмитрія. Під час 
кожного відвідування рідних на цвинтарі молились 
біля хреста, а потім його цілували.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Починаючи десь із сімдесятих 
років, комуністів хоронять без священика. Хоча таєм-
но ввечері відправляють панахиду та після похорону, 
пізно увечері, привозять священика, щоб здійснив 
обряд похорону та запечатав гріб. А похорон без свя-
щеника проводить голова сільської ради або секретар 
місцевої комуністичної партійної організації. Це на-
зивається «громадська панахида». Сценарій такого 
похорону наступний. Приходять до покійника, віру-
ючі моляться, комуністи, інтелігенція стоять мовчки, 
як стовпи. Заходить голова сільської ради з активом. 
Обов’язково замовляють духовий оркестр, щоб, не 
дай Боже, не співав церковний хор «Со святими упо-
кой». Голова дає команду винести мерця з хати. Голо-
ва надає слово комусь із вчителів та членів партійної 
організації. Потім на автомашині везуть покійника, 
закритого у домовині. На машині, як почесна варта, 
стоять чотири піонери. На цвинтарі знову виступає 
один-два активісти і покійника закопують, ставлять 
тумбу із зіркою. Рідні так само запрошують на обід.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  
Ой Боже мій, Боже, який світ веселий,
Як хочеться жити мені.
А смерть забирає, треба все покидати
І треба лежати в землі.
Ой Боже мій, Боже, з високого неба
Послухай молитву мою,
Візьми мою душу до себе, до неба,
А тіло в сирую землю.
Висиплять на мені високу могилу,
Травою вона заросте.
Посадять на неї червону калину,
Весною вона зацвіте.
І будуть до мене пташки прилітати,
Будуть щебетати мені.
Я їх не почую, бо буду лежати
Глибоко в сиренькій землі.
Колись мої ноги по світу ходили,
Ой Боже, який то був час.
Колись мої руки так тяжко робили,
А нині на грудях лежать.
Прощайся, хатино, прощайся, родино,
Бо я вже відходжу від вас.
Мене проводжайте до вічного дому,
Бо я вже не прийду до вас.

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Могила маленька, могила темненька,
А в ній же віконців нема.
А я одинокий, як в полі билина,
Лежу в тій могилі один (одна).

[Пісню виконують, коли труну виносять з хати на 
подвір’я і родичі прощаються з покійним].

В темну могилу тебе несимо,
Жаль за тобою в серцях несемо.
А дзвони сумно грають за нами,
Тебе проводим нині з сльозами.
Вже перед нами суха могила,
Де твоя слава, краса і сила,
Все життя втіха, майно незмірне,
Всі твої друзі і слуги вірні.
Де ж твоя радість, втіха, забава,
Де ж твоя мужність, блиск, честь і слава?
І де ж то подіюсь, що перед днями
Красний і сильний ти був між нами.
В темній могилі спічнеш за хвилю,
Як цвіт зів’ялий в німім безсило.
Порохом станеш, пилом, землею,
Спічнеш до суду у злуці з нею.
З пороху стався, порохом станеш, 
Як цвіт заявився, як цвіт зів’янеш.
Один безсмертний – Бог – лиш над нами,
Він Всемогутній править віками.

[Пісню виконують, коли труну несуть на цвинтар].
Прощай, душе, в конечний час,
Прощай над гробом нині.
В далеку даль ідеш від нас,
Лишаєш жаль родині.
Твоя судьба вже кличе тя
На другий світ – в дорогу,
Бо всім одна є ціль життя – 
Віддати душу Богу.
Лети ж, душе, в небесний край,
Дорога то безпечна.
Там вічний і блаженний рай,
Життя там безконечне.

[Пісню виконують, коли труну опускають у яму].

с. Слобідка
Записала Л. Артюх 1 липня1981 р. 

у с. Слобідка Городенківського р‑ну  
Івано‑Франківської обл. 

від Рогальської Марії Федорівни, 1921 р. н. 
З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Обмивають жінок  – жінки, чоло-
віків  – чоловіки. Спорядження померлого. В  труні  – 
покрива ́ло, подушка, тюль, платки. Віко стоїть окре-
мо, на нім  – рушник і колач. Даровини прощальні. 
Як прощаються, то приносять свічку і ставлять на 
підставник або складають у купку, а потім роздають 
людям і світять, як виносять труну на подвір’я. Атри-
бути поховальні. Покійника ховають на третій день, 
йому в руки ставлять свічку через хусточку (сточок не 
роблять). На столі, в хаті, – колач з шапкою (або хуст-
кою, якщо покійна – жінка). Три яблука (три яйця – 
взимку). І стоїть це до другого дня після похорон. Да-
ють це запрости́біг тим, хто ночував у хаті в ніч, коли 
ховали і після похорон. Як ночувати йдуть, кажуть: 

«Підем на лубок», тобто підем поночувати. До чолові-
ка йдуть чоловіки, до жінки – жінки. На хрест чіпля-
ють хустку. Як молода мре, хустку чіпляють хлопцям 
з процесії до боку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли вино-
сять з хати, опускають тричі на хатному і на сінешно-
му порозі (це покійний прощається – поклін дає). На 
воротах, на хрест тричі опускають. Голосіння. Тільки 
кругом обходять (колись – тричі, тепер – один раз) і 
цілуються, прощаються. Тут приповідають у дворі: 

Мамко моя дорогенька,
Як Ви будете тут лежати
Тут сі темно…

Коли винесли труну з хати, хатні сідають на лаву і хліб 
(колач) передають один одному. Це робиться для того, 
щоб хліб був у всіх у хаті. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з похороном. Двері закривають, як ви-
несуть труну на дорогу. Через покійного на ношах 
нічого не передають. [...] Хрест, вінки, оркестр, віко, 
покійник, рідні. Несуть шість чоловік, не обов’язково 
перев’язують хустками. Несуть мерця на ношах, на 
яких лежать покрива ́ла. Колачів нема. Несуть, звичай-
но, на плечах. На перехрестях спиняються, хор співає.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Тим, хто яму копав, не дають за-
простибіг, а  лише горілкою на поминках частують. 
Могила. У яму спускають на шнурі, піп кропить труну 
свяченою подою, землю кидають тільки піп і далекі 
родичі [близькі родичі не кидають землю]. Дари по-
минальні. «Аркушу» не роблять [на Великдень колись 
мирувалися колачем – «аркуш»]. На параста ́с [служба 
за спомин душі] готується пшениця. Раніше помина-
ли писанками, паскою, тепер – не роблять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обід  – 
пшеничка з цукром. Три рази беруть спершу пшенич-
ки, потім  – все інше. Колачі проти кожного не кла-
дуть, в кінці обіду не роздають. Страви поминальні. 
Студене ́ць [холодець], салати, ковбаса, риба, оселе-
дець, фасулі варені [квасоля] з опеньками, смаженими 
в олії, начинку з кукурудзяної муки (як хто хоче, то 
скоромиться, а ні, то їсть пісне в піст), юшка з курами 
до цього, голубці (рисові), капуста з рисом або пшо-
ном, капуста і рис з м’ясом варена в печі [до неї мо-
ляться]. Солодкого не дають. Голубці – остання стра-
ва. П’ють горілку, пиво, воду, самогонки – не можна. 
Виделки допускаються. Поминки післяпохоронні. На 
другий день душу вигонять з хати  – з’їдають колач, 
все, що полишилось. Приходять близькі. Сороко-
вий день – обід (раніше не було), в рік [і колись було, 
і тепер]. Обід такий самий, як обід після похорон. На 
цвинтар не йдуть обідні, лише поперед тим домаш-
ні ходять одвідати гріб. Поминання календарні.  На 
Провідну неділю не ходять на кладбище. На Троїцю 
раніше поминали...

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Деревце не 
вбирають. Молодих померлих вбирають у велєн, 
у  білу сукенку,   – як княгиня. Хустку в’яжуть їй на 
праву руку, вбирають вишневе деревце, а не з сосни, 
так само вбирають, як на весілля – з квітами, лентами. 
Хлопці перев’язані (хто несе) хустками на правій руці. 
Як хлопець помре, то йому віночок чіпляють, теж вби-
рають плодове деревце, колач несуть на цвинтар, але 
не ділять його там.
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с. Малий Ключів
Записала Л. Артюх 4 липня 1981 р. у с. Малий Ключів 

Коломийського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Свищука Василя Миколайовича, 1949 р. н.,  

та Слободян Олени Степанівни, 1955 р. н. 
З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Родичі йдуть в церкву, забирають по-
ставники [свічники], свічки в хаті запалюють. Все село 
йде прощатися, несуть свічки й квіти. Свічки ставлять 
у миску з пшеницею. Моляться. В руки мертвецю да-
ють тонку свічку, а  коли ще лежить в хаті, на груди 
кладуть дерев’яний хрест, який всі цілують. Нічне пе-
ребування біля померлого. На другий день, на вечір, 
дяки читають Са́втир [Псалтир]. Після цього вечеря-
ють: в піст – пісне, в М’ясоїд – скоромне, як на весілля 
обід. Після відчитки Савтиря мертвеця вкладають в 
труну. Труна. Ховають на третій день. В труну кладуть 
одіяло, подушку з «трачки» [тирса], зверху накрива-
ють тюлем, покривалом. Традиції жалобні. Дзеркала 
застелені. Жалобу носять жінки  – чорні хустки, но-
сять рік. По батькам, сестрам, братові – рік, а по теті 
(тітка), вуйкові – сорок днів [за родичами першої зна-
чимості – рік, а за двоюрідним – сорок днів].

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Труну на 
стільці [лавки короткі] ставлять надворі, під вікнами. 
Труну закривають, але не забивають, ставлять на фіру 
[віз] і везуть в церкву. Процесія: хрест, вінки з лента-
ми з написом, як молоді – несуть окремо вічко, на ві-
чкові – хрест на рушникові [що на грудях], фіра. Хор 
співає коло хати і в церкві. Квіти кидають дорогою пе-
ред труною. В церкві служба. В церкві труну розкри-
вають. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. На третій день похорон додому приходить піп із 
дяком. Служить. На порозі не стелять, огарки свічок 
виносять з хати. В  ніч після похорон горить свічка, 
з нею хатні родичі ночують у хаті.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Тому, хто яму копає, дають за-
простибіг – колач, сорочку, горілку. Всі прощаються, 
приповідають [голосять] на цвинтарі. Піп говорить 
декілька слів. Могила. Дають свічки всім, стоять всі 
біля трунви. Огарки скидають в яму, близькі кида-
ють землю. Опускання труни. Опускають на шнурах. 
Дари поминальні. Запрости́біг господарі роздають 
старшим людям по колачеві і за жінкою – хустина, за 
чоловіком – сорочка [до п’ятнадцяти-двадцяти штук].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Всіх, хто 
був на похороні, запрошують на обід. Страви: коли-
во [пшениця з цукром, без маку, можуть бути звер-
ху цукерки], холодні харчі, студенець [холодець], 
салат м’ясний, з огірків-помідорів, салат з бурячків з 
підпеньками, риба маринована [оселедець]; го ́лубці 
[тільки з рисом і в капусті], борщ рідкий з картоплею, 
без капусти, польський борщ (варять бурячки свіжі 
або квашені, відціджують, заправляють сметаною, 
молоком, затирають мукою, кип’ятять, бурячки по-
різані кладуть туди. Миска з вареною гарячою карто-
плею додається окремо. Борщ подається теж гарячий, 
гречка [каша] з м’ясом, рисова каша; у вазі – печиво, 
а  внизу  – хліб; сливки варені з макароном. Сушені 

сливки варять, окремо варять макарон, змішують все 
разом з цукром. Горілку й пиво п’ють. В піст – все піс-
не. Поминання післяпохоронні. В сорок днів на служ-
бі дають аркуш – проскурку. В сорок день – служба в 
церкві і обід, запростибіг дають трьом-п’яти жінкам, 
в рік – так само, як в сорок день. 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

м. Косів
Записала І. Коваль‑Фучило 17 червня 2012 р.  

у м. Косові Івано‑Франківської обл. 
від Джуранюка Юрія Йосиповича, 1947 р. н., 

 Петричука Богдана Васильовича, 1989 р. н.,  
родом із с. Бабин Косівського р‑ну, 

та Книш Богдани Василівни, 1983 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Коли йде похоронний похід, 
і  коли він дуже розтягається, коли далека відстань 
між людьми, то кажуть, що наступного мерця чека-
ють. Сни-прикмети. На небіжчика  – це коли весіл-
ля сниться, коли зуб виривають, коли погода погана, 
дуже сильна буря сниться; від’їзд в далеку дорогу. [...] 
Сіно сниться – це на смерть; шо корова кусає, шо зуби 
витігают або вибівают з кров’ю. Якщо верхні перед-
ні  – то це на смерть чоловіка близкого, якщо ниж-
ні  – на смерть жінки. Якщо задні  – то це на смерть 
дальніх родичів. Якщо оком сіпає. Якщо пташки в 
вікно. Якщо кіт додому пристає – тоже недобре. Пе-
редчуття смерті. Як видко, шо чоловік на тій дорозі, 
шо хоче вмирати, то скликають рідних, близких, там 
переказуют, шо Василь слабий. Вони приходят ше з 
живим прощєтиси. Потому вже, єк умирає, то скли-
кают сусідів. Полегшення агонії. [Що потрібно роби-
ти, коли важко вмирає людина?] «Отче наш» говорє. 
Якшо дуже тєжко вмирає – голосити не можна зразу, 
аби не завернути назад. Прикмети метеорологічні. 
Якщо сильний вітер віє, то хтось завішався.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Кого запрошують обмивати тіло по-
кійника?] То є старші жінки, вони тим займаються. 
Дають хустину або рушничок. Одягають і кладуть 
на катафалк. Одягання померлого. Якщо вмирає чо-
ловік, то чоловіки збирає, жінки робє катафе ́льку. 
А якщо вмирає жінка, то жінки збирає, чоловіки ро-
блє катафельку. Вбирают дві сорочці: ту, шо шлюбу, 
та й на смерть – одігают дві сорочці. В вінчіному тре-
ба вмирати. Спорядження померлого. [У що одягають 
покійника?] В одяг, який вже би мав бути приготов-
лений. Переважно гарний, святковий. [...] Чоловікові 
рядом з головою кладуть ще капелюх. Якщо це дівчи-
на – в весільний одяг. Звичайно відразу в труну кла-
дуть. [...] [А кашкет з якого боку?] Одружений – зліва, 
а неодружений – справа. [...] Дуже звертають увагу на 
спорядження покійного. Має бути ліжник під тіло, 
і над труну, і під труну. Це елемент гонору самого гу-
цула, щоб все було так, як треба. Старшому чолові-
кові капелюха хутряного кладуть. Труна. Домовина 
збоку, на лавиці. В домовину [покійника] кладут, коли 
вже вино ́сі з хати. [Покійник лежить на катафальку.] 
В Верховинському районі «лудви ́» кажут. [Небіжчик 
застелений білим. Тіло обкладене штучними квітами. 
З двох сторін – вінки, на вінках – хустинки, носович-
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ки. З лівого боку – столик невеличкий]. Посудина з 
збіжжям для свічок. Вона має стояти на лавці, але на 
лавці місця не було, бо вінки. [Домовина закрита, на 
вікові – вінок.] То звичайні похоронко ́ві вінки. [З яко-
го дерева роблять домовину?] Смерекові переважно. 
І стружку стелі всередину. І білу вовну, бо колись не 
давали ліжників в домовину. А зараз стелять ліжник, 
простинь, потім зверху накривають фіранком таким. 
Сорочки під руки підставляють, щоб не розпадалися. 
І  цвяхи. [Вони встромлені, але не забиті.] [Хто несе 
труну з покійником?] Ті, шо домовину робили. Берут 
такі ношілінкє. На домовині є такі зарубини спеці-
альні. Роблять спеціальні петлі і їх – на ношілінкє. Бе-
руть підпи ́рач. «Пута». Ноги зв’язуют путом. Потім 
розв’язують і ставлять в домовину. І тут розв’язують 
[на шиї], якшо лишаєси молода жінка, [аби знову ви-
йшла заміж?]. Коло церкви зав’єзуют, як звінчєвся, 
а як помер, то розв’єзуют. Нічне перебування біля по-
мерлого. Ввечір може бути така панахида, буває, шо і 
Псалтир читають, но рідко. [...] Вони заходє, ставлять 
свічку, коли вже виговори «Отче наш», тогди вже: 
«Слава Ісу!» Добрий вечір не кажут. Або: «Дужі?»  – 
«Добре, як ви». Або: «Навіки слава». Або приносє 
свічку, або гроші кидают. Атрибути поховальні. 
[Коли обмили], заносє в хату, ту, де має він лижєти, 
і кладут. Говорє «Отче наш» і посилают чоловіка по 
світло в церкву. Дают бесаги. Там дают хрест, шо ста-
вят в голову померлому, хрест, шо ставят на померло-
го, коли цілуют, і чотири свічники. Це «світло» нази-
вається. [Які свічники?] Два високих і два маленьких. 
І в руках свічка, така трійця невеличка. Там гроші на 
не ́му. То на церкву, на служби дают. Оцей хрест, біля 
голови, то з церкви приносят, семикінцевий. А то той, 
шо цілують. [...] Ще треба заготовити рушників. Це 
вже звичайні, куповані, рушники. На «рі ́чі», як нази-
ваємо ми, – процесійний хрест, патери ́ці похоронні, 
то всі перев’язуються цими рушниками. [Тільки на 
похороні?] Так. І  фа ́ни. Є  поховальні, чорні, фани. 
[Дві пари беруть?] Не можу сказати, як в якій церкві. 
Той, хто несе, відв’язує цей рушник і забирає собі до-
дому. І після похорону обмивають руки і витирають 
тим рушником. жалобні Традиції жалобні. [Коли 
знімають покривала із дзеркал?] На другий день. Оця 
свічка, шо горіла коло дяка на столі, вона залишаєся в 
хаті горіти. Коли обід йде, вона стоїть по центрі стола, 
і вона знову горить. І цілу ніч – треба, шоб вона не за-
гасла, аж на другий ранок гасять. А якщо закінчиться, 
то іншу ставили. [...] [А жалобу носять у вас?] Рані-
ше носили, тепер вже не так. Це могли бути смужки 
чорної тканини на лацкані або пальта, або піджака. 
[...] Чорне все вбрання, обов’язково на голові щось. 
Є такі, що дотримуються жало ́би рік рівно. За батька-
ми і ближчими родичами – довше. Індивідуально. А в 
селах – то більше дотри ́муються. [Чи ходили коляд-
ники до хати, у  якій впродовж року відбувся похо-
рон?] Так, є коляда для вдовиці, для вдівця. Ігри при 
померлому. [Як кажуть на померлого?] Небіжчик, 
тіло. «Підійти до тіла». В Косові, коли ідеш на перший 
день до померлого, то кажуть «Лопатка». Це були 
ігри, бавилися «В лопатку». А в Рожневі – «Грушка». 
Псалми. [Чи співають церковних релігійних пісень?] 
Так, це хористи з церкви. В нас є навіть хор «Гомін», 
то до людей, до яких вони вважають за потрібне, то 
йде хор. Це дуже поважно. Перед похороном це спі-
вають в хаті.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли ви-
носять домовину, три рази над вихідним порогом 
опускають. [До церкви заносять труну з покійником?] 
В  Косові вносять, але в Великодні свята не вносять. 
[...] Формують похід. Напереді йдуть люди з хрестом 
церковним, якщо є хрест, той, шо на могилі вста-
новлюють, то той хрест несуть, і хрест із патери ́цею, 
репі ́га  – кругле зображення Матері Божої на дереві. 
Потому ідуть фани, тобто церковні хору ́гви. Вже далі 
несуть вінки, потім несуть тіло, домовину. [А  віко?] 
Можуть накривати зразу [ним покійника в домовині]. 
Тепер везуть, не несуть. Коли заносять у церкву – від-
кривають. По дорозі зупиняються біля капличок, біля 
хрестів придорожніх. Там зупиняється священик, чи-
тає молитву, тримаючи хрест перед собою. І на роздо-
ріжжях. Приносять до церкви, кладуть на ноші, мари, 
біля дверей церкви відправляють коротеньку молит-
ву, заносять у церкву, там відправляють повністю вже 
всю службу, розвертаються і на цвинтар виносять. [...] 
[Тіло небіжчика на подвір’ї] закрите. Дідо мій казав, 
шо давно закривали в хаті. А в деяких селах зараз від-
критого несут. В  нас відкритих несут молодих. Свя-
щеник каже прощу і рушают. Перший раз домовину 
ставлять на межі – коли земля його закінчуєся, почи-
наєся другого. Другий раз ставлять на воді. Біля кож-
ного хреста чи каплички по дорозі. Потім – в церкву. 
Дари поминальні. [Чи накривали віко?] Рушник кла-
дуть. Той рушник дяк забирає чи священик. То він іде 
до церкви. А ті, що несуть, то їм пов’язують на руку 
або хусточку, або рушничок. [А на яку руку?] Спеці-
ально не придивлявся. Очевидно, на ліву. Вони собі 
за роботу беруть оці рушники. Переважно доброволь-
ці займаються цією роботою [несуть труну] – сусіди, 
родичі. [...] Обов’язкове  – подавни́к. Складається з 
хлібини зі свічкою. Це після того, як тіло винесуть з 
хати на двір, то поки там встановлюється, то помічни-
ки кошиками ті хлібини розносять людям. В пам’ять 
померлих родичів, згадують усіх померлих родичів. 
Треба казати: «Простибіг, най Бог прийме». [На парас-
тас, на сороковий день після похорону] приносять три 
колачі, замотані в хустку. Хустка зав’язана зверху вуз-
ликом. Зверху можуть покласти шоколадку. Заборони 
та перестороги, пов’язані з померлим. Коли [небіж-
чика] забирают, то стільці перекидают, шоби смерти 
не було в родині. [З постіллю, на якій лежав небіжчик, 
що робили?] Спалюють. [...] Як тільки виносять до-
мовину – обов’язково струсити ті покриття, на якому 
була труна, шоб ніхто не помер в тій родині швидшим 
часом. Роблять такий ре́йвах. [...] [В оцей рік, коли в 
хаті був небіжчик,] не можна робити ремонти.

КЛАДОВИЩЕ  Могила. На цвинтарі в ямі з ліски, з  лі-
щини роблют хресик на дно. Труну на то кладуть. А це 
збіжжя, шо втикали свічки, то розсипають по могилі. 
І тоді кажут: «Простіт перший раз, другий, третій». Від-
повідають: «Хай Бог простить». [...] Копачі формують 
такий горбик і його [з  поховальної процесії] вінками 
обкладають довкола, а свічки укладають в ногах моги-
ли. Священик робить свої процедури. Палять свічки. 
Раніше кожен ніс подаваник [до складу якого входить 
свічка] додому, а  тепер палять на цвинтарі. Опускан-
ня туни. Опускають на шнурках. Потім забирают, 
бо то церковні. А якшо молоде – то на рушниках. На 
Поліссі – на намітка́х. І ті всі свічки, шо приносять, їх 
збирають, бо не може така кількість свічок згоріти, і їх 
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кидають в яму. Віск не гниє. І коли б хтось хотів копати, 
то він буде бачити свічки і знати, шо там хтось похова-
ний. І кидають шар глини і шар свічок. Потому говорі 
«Отче наш», і тато каже: «Прошу вас усіх д’хаті на обід». 
[...] [Чи побутує звичай тричі жменею кидати землю в 
могилу після опускання домовини в неї?] Кидають, але 
не послідовно це. Дари поминальні. Насипають [на-
ливають] води, колач зверху, рушник або хустку. Ти 
воду випиваєш, решта – виливаєш. [...] І двісті, і триста 
пода́ваників замовляється на похорони. То дається зі 
свічкою кожному учасникові. Просять, щоб ці пода-
ваники були без присутності священика. Це ціле дій-
ство. Коли виносять труну на подвір’я, то через труну 
всі родичі, хто хоче, дає подаваник тому, кому вважає 
за потрібне. Люди йдуть з похорону з бесагами, по-
вними хліба, бо всі діти, жінка, брати можуть давати 
таку жертву за душу покійника. Тим, хто був найближ-
чим, хто найбільше помагав на похороні, хто перший 
прийшов, – дається миска – горнятка з їжею: солодощі, 
пампушки, печиво. Дається обов’язково якийсь посуд. 
А в Косові від родини один подаваник. Ходять перед 
похороном, перед проце́сією. Зав’язують хусточки́, 
зав’язують рушниками рі́чі, свічки біля покійного.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Коли обід 
відбувається, то ту хлібину кладуть на стіл перед 
кожним, втикають [у] хлібину свічку, запалюють і мо-
лються. А  потом помолилися, погасили свічку і сіда-
ють за обід. А в кінці обіду знов запалюють свічку, всі 
моляться і розходяться. В одному селі я надибав такій 
звичай: як тільки поховають,  – приїжджає машина, 
привозить контейнер  – канапки́. [Відразу годують], 
а  тоді вже додому. Хтось із родичів виступає, каже: 
«Дякуємо, що ви нашу дорогу людину прийшли про-
вести в останню дорогу, і прошу всіх до нас на обід, що 
відбудеться там-то: чи вдома, чи де». [...] Чотири сто-
ли обіду. Міняються: одні, а так – другі, а так – треті, 
в  тій хаті, де він лежав. Спочатку дают хліб з медом. 
Нарізаний хліб кубиками і розведена вода з медом і 
полита. [Ложкою беруть?] Руками. Тарілку дают, і вона 
обходит цілий стіл цим. Потім дают за простибіг глек. 
Першому, якщо чоловік [помер],  – чоловікові, якщо 
жінка, – жінці. На обіді першими за стіл сідают чоло-
віки. Посередині, під образами, сидять найстарші чо-
ловіки, і нема різниці, в яку сторону вони сідають. До 
половини стола сідают чоловіки, до половини – жінки. 
І найстаршому чоловікови дає глек з водов, яблука і го-
ріхи там. Куштуют всі і передают по колу. У селах біля 
Косова передают молоко. Виделки не дають. Їсти лож-
кою. [Яка місцева назва обіду поминального?] Давно 
казали «кома́шня», зараз  – «обід». [За обідом поми-
нальним] роздают пода́ваники. Це називаєся «робити 
миску». Це колач і свічка. [Люди за обіднім столом змі-
нюються?] Міняються. Всі люди, які на похороні були, 
чоловік сто сорок-сто п’ятдесят [обідають]. [Скільки в 
селі людей проживає?] Вісімсот. Це по одному з хати, 
з ближчих. Робит кожен. Наприклад, брат робит мис-
ку: він дає глек і кожному по батонові. І це дають чо-
тири рази, п’ять. Він йде додому, виносить пакет оцих 
хлібин! Штук сімсот ми заказували. [...] В  Яворо́ві, 
в  Космачі обід завжди поминальний перед похован-
ням, коло хати, бо не будуть з церкви додому повер-
татися на обід. То покійник є в хаті, накривають столи 
перед похованням. Страви поминальні. Зазначу, що 
коли обід поминальний, то у Вербовець, село, там да-

ють обов’язково по колу воду, молоко і рис  – «коли-
во» називається. Перше – молоко. Всі учасники беруть 
ложкою або надпивають з того дзбанка. І  рис солод-
кий. А на Волині – то рисова каша прикрашена. В нас – 
молочна рисова каша. Поминки післяпохоронні. На 
другий день йдуть відвідати. Моляться, поправляють, 
що треба. На сороковий день замовляють службу у 
церкві  – «парастас» називається. Над колачем [хліб, 
замотаний у хустку] відправляють церковну службу. 
Потім йдуть на цвинтар, а після цього ще може бути 
невеличкий обід. То вже йде найближча родина, якісь 
сусіди ближчі. Запрошують на сороковий день. І в рік 
так. [...] А в рік коли робиться, це ще треба дати мис-
ку з горнятком. І це кожному треба роздати. [...] По-
минальні обіди влаштовують в дев’ять, сорок днів, 
півроку, а раніше такого не чули. І річни́ця. Поминки 
індивідуальні. Якщо хочуть за упокій душі зробити 
обід, то кличуть вдови́ць. Кличуть чи вісім, чи дев’ять 
вдовиць, тільки вони присутні на обіді.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  В  листопаді поминають. 
Називаєся «Дідова субота». Йдуть на цвинтар, беруть 
свічки, на могилах рідних запалюють. А  є [у  Старих 
Кутах], чи то на Трійцю несуть їжу, ще й багато. І не-
суть тарілки з собою, ті тарілки роздають бідним. 
[...] На Водорщі [Водохреще] йдуть і беруть з собою 
за простибіг. Це як на похороні роздають подавани-
ки. То несуть старші жінки, які мають багато дітей 
померлих. [Що при цьому потрібно казати?] «Перед 
Іванко́вої душі», наприклад. А кукуци́ дають за всі по-
мерші душі. Це перед Великоднем. [Натомість що від-
повідають?] «Простибіг, най Бог прийме».

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Неодруже-
ному деревце ́ вбирают і вінок шиют: клаптик черво-
ного сукна, там є чеснок, хліб і з пе́чі сажу – оберіг. Це 
така маленька штучка. Тут пришивают три штуки по 
десять копійок. Його берут в верете́но. Це на веретені 
обшивают. Потім верете́ном напихают ті інгредієнти, 
потім зашивают. Зверхі – барвінком золоченим, чер-
воними нитками. [Де це кладуть?] Дівчині  – спере-
ду, тепер ставлят у фату, а хлопцеви ставили спереду 
на шапку, тепер ставлят у букет. І  це вдовиці шиют. 
Живим  – одружені жінки, ні вдови, ні розведени ́ці, 
ні зведениці. Це має бути жінка, котра добре жиє в 
шлюбі. [...] [Як молодих ховають?] Деревце роблять 
обов’зково. А  потім на могилу кладуть. І  до року на 
могилі не роблять ніяких дій. Коли помирає хлопець 
молодий, то клали шапку. Самогубців. Пові́шильни ків 
не заносят. І священик не йде, і додому не несуть. Зрі-
зали – і на цвинтар. [Над такими хрести] не ставлять. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи казали, що не 
можна довго плакати?] Казали. Не дуже побиватися, 
бо можна викликати душу назад, шо вона буде пере-
живати. «Не побивайтеся, бо душа буде жаліти, шо 
покинула цей світ».

ГОЛОСІННЯ  [Нині за покійником плачуть?] Плачут, 
но не приповідают. Голосити  – це просто плакати, 
а приповіда́ти – це вже інакше: «А на кого ти нас ли-
шєєш». [Як дід помер, хтось за ним голосив?] Ні, дід 
старий був. Ну, те ́та: 

Ой Васильку, Васильку, 
на кого ти нас лишєєш,
А ’д кому я прийду,
А з ким я заговорю.

КОСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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138 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Космач
Записали Л. Артюх та Т. Косміна в червні‑липні 1982 р.  

у с. Космач Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Линдюк Марії Василівни, 1901 р. н.  

З польового щоденника

ПІСНІ ПОХОРОННІ  Послухайте, люди добрі,
Шо хочу казати, 
Послідній заповіт життє свого
 Хочу розказати.

Як я буду умирати, 
То буду казати:
Усю мені худобочку
Докупи зігнати. 

Усю мені худобочку
Докупи зігнати,
Бо я маю розповісти, 
Ой шо кому дати.

Братчикові рідненькому
Воли треба дати,
Шоби тоді світив свічку, 
як буду вмирати.

Братчикові воли дати,
Сестриці – коралі,
Шоби прийшла мі, зложила би 
Тихенько на лаві.

Але одній є коралі, 
А другій – куферки, 
Шоб казала за мнов грати
В чотири фіфелки.

Але другій є куферки,
А третій – курочку,
Шоби мене споминала
Кажду соботочку.

А сестриці та курочку,
Сусіді одежу,
Щоби прийшла подивиться,
Як на лаві лежу.
А сусіді та й одежу,
Мамі [білу] й овечку,
Шоби прийшла віряжати
До гробу донечку.

Але й мамці та й овечку,
Нінькові – кобилу,
Шоби сказав збудувати
З кедри домовину.

А нінькові я кобилу, 
А дякові – коня,
Шоби читав псалтиречку 
Від вечора до дня.

Я дякові кажу коня,
Попові – корову,
Шоби читав Вангелія
Від лави до гробу.

Як повіяв буйний вітер,
А тихенько свище, 
Приходіте, кавалери, 
Зробіть деревище.

Деревище мі зробіте,
Підіте по хрести,
Поможіть ня молоденьку
До гробу віднести. 

А до гробу принесіте, 
А в яму спустіте,
А підіте у дзвіницю
У дзвони дзвонити.

А підіте у дзвінницю,
В дзвони задзвоніте
Й за дві-три неділеньки
Миски нарядіте.

Але миски нарядіте,
За душу давайте.
А ви, святі ангелики,
До неба приймайте.

с. Пістинь
Записала Т. Момот 20 червня 2012 р.  

у с. Пістинь Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Хрущ Параски Федорівни, 1926 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передчуття смерті. [Якщо людина передчувала 
свою смерть, то як вона прощалася?] Я виділа, як сусі-
да з моїм татом сі прощав. Тако каже: «Куме, прощайте 
мене».  – «Най Бог простит».  – «Другий раз».  – «Най 
Бог простит». – «Третій раз». – «Най Бог простит». Це 
прошення таке. Сни-прикмети. [Як небіжчик снив-
ся], то днина міниться. На друге  – або дощ, або по-
года. Як дощ – то погода. Як погода – то дощ. Давати, 
казали, хліба [потрібно]. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Сусіди, як є 
діти – діти миют. «Мертва вода». [Куди воду вилива-
ли після омивання покійника?] Десь так виливали, де 
люди не ходять. Одягання померлого. [У що одягали 
покійних чоловіка, а в що жінку?] У сорочку, запаску, 
у фартушок. [Чи взували їх?] Лиш панчохи, чоловіка – 
у шкарпетках, тепер одягають взуття. [Що пов’язували 
на голову жінці?] Хустку. [Чи одягали покійну жінку 
у весільну сорочку?] Як мала весільну, – то весільну. 
В мене є весільна, але вузька – не вберуть. Вже вши-
ла собі широку таку. [Чоловіка-покійника в що одя-
гали?] В  сорочку вішиту. [Зверху на сорочку кептар 
одягали?] Давно не вдягали. Тепер вдягають светр. 
[У труну одразу омитого й одягнутого покійника кла-
ли?] Уперед на лаві. «Будеш говорити, як на лавиці 
будеш». Тепер вже «катафельок» кажуть. «Пута». [Чи 
зв’язують ноги померлим?] Перев’язують, і тепер так 
роблять. Але, як опускають у яму, та й розв’єзують. 
Є, що крадуть [«пута»]. Труна. [Як у вас на труну ка-
жуть?] Домовина. [Коли померлого перекладають у 
домовину?] Третій день, або коли вже має священик 
прийти, кладуть відразу. Спорядження померлого. 
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[Чи кладуть  капелюха чоловіку-покійнику в труну?] 
Збоку. [А ціпок чи окуляри?] Хіба, як це було. Нічне 
перебування біля померлого. [Хто сидить біля помер-
лого вночі?] Ци донька, ци син, ци сусіди. [Чого не 
можна одного залишати покійника в кімнаті?] Бо вся-
ке може бути. А ди – двері втворені, кіт може ввійти, 
може ніс від’їсти, може вухо. [Читають Псалтир вно-
чі.] Атрибути поховальні. [Що ставили біля покій-
ника?] Свічки кладуть і тепер. Із церкви беруть. В чо-
тирьох кутках кладуть. А воду кладуть уже на третій 
день, як ксьондз має кропити. Кладуть на стіл воду, 
таке легеньке кропивце ци з мірти, ци шо-небудь таке. 
[Чи кладуть хліб біля померлого?] Ні, хіба в горах 
кладуть, у нас – ні. Гріх класти хліб. [Чи перев’язують 
руки тим, хто несе труну з небіжчиком?] Рушником. 
На руки причіпають шпильку таку. Як хлопець  – з 
лівого, як жона – з правого [боку]. Заборони та пе-
рестороги, пов’язані з померлим. Завішують дзерка-
ла, зупиняють годинники. [Для] вмерлого зеркало не 
треба. Гріхом великим [є], би зеркало світило на него. 
Даровини прощальні. [Коли люди ідуть прощатись з 
померлим, то що з собою несуть?] Несуть гроші. А ки-
дають там у ноги коло него. Ну, то бере там родина, 
ну та платить у церкві, купує, шо треба, бере ті гроші. 
Прощання з померлим. [Як правильно попрощатися з 
померлим?] Помолити сі щиро та хрестик поцюлюва-
ти, в нас кладуть хрестик коло ніг [покійника]. [Чи ці-
лують померлого в лоба чи в руку?] Є-є, йой, цюлю-
ють – у поли, руки, ноги, голову. У нас цюлює тільки 
родина хатна. Традиції жалобні. [А як кажуть, довго 
можна за померлим тужити?] Сорок день таки треба 
[носити жалобу], а в нас носіть рік. Носіть хатні.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Як помер-
лого виносять з хати, то] катафельок перевертають, 
шоби більше мерців в хаті сі не було. А потім домо-
виною об поріг три рази стукають  – прощєють сі з 
хатов. [Куди ставлять домовину з померлим надворі?] 
[На] стільці, табуретки. Священик відправить пана-
хиду. [...] Домовину вже машина тепер везе. А раніше 
фіров везли. І фіра є, але таке, як караван – накрите. 
[Який має вигляд поховальна процесія?] Напереді  – 
вінки, хоругви (всі люди несуть), а  відтак ксьондз, 
хор і мертвого везуть. [...] [Чи зупинялася біля чогось 
поховальна процесія по дорозі на цвинтар?] Хрест є, 
капличка, ксьондз відправляє коло кожного хрес-
та або каплички. [І  на перехресті.] [Коли похоронна 
процесія іде по селу, то люди, які живуть на цій ву-
лиці, виходять на межу обійстя?] Здалеку дивляться. 
[Коли на похоронах музика з’явилась?] Давно-давно. 
Не було цего, трембіти були. І тепер ше як хто хоче, то 
трембітає, як ховають. А як ні, то приходили увечір. 
[На цвинтарі трембітали?] Ні, дорогов трембітали. Та 
й тепер трембітають, хто хоче. Платить сі, та й ідуть. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Як вмерлого прине-
сли на цвинтар, то священик знов читає [править]. 
[На чому опускають труну в могилу?] На пасах. Як є 
рушник, то й може. У церкві паси [беруть]. [Чи кида-
ють після опускання труни в могилу грудочку землі?] 
Кидають. [А гроші кидають?] Гріх кидати гроші. Дари 
поминальні. [Коли люди виходять з кладовища, рідні 
щось їм дають?] Купуют калачиків таких, колачів, та й 
рехтуют миску задушну. В миску кладуть цукру, два 
колачі, рушник, жінці  – хустку або рушник, або со-
рочку. [Кожному дають?] Ні. То кілко рідних померло, 

цим, хто є, таких рідних, та й чужому дають, як нема 
кому дати. А чужим дають потому такі подаваники – 
колачі або батони в торбинку целофанову. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Робліт обід. 
Перед обідом обов’язково, ше до хати не ідут, коло по-
ріг руки миют, витирают, стоят рушники. Поминки 
післяпохоронні. [Чи несуть рідні на наступний день 
після похорону сніданок померлому?] В нас колач, той, 
шо стоїт на вікні [дають], хто прийшов на другий день 
похорону. Йому дают горнятко та й колач. [Коли колач 
на вікно кладуть?] Як вмре, в перший день. [Коли ще 
поминають померлого?] В сорок день і в дев’їть дехто 
поминає, але в більшості в сорок і в рік. [В які дні ще 
можуть поминати померлого?] В суботу найбільше. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Як готують померлу 
дитину до похорону?] Дитинку вбирають так, як ди-
тинку. Всьо в біле треба. Навіть катафельок застелити 
зверхи білим. Застелюють всяким, а зверхи постелено 
біленьким. Неодружених. [Як одягали померлих нео-
дружених?] Як дівка, – то зібрали на княгиню, як моло-
ду. А як хлопець молодий – вінок клали йому. Деревце 
вбирають. Самогубців. [Де ховають самогубців?] Збоку 
так. [Чи моляться за них?] Ми знаємо, шо не можна, але 
ніхто не знає, ци він зробив з добра, ци з прикрости. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  В  мене чоловік умер. Мені він 
мало снив, але снив сі сусіді. Він каже: «Слава Йсу». – 
«Навіки слава». – «Не йду, бо не маю коли, але знаю, 
шо Параски мої не видно, видко, робить шось, туто, 
коло хати ходить. А  знаєш що? Скажи Парасці, най 
сі не робить. Вона так сі тєжко робила, най Бог боро-
нить. Най вже лишеє ті роботи». Це він сказав сусіді. 
Тай більше не снит. 

с. Старі Кути
Записали Н. Гаврилюк та Л. Артюх у 1981 р.  

у с. Старі Кути Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Павлюк Олени Федорівни, 1906 р. н.,  

та Павлюк Ганни Дмитрівни, 1935 р. н., 
та Шпака Дмитра Михайловича, 1935 р. н. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Раніше клалося: лава (міщани ка-
зали «катафельку»), на лаві – верета або ліжник, про-
стирадла не було, в одязі клали мерця. Мерцеві в руки 
давали на кожен палець свічку, як перстень на обох 
руках (до 3 свічки), хустку. Дерев’яний або металевий 
хрест на руки (з церкви приносили). Труна. На ма́рах 
[ношах] ставлять труну. Труну вбирають так: подуш-
ка зі стружки, біле покривало, ряднина, рантух [чис-
те полотно]. Барвінком і смереччям вбирають вінця 
труни. Верх домовини і ві ́ка (дека) убирався вінком 
з василька, смереки, барвінку. Даровини прощальні. 
Близькі, сусіди і старші люди йдуть зі свічкою і гріш-
ми. Свічку ставлять на свічник, вона горить. Буває, 
що ставлять у пшеницю. Гроші кладуть на стіл. Атри-
бути поховальні. Вода в дзбанчику або горняткові 
стоїть з васи́льками на столі. І ніч ця вода стоїть після 
похорон. На віко клали вінок, квіти, колач, рушник, 
малювали хрест. Тепер всі онуки́ несуть по парі кола-
чів, а їм хусточки чіпляють на ліву руку. Потім ці ко-
лачі лишаються дітям. Всім тепер хустинки чіпляють. 
Нічне перебування біля померлого. З першого вечора 

КОСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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всіх частують. Особливо в першу ніч. Горілку п’ють. 
Це нагадує «Грушку» [ігри]. Раніше не частували. По-
кійник в хаті знаходиться приблизно три дні. Розказу-
ють, не співають, жартують, веселяться. Музики не-
має. Трембіта в горах була. Ця «Грушка» робиться для 
розради близьких і рідних. Відспівування. У дворі піп 
читає «про ́щу» (прощення всім близьким).

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Над по-
рогом тричі опускають труну і співають «Вічная 
пам’ять». [...] Коло колодязів не стають. На перехрес-
тях мерця на ношах ставлять з плеч здіймаючи. Хрест, 
на ньому рушник (на церкву), перев’язують всіх, хто 
щось несе. Під труну клали версту – це попові, тепер 
так само. Далі несуть свічники (за унії несли католиць-
кі корогви), православні корогви, по боках од мерця. 
Труну забивали вдома, а тепер накривають, а за новим 
обрядом – носять відкриту домовину.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Горілка, 
вино, пиво, борщ тепер не ставлять, колись був, са-
лати «Олів’є» і таке подібне. Юшка куряча і ялови-
чина, зі свинини. Го́лубці з капусти і рису, студене ́ць 
[холодець]. М’ясо [печеня], м’ясо варене. М’ясо на 
гуляш до картошки. «Заєць» – печений фарш. «Тісто» 
(пудинг або яблучний пиріг). Раніше була начинка з 
кукурудзяної муки, ще й досі роблять. Кишка з ку-
курудзяною крупою, кров’ю. Кулешу готують з мас-
лом, сиром, бринзою коров’ячою. У піст – голубці на 
олії, тісто з молоком (може допускатися), риба, слив-
ки. Сливки були, тепер нема, просто зварені сушені 
сливи, а узвар пили, а сливи їли. Сливки могли бути 
з яблуками сухими. Поминки післяпохоронні. У  три 
тижні парастас (подаваники) на столі у церкві став-
лять. Піп відчитає службу і дещо з подаваників йде 
попові, дякові, а  реш та  – служкам і бідним. Ще раз 
парастас [приносять] у рік і застелюють грібки. Дари 
поминальні. Колись приносили вар, каву, крашанки, 
вино, паску – перепічка (невеликого розміру, яку да-
рували); тепер – в один–два–три роки – несуть великі 
відра, коновки, перепічку, дійниці, яблука, горіхи, ка-
лину, крашанки. Цим частують і дарують товаришам 
померлого, чужим людям, бідним і хворим. Самі не 
частуються [вплив унії]. На Спаса (Преображення) – 
19 серпня – дарують запростибіг коло церкви печене: 
«перевенте ́ник»  – пиріг з сиром, цибулею, сливами, 
яблуками (на заквасці), «зозулі»  – пиріг печений на 
дріжджах або «рогалик» (скручений пиріг). Квіти: ва-
сильок, мак. Сливи, яблука, груші, кану́фер [перцева 
м’ята]. [На парастас, як поминання післяпохоронні, 
до церкви приносять] подаваники – миска з печивом і 
три свічки, три яблука, три апельсини і таке інше.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Провідна неділя на дру-
гий, третій день після Великодня. Застелювання гроба 
на цвинтарі. Субота дідівна́ (декілька разів на рік) по-
минають старших родичів (діда, бабу, тітку, дядька). 
Поминальна на патрона [від католицького обряду]. 
Храм у селі, по суті  – поминальна на Михайла й на 
Дмитра за живота і за смерті. Бідних удовиць збира-
ють у день іменин дитини за рік у день патрона.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Несли деревце, коли 
помирала дитина або дівчина, несли його діти, з яли-
ни або смереки. Неодружених. Коли поминали дівчи-
ну / парубка, дівчата в хустинках, хлопці несли і тепер 
несуть деревце з ялини або смереки.

с. Яворів
Записала М. Курінна 28 липня 2012 р.  

у с. Яворів Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Шкрибляк Євдокії Юріївни, 1931 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  [Дзвонять], як хто помер. 
То вже кажуть: «О, у церкві дзвоні – хтось помер». Та 
вже перепитують: «А хто вмер?» І так дзвон, поки не 
похороні. А уже як похороні, то вже не дзвоні, хіба хто 
другий вмер.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одяган-
ня померлого. [Хто одягає покійника?] Запрошуют 
чужих, сусідів. Свої, рідні, не вбирают. Спорядження 
померлого. [Чи клали в труну особисті речі помер-
лого?] Годинник покладут. Труна. Постелі [у труні]. 
Подушку з сіна або з гіблівок. То шо труну роб’ї, то 
нагіблюют. Стружка. А то возьмут полотенце та й ти 
стружків наб’ют, та й так кладут у домовину. А постелі 
тих стружків та й ще шось там. [Коли почали домо-
вини оббивати тканиною?] Вже тепер. Дерев’яні. Ігри 
при померлому. [Раніше були ігри при мерці?] Грали-
ся. Затулят очі, а прийде другий та й ударят, а ви маєте 
відознати. [Хто грав у такі ігри?] Лишень хлопці. За-
тулитсі. Та поки ви не відгадаєте, вас б’ют. [Як цю гру 
називали?] «Грушка». Відспівування. [Священик без-
коштовно всі обряди проводив?] Ні, всьо платили. Не 
робив безкоштовно. Вони не вимагали, шоб заплати-
ли, але шо дасте, то й то буде, збіжжє давали. А прийде 
дєк та й священик, паламарь.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як вино-
сили [з хати], стукали домовиною об поріг три рази. 
І тепер такє роблят. [...] [На який день ховали покій-
ника?] Як усьо приготовлено, то на третій день хова-
ют. І на другий день, але переважно то на третій день. 
[...] [У якому порядку йшли на цвинтар?] Першим не-
суть хрест, фани, а відтак уже несут кришку. З церкви, 
хто кілко хоче брати  – чи штири, чи шість. [Що на-
зивають фанами?] Церковні прапори. Там Божа Мат-
ка, Ісус Христос, ангелики. [На кришку щось клали?] 
Покривало. І ліжник, і такє покривало – хто яке по-
кладе. Саму кришку [лише віко, не накрите] не несуть. 
[Що робили із цим покривалом?] У церкву йде. [Після 
кришки що несли?] Домовину. 

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Хто яму копав?] Наймают. Спе-
ціально такі люди, при церквах. Вони копали та й за то 
гроші брали. Опускання труни. [Домовину на чому в 
яму опускали?] На курмі. [Що це?] Верьовка. Кюрмей. 
Спусті, це назад заберут та до церкви понесут. Забира-
ли, бо другого принесут. [Чи кидають жменьку землі в 
могилу за померлим?] Та тепер кидают. Три рази. Нічо 
не кажуть. Просто: «Най Бог прийме! Най Бог при-
йме! Най Бог прийме!» Могила. [Де ставлять хрест на 
могилі?] Хреста – у голові. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. [Хто ніс 
дитячу домовину на цвинтар?] Діти, котрі більші. [Де 
ховають померлу недоношену дитину?] На цвинтарі. 
Переважно так, шо як дитина маленька,  – нічого не 
роб’ят [похорон]. Шо закопают, дадут їм їсти та й все. 
Домовинку робили, ім’я дитині давали. Неодружених. 
[Як ховали неодружених?] Це уже молодьож несе на 
рушниках. [Віко хто несе?] Молодьож. Хлопці й дівчє-
та. [Що робили з рушниками?] Кождий собі забирає. 
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Як довгі рушники, то розріжут пополам. [Як одягали 
незаміжню дівчину?] Як наречену. Давно, то був гу-
цулскій стрій, а  тепер більше вже такий  – панский. 
Вельон був. Гільце робили. Самогубців. [Де ховали 
самогубців?] Ховают на цвинтарі, але окремо. Хреста 
їм не ставили. Отець [священик] не йде хоронить.

СНЯТИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Горішнє Залуччя
Записала Л. Артюх 2 липня 1981 р.  

у с. Горішнє Залуччя Снятинського р‑ну  
Івано‑Франківської обл.  

від Миронюк Олени Гаврилівни, 1918 р. н. 
З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. На столі при покійному й після похо-
рон одну ніч стоїть у горнятку вода. Рано скликають 
людей до го ́рщитку. Знімають з горщитка свічку, воду 
розливають по чарках всім присутнім і випивають. 
Воду ставлять для того, що начебто душа приходить 
воду пити. Коли виносять, то хтось із рідні, не з цієї 
хати, дають калачі всім, хто з цього двору. А вони ма-
ють сісти всі разом на катафе ́льку і прийняти на руки 
колачі. Так вони сидять з одну-дві хвилини. Катафель-
ка – це лава або диван, на яких стояла труна з покій-
ним. Колачі дають для того, щоб вони жили і у них в 
хаті тримався хліб. Коли труна вже стоїть на подвір’ї, 
через покійного передають курку [дарують] старому 
чоловіку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли по-
кійного виносять з хати, то труну тричі опускають на 
поріг. Те ж саме роблять на воротях. Голосять. Труну 
з покійним ставлять на ношах на подвір’ї. Голосіння. 
«Прощайте, тесані пороги, бо вже більше не повер-
нусь з далекої дороги до вас. Прощай, брате, прощай, 
сестро, може, ми колись зистрінемось там». Похорон. 
Раніше на цвинтар несли аркуш – дрібно ламаний ко-
лач, складений на тарілку. Нічим його не поливали. 
По одному шматочку взяти треба було перед поми-
нальним обідом. Колива не було. Зараз аркуш роб-
лять, але на цвинтар не несуть – лишають вдома, а на 
обіді роздають. У Заваллі [село в Снятинському р-ні 
Івано-Франківської  обл.] по ́пушка [священик] захо-
див до хати і читав молитву (колись було так, а тепер 
він тільки у церкві й на цвинтарі). [...] Порядок проце-
сії: хрест, перев’язаний рушником, вінки, машина, на 
якій труна з покійним або люди з ношами на плечах з 
труною, по боках труни – корогви, за труною – рідні 
й близькі. Труну завжди закривають віком, відкрито-
го покійника не несуть. Те ж саме у Снятині Івано-
Франківської обл. [райцентр]. Лише коли похорон по 
радянському обряду, з прапором і таке інше, – несуть 
відкриту труну. Хор у процесії не йде. Процесія, ідучи 
до цвинтаря, спиняється на перехрестях, де хрести. 
При цьому нічого не відбувається – постояли і руши-
ли в дорогу.

КЛАДОВИЩЕ  На цвинтарі по ́пушка відправляє служ-
бу. Тут нема звичаю у яму кидати землю або гроші 
комусь із рідних, землю кидає тільки піп. На цвин-

тарі родичі запрошують всіх на обід. Могила. Як по-
кійного виносять з хати, по ́пушка кропить свяченою 
водою, потім жінка з цього господарства несе свячену 
воду на цвинтар і виливає у яму [могилу]. Дари по-
минальні. Тим, що одягали покійного, дають колач і 
сорочку (теж передають через труну з покійним). Тим, 
хто несе труну з покійним чоловіком, дається сорочка, 
колач кожному, а труну з померлою жінкою – фустину 
[хустину] зав’язують на праву руку – це все за спомин 
покійного  – помана. Після обіду роздають кожному 
поману  – колач зі свічкою, який на обіді стоїть біля 
кожного на столі.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Аркуш, 
холодець (студенець), бурячки з печерицями (варять 
буряки, дрібно ріжуть, заправляють смаженими на 
олії печерицями), начинка [запечений фарш з ово-
чами] і борщ. Як піст, то начинки не роблять, а борщ 
варять пісний, з  квасолею. В  кінці обіду ставлять 
пшеничку з маком (як кутя). Поминки післяпохорон-
ні. Обід – в день похорон, поминають ще на дев’ятий 
[день], сороковий і в рік. […] «Аркуш» – це краяли 
дрібно колач і в мисці ставили (сухий) на столі; по од-
ному шматочку взяти треба було перед поминальним 
обідом. Колива не було.

с. Долішнє Залуччя
Записала Л. Артюх 1 липня1981 р.  

у с. Долішнє Залуччя Снятинського р‑ну  
Івано‑Франківської обл. 

від Шкурган Олени Гаврилівни, 1914 р.н.

ПОХОВАЛЬНІ ЗВИЧАЇ  На віко ставлять плетений з 
квітів вінок, кладуть дві капи. Труну трічі кладуть 
на порозі хати. На порозі нічого не стелять. На дворі 
труну ставлять на ноші. [...] Виступає хтось з обря-
дової комісії. Виносять прапор, портрет, вінки [гіл-
ки немає, деревце несуть, як неодружений помирає], 
музика, віко, труна з покійним. [Якщо на машині, 
то поряд лежить віко]. На перехрестях спинялися, 
тепер не спиняються, спиняються на воротях біля 
рідні, біля місця роботи покійного. Є ритуальна пло-
щадка на цвинтарі. Є прапор, пов’язки, визначають-
ся виступаючі.

смт Заболотів
Записав М. Паньків у 1985 р.  

у смт Заболотів Снятинського р‑ну  
Івано‑Франківської обл. 

від Голубцової (Литвинюк) Ганни Григорівни, 1921 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Дари поминальні. Виносять 
покійника з хати на подвір’я, труну ставлять на лави і 
дружина або інші родичі покійного роздають дари від 
покійного сусідам, товаришам. Дають добротні речі 
покійника або нові речі  – рушники вишити, хустки, 
якщо покійниця, сорочки  – від покійника. Подають 
через труну. Колись роздавали старі речі мертвого. 
Зараз купують нові, ставлять на колач і дають разом. 
Після похорону запрошують всіх на обід. Одному із 
присутніх на обіді, разом із пшеницею [кутею] дають 
ще й подарунок. Поховальні звичаї. На Святий вечір 
хтось з рідних недавно померлого приносить вече-
рю його близькому товаришеві. Він повинен з’їсти ці 
страви і помолитись за покійного.

СНЯТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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142 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЯРЕМЧАНСЬКА  
МІСЬКА РАДА

с. Микуличин
Записали М. Курінна та О. Васянович 26 липня 2012 р.  

у с. Микуличин Яремчанської міської ради 
Івано‑Франківської обл. 

від Годованця Івана Васильовича, 1932 р. н.,  
Годованець Галини Іванівни, 1963 р. н., 

Філяк (Буратчук) Анни Федорівни, 1939 р. н.,  
та Волошин Галини Василівни, 1964 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Хто обмиває померлого?] Є,  шо 
самі рідні роблять. А  тепер всіх забирають у морг. 
Там уже помили, вбрали. Як кладут у трунву, раньше 
було і зараз таке є, за голову хто бере, то ́му віддавали 
курку. [Коли поклали покійника в домовину], то вже 
зараз ягня дають за простибіг. Труна. Колись [був] 
катафалк чи дошки клали, а тепер беруть матрас. На 
дошки клали ліжники, покривало якесь. А хоть і ма-
трас, то вкривають. Тепер хоть домовина, то все одно 
кладуть доски, доски накривають, тоді кладуть домо-
вину і вже людину в домовину.  Ігри при померлому. 
Я  пам’ятаю, шо, як хтось помре, вечером збирались 
хлопці. І була така забава, шо колом сідали, один – по-
середині. Зав’язували йому очі і поясом били. Пояс 
ховали, і він мав шукати, у кого. У кого знайшов той 
пояс – той йшов вже у коло. Ще грали «Гопака». Один 
нахилявся мужчина, а  ззаду його хтось бив. І  разом 
руку хапали, і ховались, а він підіймався і мав угадати, 
хто його вдарив. Якщо вгада, то той сідав і його вже 
били, а як ні – ще раз, поки не вгадав. Коли вже мерт-
вий є, лежит, а вони збирались грати, то називалось 
«На привилі». [Чому збирали молодь грати при мер-
цях?] Це ще, певно, з язичницьких часів йде. А тепер 
цього нема. [До яких років цей звичай побутував?] Ще 
десь у шістдесятих. [Чому нині не дотримуються цьо-
го звичаю?] Якась свідомість може інша або зв’язано 
з більшим впливом церкви. Атрибути поховальні. 
У нас три [хлібини] переважно тоді, як хоронят. Дают 
священикові, дякови, паламареві. Кладуть на стіл.

КЛАДОВИЩЕ  Дари поминальні. Несуть [дари поми-
нальні], парастас називається: хліб, таку булку, які цу-
керки, мандарини. Є, несуть три [хлібини], є – одну. 
Як хто такий заможний, шо як похорон і роблять по-
минки – «обід» називається, – то дають за простибіг: 
колачі чи батон – хто шо. І дають, на сорок день і на 
рік, всю його [покійника] одежу, котра бу́ла нова. На 
рік переважно вже купляється всьо но́ве. Всім. У нас 
ніхто не відкажеться, аби який був. А те [поношений 
одяг] палять. Хто хоче – носить, хто хоче – ні. Якби хто 
такий гордий був, то йому не треба йти на той праз-
ник. Вже знають, шо будуть давати. Там не кажуть: 
«Можна, я  тобі дам?» А  кажуть, що най Бог прийме 
за простибіг мого тата, душі Василя, чи як там звать. 
І тако кожному дають. І в нас ніхто не відмовляється. 
Одежу можна давати.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. По-
минають [покійника] через три і дев’ять, сорок [днів] 
і рік. [Чи поминають у півроку?] Як хто. Служба Божа 
переважно у церкві. Псалтир читають тоді, коли по-
мре. [Коли був самогубець], то не дозволялося навіть 

Псалтирю читати. Тільки у хаті свічки засвітили і 
всьо. [Лише] гостє людей. А вже тепер читають Псал-
тирю, але не кожен схоче піти. Такий церковний дяк 
не піде. Таких у нас є багато, шо вже навчилися читати 
Псалтирі. Третій день у нас переважно службу у церк-
ві наймають. Сороковини справляють дома. Дев’ять – 
це у церкві. Ну, і піврік, хто хоче, у церкві. Ну, і по тому 
вже рік дома. [...] А  тепер уже більше всьо у церкві. 
Службу наймають. Ідуть на цвинтар. [До самогубців] 
священик через рік по тому [по смерті], як когось десь 
хоронить, прийде і той гріб опечатує, почитає молит-
ву. Лиш коли пройде рік. За них нічого не роблять, бо 
він з церквов нічого спільно не є. Священик його не 
хоронив, то не може за нього у церкві відправляти. 
І удома нічого не роблять. Лиш як рік, то тоді тільки 
можна шось робить.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Є  такі задушні суботи. 
Перед Зеленими святами, Трійцею, Параскеви, Дмит-
рієм. От має бути Сорокоуст. Піст Великий почина-
ється – Великодній. Кожна середа, п’ятниця – у церкві 
відправляється за померших. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Якшо людина 
випадково переходи ́ла кладку і потопилася, то його 
ховають з священиком, у церкву беруть. А якшо сама 
скочила у кирницю чи сама у річку скочила, і всі зна-
ють, шо вона спеціально це зробила, у церкву не бе-
руть. І священик не хоронить, і повішаників [анало-
гічно]. [Де ховають самогубців?] Крайній кут [кладо-
вища], де вже нема нікого. [Чи ставлять їм хрести?] 
Ставлять. Це вже залежить від родини. Тільки при-
йшли, забрали і понесли. [Як одягали самогубців?] 
Так, як усіх. [Чи буває погіршення погоди, пов’язане 
із самогубцем?] Бувало таке.  У  нас жартома можуть 
сказати: «Які вітри звіли, яка погода, то, певно, хтось 
повісився». Але то ніхто не повісився. То просто така 
погода. 

с. Яблуниця
Записали О. Боряк та М. Курінна у 1988 р. та 2012 р. 

у с. Яблуниця Яремчанської міської ради  
Івано‑Франківської обл. 

від Копітанчук Олени Дмитрівни, 1912 р. н., 
та Рубоняк Василини Власівни, 1944 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ   
Завмирання. Такє було, шо поховали батька, а дочка 
десь була світами. І  дочка в гвалт, шо похоронили, 
її не дочекали. І на тому стало, шо мусіли на другий 
день відкривати, так шо вона мусіла подивити, по-
плакати. І відкрили могилу, і [покійник] не так лежив, 
єк поставили, а долу лиц в могилі, обернений був. Це 
на другий день було. А тоже відкривали жинку. То на 
третій день відкрили могилу і домовину відкрили, то 
жінка гет руки собі поїла, рук криваві були гет. І тоже 
долу лиц лижела. А мертва людина кожна горилиц, єк 
помирає, кладуть у домовину і так хоронять. [Як ви-
значали, що людина померла? Чому помилялися?] За-
раз узєлися на другий день ховати. Давно ховали пе-
реважно третьої доби або на четвертий день, бо того, 
шо єкщо душа ще не розлучилася з тілом, так людина 
кожна оживає. Бо тіло Господь-Бог із землі зробив, ну, 
а натхнув духом своїм. Так шо душа безсмертна, душа 
ніде не гонна умерти. І за то Бог цим керує, і куда душа 
се присужила. Людина просить Бога, і є там чистили-
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ще, і в чистилищу може людина свої гріхи очистити – і 
Бог бере до раю. А єкщо у Бога не вірять, то зразу до 
пекла. Оце є найстрашніше умерти. Кажуть: «не ду-
маємо єк ожити, а думаємо єе умерти». [Чому Ви вва-
жаєте, що людина оживає під землею? Чому вона при-
ходить до тями?] Ні, це так від Бога дано, шо людина 
мусить свою кару відбути. Там. Це вмираї, а другий 
раз має оживати, єк дух се обертаї у землі. А потому 
далі людина вже умирає. Має свою кару там відбути. 
Ісус ніс тєжкий хрес за нас всіх, за цілий світ. Відкупав 
нас від злого духа. Але, відіте, шо в хто віре серцем, а 
хто так... Хто має Бога в серці, кажуть біля того Ан-
гель-Хоронитель завжди... А є така людина, шо про 
Бога навіть не скажеї... Навіть чути не хоче. Каже: «А 
ти йго віди ла?». Не достоїн ніхто Господа-Бога відіти. 
Але око Боже цілий світ озирає. Бог усе сотворив, єк 
небеса, так і зорі на небі, і сонечко, і місяць, і всьо... І 
землю, і на землі всьо, всю звірину, усю гадь... – усно, 

шо є на світі. І людей. І всім завідує. Без Божої волі 
нічо се не роби.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Ігри при 
померлому. «Лопатки» були. «Перстень»  – бере пер-
стенець, передавали один одному, на кому зупинить-
ся – хлопець дівчину цілував. «Гусака пекли». «Дупака 
били»  – пасиками [пояси] били, лопатками. «Млина 
крутили». Більше двадцяти п’яти років, як не грають. 
Колись «Лопатки» дві ночі були. [...] Дєк Псалтирю 
читав. Трумбети трумбичать. І  як несуть ховати. По 
три-чотири трумбечі. І зараз так.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. [Убирали 
цих неодружених... так єк молоду вбирають зараз до 
шлюбу, так молоду вбирали до гробу. Єкщо дівчина 
незамужня умирала. І хлопець так. Тоже вінок шили, 
усьо... [Дівчину одягали у гуцульський стрій?] У  гу-
цульській, так. […]

ЯРЕМЧАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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м. Ржищів
Записала О. Чебанюк 4 серпня 2005 р.  

у м. Ржищеві Київської обл.  
від Вареник Лідії Леонтіївни, 1930 р. н.,  

родом із с. Липовий Ріг Миронівського р‑ну Київської обл. 
 (у м. Ржищеві проживає з 1964 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. Перед тим як 
помер мій хазяїн, сниться мені сон, шо я пішла до кри-
ниці і упустила відро в криницю, повернулась і пішла. 
Я проснулась і кажу: «Криниця – вдовиця, я останусь 
удовою. Відро упустила – хазяїна збудуся». Отсе сон 
не кому-небудь, а мені. І десь днів через п’ять помер 
чоловік.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обми-
вання та одягання померлого. [Хто обмиває покій-
ника?] Кого пригласять. [Як їм віддячують? Чи пла-
тять їм гроші?] Хто шо як. Раніше, ще в давнину, то 
не було таких обичаїв, як оце січас. Тоді собі як? Ось 
у мене умерла баба, прийшли бабки, обмили, вділи, 
Богу помолилися і на цьому розійшлися. [...] [Як по-
мерла людина, куди її кладуть?] Ну, наприклад, не-
має гробу готового, то поклали на лаві, чи там доски 
якісь наклали, чи, може, диван якийсь, а можна його 
поставить посередині. То оце на таке кладуть, а  як 
гроб уже готовий, зразу в гроб кладуть. [Куди труну 
ставлять?] На стільці або на лаву. Стіл – високо. На 
столі у нас не ставлять, і колись не ставили. «Мертва 
вода». [Куди виливали воду, якою обмивали покій-
ника?] А воду виливають у таке місце, щоб там люде 
не ходили, щоб скотина не ходила. Труна. На похоро-
ні колись, і сійчас, галушки варили. Оце як зробили 
труну, там такі стружечки тоненьки розіслали по дну 
гроба. Це, кажуть, вона галушки буде варить. Там ще 
сінця покладуть для абичаю. Спорядження померло-
го. [Що дають у руки покійнику?] Свічку й хрестика. 
І на шиї щоб був хрестик. Зв’язуються руки бінтом і 
ноги. Це кладеться в гроб. І падушка не з пір’ям, а з 
сіном. «Пута». Не розрішали колись брать і зараз не 
розрішають. [Але брали?] Як украдуть. А це ж вони 
кажуть, шо це воно так: і помічне воно можеть буть, 
і  на погане можеть буть. Можуть, наприклад, так: 
може якийсь чоловік десь ходить, отакий же, шо по 
бабах, то цій жінці посовітують, шоб вона позаши-
вала, понаривала клаптиків із цієї марлі та десь йому 
позашивала, шоб він його не бачив. Щоб він не ходив 
гулять. Оце цими [мотузками], як рука, кажуть, бо-
лить, то обв’язуть, будто би воно знімімє боль. Це на 
таке брали його, але тільки шо як украсти. І колись, 
і січас розв’язується, як у яму будуть опускать. Атри-
бути поховальні. [Воду ставлять на вікні.] Вода за-

лишється аж до сорока днів. Але її випивають. Оце я 
рано встала сьогодні, випила ту водичку, налила дру-
гої і поставила. Вона ж до сорока днів яка буде? Не 
виливають – випивають. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. [Чи закривають у хаті дзер-
кала?] Дзеркало закривається от сатани. Телєвізор, 
дзеркало – це до Бога не касаєтса. Як уже поховали, 
люди розійшлися, то й знімають. У хаті порядки на-
водять і знімають. Хвіртка чи ворота одкриваються, 
шоб люди ішли ж. І, наприклад, як обіди, там дев’ять 
чи сорок день, чи год – хвіртка должна буть открита, 
бо покойнік тоже ж обідать приходить.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Гроб вино-
сять ті, шо копали яму. [Як виносять труну, чи стука-
ють нею тричі об поріг?] У нашім краї не було цього, 
а в Западній Україні було це. І  січас там таке є. Бо у 
нас, з нашого Ржищєва єсть батюшка там, і він хоро-
нив маму свою тут же, і хоронив сестриного чоловіка, 
то таке роблять. Оце виносять з хати і об поріг три 
рази опускають. Це я теперечки бачила, но це з цих 
країв, а у нас цього ше не роблять. [Чи виходять всі з 
хати, коли виносять покійника?] Виходять і посипа-
ють зерном – житом. Тепер посипають і пшеницею. Не 
в усіх жито є. І оце посипали в хаті і наче аж за двір по-
сипали. Вже як вийшли всі, посипали і хату закрили. 
[І ворота закривають?] Ні. Тільки хату. Не замкнули, 
а тільки двері закрили. [...] Раніш [покійника на кла-
довище везли] на возі. Соломи туди чи сіна та якесь 
ряденце. А тепер коври вистеляють. [Чи беруть ноші?] 
Дак на кладбіщі, на воротях. [Як вони називаються у 
вас?] Нари. Оце ж там на кладбіщі будочка, і там на 
кладбіщі хрест стоїть дерев’яний і оці нари. Беруть 
того хреста на кладбіщі, а  тоді на нього пов’язують 
хустку і рушника і там кому загадають нести. Хоть 
жінці, хоть чоловікові – і хустку, і рушник. У нас у селі 
церкви немає. А як тут, то з церкви виносять ції нари. 
У  церкві  є. Пішли до машини, поставили. [Чи зупи-
няється поховальна процесія на перехрестях?] Зупи-
нялися й должни зупиняться. Якщо несуть покойніка, 
обізатєльно треба, шоб три рази спинялися. [Чому 
три рази?] Це будто би така чи традиція, чи обичай. 
І скрізь же однаково. Я в Полтавській області ховала 
племінника свого, то там батюшка іде вперед і пєвча 
йде впєред. І на каждому повороті, так як ото де улки 
[вулиці], так і ставали. Но у нас батюшка не йде, на-
приклад. Нашого должни вивезти і він там уже чекає 
покойніка [на кладовищі]. Приходим на кладбіщє, ця 
ж брама счітаєтся одкрита. Заїжжа машина, як дале-
ченько, а якшо десь тут недалеко, машина стає, нари 
на кладбіщі є – приходять, становлять на нари, при-
носять до могили.
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КЛАДОВИЩЕ Копачі. [Хто копає яму?] Хто кого зна-

йде – то сусіди, то якісь знайомі. [Як з ними розпла-
чуються?] Я, наприклад, маму ховала, ховала хазяїна, 
[давала] по шерстяному платку, по гарному полотен-
цю і по десятці. Вони з мене не требують нічого. Не 
шо там я з ними договорялася, шо я вам платить буду 
чи за плату до мене прийдите, ні. Хазяїна ховали, то 
з його роботи прийшли хлопці. Опускання труни. 
Править батюшка, єсть такі, шо і доповідь чита-
ють. А потім прощаються рідні, забивають [труну] і 
опускають. [На чому опускають труну?] Вєрьовка на 
кладбіщі є спеціальна, і людина, і вірьовка. Но я, на-
приклад, як ховала свою маму, хазяїна, то у мене були 
рушники. Упустили хлопці на рушниках і  навхрест 
рушники кинули і так прикопали. [Що кидають у 
могилу, крім землі?] Свячену воду. Наприклад, свя-
чена вода – ідуть на кладбище, дають якійсь людині 
баночку із кропильцем із свяченою водою. Та лю-
дина, якщо нема батюшки, прийшла, навхрест цим 
кропильцем, а тоді опустили покойніка, знову наверх 
труни і кинула туди оце кропильце і водичку туди 
вилила. Як прив’язали хустку і рушника на ті нари, то 
його уже ніхто не забере, а його забере та людина, шо 
там працює. [Хрест зразу ставлять?] Як є. А як нема, 
то як коли в кого трапиться. Стараються так, напри-
клад, як у мене хазяїн умер двадцять п’ятого верес-
ня, то ми до Провід поставили пам’ятника і ограду 
зробили. […]  Як оце треба посвятить, наприклад, 
чи то пам’ятник, чи то хреста, чи що завгодно, ну то 
тоді підходиш до батюшки, кладеш граматку оцю, шо 
покойник, за упокой і за здравіє. Кладеш граматку і 
гроші кладеш, скільки ти поклав, він не каже, шо там 
це стільки або стільки. На похорон  – то там якась 
ціна вказана, я його вже позабувала. А тоді ж: «При-
йдіть посвятіть мені хреста чи там пам’ятника». Чі-
пляєш рушника гарного – як чоловік, а як жінка – то 
хустку. Чіпляєш або рушника або хустку. Прийшов 
батюшка посвятив, прочитав цю молитву – знімаєш 
і отдаєш батюшці і […] панихиду, і те, шо понаклада-
єш на гробіку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Станов-
лять, накривають столи і ждуть людей. А тоді прихо-
дять люди з кладбіща. Становлять воду, кружку, від-
ро, полотенця і люди миють руки і сідають уже за сто-
ли. Страви поминальні. [Що ставлять на стіл?] Вод-
ку, вино чи сітро. [Чи готують коливо?] Обязатєльно. 
[Із чого його роблять?] Із булочки. Розводиться мед і 
розбризкується медом. Риба жарена, холодне і рибне, 
і м’ясне, ковбаса, сирки, салати які. Оце первий стіл 
сідають люде, а потім подають капусту. Вперед у нас 
картошку і  катлєти. А  тоді дають капусту, голубці. 
Тоді дають налісники із сиром. Галушки молошні, ки-
сіль і до киселю там печиво якесь. Дари поминальні. 
Роздають людям, скільки там людей є за столом, уже 
люди пообідали і  роздають їм канхвети й печення. 
Обично роздають у кульочках. Люди встали, Богу по-
молилися і розійшлись. Остаються самі родичі. «Сні-
данок» для померлого. [Чи ходять на кладовище на 
третій день?] Ходять, наприклад, на другий день. Так 
оце ж, людина сьогодні умерла, то її не ховають, а хо-
ватимуть завтра. А післязавтра вже буде третій день. 
Ходять на кладбіща і дома обідають. Снідать носили. 
[Що несуть?] Бутилку несуть, закуску беруть. Ідуть 

же ж туди і гості. Ну там стали, побалакали, помо-
лились, поплакали та випили по чарці, поснідали. 
На гробик понакладали, чарку налили і поставили. 
А ще й отако-о навхрест польопають горілкою. По-
минки післяпохоронні. Дев’ять день справляють на 
дев’ятий день. Тоже все готують, як на перший день. 
Усе: і холодне варять, і риби, і оселедця. [Чи ходять 
на кладовище на сорок днів?] І на сорок ходять, і на 
дев’ять ходять. І все так несуть і роздають. І дома так 
само обідають, така сама традиція. А  потім хто як 
хоче. Хто хоче – і півроку так же само отміча, а хто 
ні – то аж рік. Я, наприклад, за сваїм хазяїном двад-
цять панахид справила. Бо це такий я завєт дала: 
поки буде мати жить, поки я буду його поминать. То 
мати моя вмерла одинадцятого листопада, а я двад-
цять п’ятого вересня ще йому панехиду послєдню 
отслужила. А теперечки вже за матір’ю. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли поминають по-
мерлих протягом року?] «Проводи» називають, після 
Великодня, а  тоді восени, «поминальні суботи» на-
зивається: Дмитрієвська поминальна субота. Воб-
шем там не одна субота, там чимало цих поминаль-
них суботів. І оце особенно у пости. Як постять, то й 
ото поминають. Перед Паскою ходять же до церкви 
і поминають. Як поминальна субота, то до церкви 
ходять, панахиди наймають. Це у нас як Кутя перед 
Різдвом, то, наприклад, як сідають вечерать, то на-
ливають чарку і покійнику. А  тоді вже повечеряли, 
поскладали ложки, де кутю їли, і зверху хлібину кла-
дуть  – це вже покойнік прийде вечерять. А  вранці, 
як піднять хлібину, то чия ложка перевернеться, то 
той умре.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
марів. [Що роблять, якщо людина довго не може по-
мерти?] Це раніше балакали, а сєйчас таких случаїв 
нема, що були такі люде, знахарі, і що вони не вми-
рали. Оце їм треба вмерти, і їх не допускає до Госпо-
да Бога, щоб забрав Господь Бог їхню душу, той не-
чистий ними володіє. [...] Кажуть, шо були такі, шо 
стелину треба було зорвать, но у наших домах вже 
не зорвите. Це в старих хатах. До стелину зривали. 
Це кажуть, шо робило щось людям погане і тому 
така кара перед смертю. Неодружених. Хлопцям – то 
букети чіпляли. Як не женився чи шо, і зараз чіпля-
ють. Ну таким уже – парубкам. А уже дівчат, то хто 
як пожелає. Бо я знаю, шо умирала незамужня, вона 
дівчина, і  вона знала, шо вона помре і сказала: «Не 
вздумайте мені вінка надівать, мене запніть хусточ-
кою». А так робили вінок з лєнтами і букета чіпля-
ли. [У що вдягали?] В усе українське. А на ноги, як 
раніше, у давнину, то не надівали чулок, а обмотува-
ли марлєчкою ноги. Гроші клали до боку у платочку, 
шоб вона собі викупила місце. Сорок одна копійка. 
[Чого сорок одна?] А того, шо вона сорок апостолів 
обділить, а одну собі оставить.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Я вже перед ранком наче й не 
сплю, а  мій хазяїн поперед умер, а  мені сниться чи 
сновигається, я й сама не можу придумать: «Ти ідеш 
на панихиду?»  – наче мій чоловік каже. А  я кажу: 
«Да». – «Іди, бо ми з Лєнкою прийдемо завтра». У дні, 
шо положено, треба отмічать.

м. РЖИЩІВ
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БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гостролуччя
Записала Л. Артюх 1989 р.  

у с. Гостролуччя Баришівського р‑ну Київської обл.  
від Прими Марії Харитонівни, 1926 р. н.,  

та Стешенко Наталки Григорівни, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне пе-
ребування біля померлого. Ніч коло мертвого хтось 
сидить. Ті, хто ночує, вечеряють у хаті: борщ, карто-
шка, оселедець, консерви рибні. Больш пісне. Атри-
бути поховальні. Вода до дев’ятин ставиться у ста-
канчику на вікно, ту воду щодня зливають докупи й 
наливають нову, а потім на могилу виллють на кладби-
щі. Можна й випити цю воду. Для покойника ця вода, 
шоб душа пила. А випиває той, хто боїться мертвяків. 
Даровини прощальні. Коли почули, шо вмер, несуть 
гостинці, шоб передав своїм покійним. Прощатися 
йдуть – не несуть хліб. То давно було. Тепер кульочок 
конхвет, пряників. Більш свої носять. Тоді ці пряни-
ки – у вузол, і в церкві й на кладбищі роздають з узла.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Просять на 
обід. Старців кличуть, які є. Всі руки миють. Сідають. 
На столі коливо обов’язково: сахар у воді, бублик чи 
булка. Треба взяти тричі. Насамперед борщ гарячий 
чи капуста гаряча. Гаряча страва, шоб пара пішла, бо 
покойникам пара, а нам страва: «Тобі паричка, а мені 
стравичка!». Одна баба приказувала в нас: «Куди душа, 
туди й пара». Пампушки, пиріжки з кашею, печінкою, 
ряжанку роблять. Налисники з сиром, м’ясо-печеня. 
На поминках тільки ложки, а на весілля й виделки мож-
на. Горілкою частують. По чарці. Для покійного не став-
лять чарку, а на могилку несуть, наливають покійному 
чарку. З поминок нічого не роздають. Хазяйка може го-
тувати страви, гріха нема, та їй не до того. «Сніданок» 
для померлого. Поминають. Снідають на другий день. 
Снідають споконвіку. Ідуть на кладбище, несуть їсти і 
на могилі кладуть. Пироги, хліб. І для пташок залиша-
ють. Коливо при кожних поминках на всі дні. Поминки 
післяпохоронні. Дев’ятини так само, як обід [поминаль-
ний]. Як піст – все пусне. Й тепер так, і колись. Борщ 
пусний, голубці, пиріжки, картошка, риба чи консерва 
рибна. Сороковини – п’ять неділь і три дні. Так само: 
коливо, борщ і ще все. Тепер і півгóдини і год. Ходять 
на кладбище. Й дома вечеряють бува що напередодні. 
Буває, шо й ночують, шоб завтра на могилку. На могилі 
оставляють шось, бо не годиться все прибирати. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминки через тиждень 
після Паски  – обща  – Гробки, або Проводи. Несуть 
паску, яйця, рибу, м’ясо, хліб, консерву, пироги, го-
рілку. Долі розстеляють скатертину, розкладають і 
на столах, в кого є. Їдять самі й угощають один одно-
го. У ряд буває по тридцять-п’ятдесьт душ насядуть. 
Яйця, паску й гостинці кладуть на могилки, для бід-
них. Горілку чарку виливають на могилку. На Возне-
сіння на могилки ходять, але небагато. І на Спаса так 
само. Коливо на Гробки не роблять. Після Казанської 
общі панахиди чотири суботи. Осінні чотири суботи 
поминальні: Дмитрова, Михайлова, Дем’янова. На неї 
всіх поминають – вішальників, втопельників. [...] Ку-
пують дванадцять хрестиків і роздають з печивом лю-
дям [в пам’ять про померлих нехрещених дітей].

с. Лукаші
Записав Ю. Бідношия 14 червня 1997 р. у с. Лукаші 

Баришівського р‑ну Київської обл.  
від Шульги Катерини Миронівни, 1913 р. н.,  

переселенки із с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. [Чи ка-
зали, що як на поминки метелик або якась інша ко-
маха залетить, то це душа?] Кажуть, як конає людіна, 
док соопшіть шось токе в хаті. Козала сєстра моя, шо 
як матка вмірала, док щось як покотілось по хаті, так 
як бухнуло і покотілось. Я, каже, кожу: «Ну всьо, вже 
будє матка конать». А хто його знає? Бог його зна, шо 
єно токе. Полегшення агонії. [Що роблять, якщо люди-
на важко вмирає?] То як буває важко, до буває б’єцца, 
док гукнуть врочіху, шуб укола дола. Ну тей укол не по-
могає нічого. [А раніше що робили?] А ранше нічого. 
Лєжить людіна, а там помре – і всьо. [Чи клали на під-
логу?] Нє-нє-нє-нє. Кажуть, оту смєртельну одєжу, шо 
йому вже нозначілі нодєвать, клодуть пуд голові, шоб 
уже бістрей умірав. А на пудлогу нє клодуть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Труна. [Як у 
вас кажуть: «гроб» чи «домовина»?] Кажуть і гроб, і до-
мовіна. В нас як робілі колісь гробі, док так-от, четирє 
дошкі і поверх дошкою нокривають, як корито робілі. 
А тепер робєть уже склєпом, і токе саме ж ото нокри-
ваєце. Док так – хоть «гроб» кажуть, ходь «домовіна». 
Спорядження померлого. [Що кладуть  у домовину?] 
Сіно, а  там уже стлалі прос[тиню], а  тоди покойніка 
клалі, подушечку току нопіхалі пуд голові, шоб голо-
ва нє лєжала так, а шоб так наче трошкі була од вісока. 
Гроб оббівають чорной мотєрієй. [Чим набивають по-
душечки?] Сіном. А як єсть в тєбє йоке-нібудь токе зі-
ллє похуче, док зіллєм похучім. Ну, кажуть, у городі док 
нєма ж його, док ватою. [Яким зіллям набивають?] От 
м’ята, от ромон, конихвора. Токе гарне, похуче. Я собє 
носушила, шоб уже і в гроб ноклалі, і подушечку шоб 
нопхалі. Зразу як покойнік умре, обмують покойніка, 
ложеть но коровать обо в нас кажуть «лава». Док ло-
жеть, пока робєть гроб, а зробєть груб, тоди привєзуть 
покойніка, туди беруть ложать покойніка в гроб. Но-
чує вже в гробу. [Чим накривали покійника?] Тепер як 
хто. Тепер хто туллю нокриває, а хто мотерію. Ну в нас 
очей нє нокривають. Тут нокривають очі і ногі нокри-
вають. А у нас козав колісь батюшко, шо нє нокривайтє 
ні очей, ні нуг. Його й так очі зокриліся, а нуг нє нокри-
вайтє, бо як будє но Страшни суд іті, док будє падоть, 
будє путоца до падать. [Чим накривають очі?] Покри-
волом нокривають. [У що одягали покійників?] Що в 
кого є, тим одєвалі. Колісь все було стореньке. А тєпер 
одєвають покойніка от і да. Сьогоннє хвотає ж мотєреї, 
хвотає всього. Сьогоннє вже одєвають, як помєщіка. 
Хвотає вже сьогоннє плоткув, мотєреї. І доють, нопрі-
мір, плоткі тим – от півшу ж гукають, батюшко, і бєруть 
трі человікі півша або четирє, або й п’ять, всім обмату-
ють свєчкі плоткамі. А колісь токого нє було. «Пута». 
[Чим зв’язують покійнику ноги?] Латочку току пєрку-
льову дєруть або й бінта, до з’язують. А там роз’язують 
но тий світ ногі. З’язують і рукі, з’язують і ногі. Бо рукі 
ж россовуюца і ногі так вот. А тоди, як ото вже везут на 
кладбіща, док роз’язують. До тиє латочкі кідоють у яму. 
А є токіє, шо... от кажут, шо буває, рука боліт, док як із 
рукі, док бере до руку зов’язує. А той каже, шо у мене 
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нога боліт, док із ногі бере до ногу зов’язує. Ото вже 
зов’яже ногу і носіть, пока єно соме зогубіца. Я  сома 
брала тоже до зов’язувола. 

ВИНОС ТРУНИ  [Що робили з лавою, на якій лежав покій-
ник?] Зєрном пусиплють. Покойніка с хати виносєть, 
зєрно вслєд сиплють. [І на лаву?] Но всьо, і с хати, і в 
хаті. Як покойніка взялі, так зєрном посипають, пока 
вже зо ворота вінєсуть.

КЛАДОВИЩЕ  [А  як називається місце, де ховають?] 
Кладбіща. [Більше ніяк не кажуть?] Нє, могілкі. Мо-
гілкі й кладбіща. [Казали «понесли на кладовище» чи 
«понесли на могилки»?] І те каже так, а те каже так. [Чи 
клали на могили дубові колоди?] Нє. [Чи ставили хрес-
ти?] Дубовиє хрести рубілі. А теперека большиство вже 
зєлєзниє. Огради зєлєзниє і хрести зєлєзниє.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. От но обід 
всіх пріглошають. Ще но кладбіщах кажуть: «Пожа-
лоста, люді добриє, люді добриє, но обід [приходьте]». 
Страви поминальні. [Які страви готували?] Конун. То 
вже туди кідоють мєд і воду, і хліб. То нозиваєца «ко-
нун». І ото пока вже обєдоть, док уже всі-всі тиє люді, 
шоб усі по ложеци єго взялі до поїлі. Це перше, а тоди 
вже обідоють. «Сніданок» для померлого. [Чи йдуть на 
кладовище наступного дня після похорону?] Ходєть. 
Кажуть «снідоть нєсуть» уже покойніку. Колісь нє хо-
ділі, до войни поняття нє зналі. А сє вже йдуть, беруть 
бутилку, беруть там уже снідоть – і то уже нєсуть. Кого 
вже стрінуть, того іс собою гукають. [А хто йде?] Род-
ниє, тулькі родниє. А чужіє вже нє йдуть. Поминки піс-
ляпохоронні. Но сорок днів тоже пріглошають людєй – 
сороковіни. Хто правіть сороковіни, тей пріглошає. 
А хто нє правіть, тулькі пойдє в церкву до в церкві по-
моліца – док нозиваєца «понохіда» – у церкві понохіду 
наймє, отправєть, а дома вже обіду нє правєть. Іще пра-
вєть дєвєтіни і «трєйтіни». [Це скільки?] Трєйті дєнь 
покойніку, док то кажуть трєйтіни. А там дєвєть днєй, 
док уже їх мало правєть. А  сороковіни правєть. [Чи 
«здимали воздух»?] Зо здоровлє знімать, да? Колісь у 
нас робілі в сєлє, а тут нє робєть. [А як робили?] Беруть 
плотка, учетирох беруце зо рогі, і туди ложіть батюшко 
Вангалєю, і токо пуднімають, а батюшко моліце. А тут 
кажуть, нєзя токого робіть. [Що це означає?] Я вам нє 
скожу, бо я нє знаю. [Це за покійника?] Зо покуйного. 
Це у сорок днюв токе робілі. [Як це називалося у вас?] 
Зо здоровлє здімають, ізнімають зо здоровля. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Як у вас в селі називають-
ся загальні поминальні дні?] Учора булі Дєди, а сьогонє 
утром Бабі. І сьогодні у церкву, правілі. Сє кажуть По-
мінална субота. Сє сьогонє тока субота, шо помінають 
тиє, коториє но сєбє рукі ноложілі, коториє сєбє постре-
лялі, коториє потопілісє, опшим, хто зогінув, сьогонє 
їх помінають. Осє сьогонє батюшко правів у церкві. І я 
бумажку подовала правіть, осє зопісала своїх покойні-
ков. [А які Діди були? Скільки разів на рік?] Трі. [А які?] 
Я вже нє знаю, як то вам... мєсьоца, по-мойому, шо в сіш-
ні. Єно, баште, як колі. Коли колькі Мєсоєдув, єно нє те... 
у сішні мєсьоци, перед Пустом. Кажуть – Діди помінал-
ниє. І осє но Паску, но Радоніцу. А сє Дєди, сє Троєчниє 
вже Дєди. Трі рази в году правєть по покойнікам. [А які 
головні?] Док я ж вам кожу, єни всє ‘днакіє [однакові]. 
[Коли ще поминають мертвих?] Мєртвих Вєлікдєнь  є. 
[Коли?] Перші тиждєнь Паскі, у четьвєр, кажуть Мєрт-
вих Вєлікдєнь. Но сє от єсть у четьвєр... осє через нєдє-

лю будє Сухі четьвєр. Кажуть, русалкі будуть сушица. 
Сє єни купаюца, купаюца, а сє вже Сухі четьвєр нози-
ваєца, будуть русалкі сушица. Тоже сє токі два празнікі 
лє мєртвих. Сухі четьвєр і отей четьвєр, шо їхня Паска, 
Вєлікдєнь кажуть. [Ви сказали, що у вас є Радоніца. Що 
в цей день роблять?] Нічого нє робєть. Празнік вєлікі. 
[Чи робили якісь обряди?] Нє, нічого нє робім, гуляйом. 
Колісь гулялі но сєлі, у кочолкі мущіни, вєльцомі коча-
лісь. А тєпер кажом, єно вже вішло з моди. Колісь сто-
риє люді то ж но Паску зробєть току орелю, до вєльцомі 
кочають, вікочуволі ото так. [Що зроблять?] Току, ну чі 
току бляху єни возьмуть, ті шо до вже кочалісь орелєй. 
Козалі «гуляють у кочолкі». А  та Радоніца, то вже єна 
по Пасци. Док ото тоди Дєди тиє. [Як називають усіх 
померлих родичів? Казали на них «діди», «душі», «ро-
дителі»?] Ну, родічі померлі. Дєди, бабі там, уся родня. 
[«Душі» не кажете?] Нє, нє кажом «душі». [А «діди» ка-
жете на них?] Да, да. [На всіх померлих родичів?] Нє. Ну, 
сьоровно ж дєди й бабі. Нопрімір, учора булі Дєди, до 
йдє вєсь нород. А сьогонє до Бабі снєдоть. Учора Бабі 
з Дєдамі вечеролі, а сьогонє Дєди з Бабамі снєдоють. То 
тулькі так мі нозивайом. Дак отиє Дєди, шо першиє, док 
тиє посниє, а но Радоніцу Дєди скоромниє. Учора булі 
посниє Дєди. Уже бралі токе посне, кортошку ворілі. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. [Де ховали само-
губців?] У нас у Машові одін повєсівсь, а’дін сам сєбє 
ростреляв. Док у наз був токі упровляющі, дєсь нє 
знаю, откуда юн був, док нє розрєшав класть но клад-
біщах. Козав, положіть єго но греніци із Бєлорусєєй. 
А хіба єни там положеть? Положілі но кладбіщах. І юн 
єго нє пєчатов, юн нє правів, ніщо. А там уже пошлі до 
добілісє токого, до вже довай правіть. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  [Що робили, аби 
покійник не «ходив»?] У  нас нє ходілі. [Чи посипали 
маком?] Ну, ото ж маком посипають і водою свєченою 
полівають і ладоном кадєть. Бачтє, як ото батюшко у 
церкві кадіть: прідє в церкву перши і ото вже понод стє-
намі ходіть до мохає тою кодільньою. Мі ж нє бачімо й 
нє бачілі, но нам росказуволі. Док кажуть, то всю нєчіс-
ту сілу с церкві вугоняє. Док ото тий ладон, його нє лю-
біть сотона. [А маком яким обсипали?] Обнаковенним 
маком, тукі свєченим. [Не казали «мак-відун»?] Відун 
самі луччі, кажуть. Відун це юн сам сієца.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Ну, осє ж кажуть, шо [якщо] 
наша женщіна умерла [на] Русални тиждень, от єна 
будє русалкою, будє ходіть уже. Сє сьому нєправда, 
мєртвиє нє ходять, то живіх треба русалок бояце, а вже 
мертвих нє тре’ бояца. Колісь, конєшно шо, лєкало лю-
дєй. Колісь люді й зналі. Вєдьмокув зналі і вовкі лєчілі. 
А мі тєперека нічого нє знайом. 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН
 с. Городище

Записали О. Таран та О. Васянович 16 липня 2008 р.  
у с. Городище Білоцерківського р‑ну Київської обл.  

від Колесникової Олени Дмитрівни,  
Антоненко Ольги Федорівни,1943 р. н.,  

та Никоненко Любові Степанівни,1956 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. [Що кладуть покійному у труну?] 
Стараються всі куплять новеньке. Копійки ложать, со-

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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рок копійок, хусточку. [А для чого, як пояснюють?] Ну, 
проходять там якісь ворота. Тому треба платить, тому. 
Щось таке, щоб були гроші. Чоловікам ложать козирок, 
сигарети, очки, хто там на палочці ходив, ложать па-
лочку. Жінкам, ну що, розчоску, може, якусь помаду, 
дзеркальце. Дивляться, хто що любив. Сни-прохання. 
Бува таке, що забули [щось] положить [у труну], по-
тім людина сниться, говорить: «Ви мені забули поло-
жить, там не пускають». Потім ждуть, коли хтось умре, 
і  йдуть ложать другому покійному. [А  люди як став-
ляться до цього? Батюшка дозволяє?] Не запрещають 
люди. Батюшка тоже нічого не говорить. 

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  У  дзвони в церкві дев’ять 
разів дзвонять. Батюшка дає покривало коврове, [яке] 
вішають на машині. Воно для всіх, церковне. Хрест бе-
руть у церкві. Несуть хреста, несуть образа. [Чи є якісь 
спеціальні ноші для мерця?] «Нарі» у нас кажуть.

КЛАДОВИЩЕ  Батюшка на кладбищі як одправляє, то 
каже: «Пробачайте, може, він там коли провинився, всі 
ми люди грішні, всі согрішаємо, вибачте тому покійно-
му». Батюшка так каже, не родичі. [...] У нас не ждуть, 
прийшли, наче попрощалися, опустили, землю кожний 
по три рази кинув, а потом розходяться, залишаються 
одні копачі. Потім людей забирають всіх на обід. [Чи не-
суть на кладовище хліб?] Обичний хліб несуть. Ложать 
оце на віко, що застеляється скатертиною, і ложать туди 
хліб, солі і несуть. Хліб дають в церкву батюшці. [А ко-
пачам щось дають?] Копачам тоже роздають по хлібині, 
рушником обв’язані, наче замотана хлібина рушником, 
а там уже таке, гроші.  [Хрест на могилі ставлять у но-
гах?] У нас так ставляють. У всіх. І пам’ятник ставлять 
у ногах. Ось тут три села – ставлять у ногах. [Вішальни-
кам] хрести не ставлять взагалі. А там оно бачу поста-
вили. [У вас на кладовищі оградки відкриті?] Завжди. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Хто запро-
шує на обід?] Родичі. Вони ж наче роблять для цього 
обід. Батюшку запрошують, але він не ходе. Наші не 
ходять. Не знаю, чому. Дають гостинця, торбину там 
якусь. Наложать, що там, не знаю. Страви поминальні. 
Особливо таке не виставляють. Борщ, галушки, котле-
ти, голубці, ковбаси, риба жарена, капуста обов’язково 
тушена щоб була. Зара роблять якісь там салати, огірки, 
помідори. Добавляють, хто що хоче. [Чи готують коли-
во?] Коливо обов’язково. Роблять його по-разному. Ба-
тон шматочками кришуть, там яблук кубочками, зали-
вають наче юшечкою такою з медом, ізюм добавляють. 
А лучше з рису. Рис варений, ізюм. [Або батон, або рис?] 
Да, хто як хоче, у кого що є. І тоде там медом поливають.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утопле ників. 
Вішальника і колись, і  зараз коло рову ховають. От у 
Дружках ховають разом з усіма людьми, а  у нас біля 
рову. Отак рів і коло рову в углу ховають. Хрести не 
ставили і не ставлять, а у Дружках ставлять. Топельник, 
якщо сам утопився, то так, як і вішальник, а якщо це 
случай, то нє. Якщо сам собі зробив таку кару, то тоже 
у рові ховають. Хто сам собі заколовся чи повісився, то 
батюшка не участує. Таких людей не поминають у церк-
ві. Це гріх – робить самоубійство. На кладовищі хрести 
ставлять у ногах. Окреме кладовище для вішальників 
і топлеників. Там є два хрести. Одна дівчина народила 
позашлюбну дитину, яка померла. Мати не прийняла її. 
Вона повісилася. Є пам’ятник і дві могили без хрестів. 
[...] Оце на Трійцю утоплеників поминають.

с. Пилипча
Записали О. Таран та О. Васянович 16 липня 2008 р. 

 у с. Пилипча Білоцерківського р‑ну Київської обл. 
від Дзюман (Назаренко) Антоніни Андріївни, 1937 р. н., 

та Костенко Ганни Яківни, 1924 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Собака 
як виє, то хтось умре у сім’ї. Кажуть: «Чого ти виєш? 
Вий на свою погибель!». Як у нас один чоловік помер, 
то собака не просто вив, а кричав. Чи він чувствує, шо 
це вже його не буде? Ну прямо усі люди дивуються. Аго-
нія передсмертна. Як людина має умирать, то по ній 
видно. Вона така трудна. Вона не хоче ні їсти, ні гово-
рить. Вже видно, шо вона умре. Як людина помирає, то 
їй дають у руки свічку, обикновенну свічку. Не запалю-
ють, а так дають. Сповіщення про смерть. Ворота від-
кривають, як покійник в хаті, як вийшла процесія – во-
рота зачиняють і зав’язують рушником. Людина знає, 
що тут хтось умер, бо ворота зав’язані рушником.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмиває покійника?] 
Ви знаєте, у нас чогось тепер такі люди стали, оці мо-
лоді, вони самі собі стараються умивать, обмивать, 
а ранше – Боже спасі, щоб хтось з хати умив або що 
зробив – тре тільки, щоб були дві жінки чужі. [Якого 
віку жінки?] Середнього. А зараз осьо-го такі, що самі 
обмивають. [Чи є в  селі люди, яких можна запроси-
ти обмити?] Є, люди не одказують. [Що таким людям 
дають?] По хлібині дають, по рушнику і по хусточці. 
[Чоловіків теж жінки обмивають?] Жінки. Дві баби 
якісь. Там, чи свої якісь, наче не рідні. [...] У нас чоло-
віки не миють. Можуть допомагати тільки. [У що одя-
гають покійника?] У кохту, у плаття, все нове треба, 
щоб було. [...] І чоловіку, і жінці труси одівають. Взу-
вають тапки якісь, а тоді на цвинтарі скидають. Підго-
товка смертного вбрання. У мене уже давно лежить. 
Я уже заказала, шо мені одіть. Буває, шо не схотять, 
то і по-своєму одінуть, але більш так, шо закажуть, то 
те і одівають. Я ж готовила і весілля, на похорони, і на 
виради, то дають хустки. Я з дочкою поназначували і 
на похорони, і на дев’ять день, і на сорок день, і на год. 
Хустки поназначували, попідписували і позав’язували 
у хустки. Це щоб вона потім не мучилась. Труна. [По-
кійника одразу в труну кладуть?] Кладуть на ряднину, 
бо труни не вспіли ж зробить, то там лавки позастеля-
ють гарненько і на лавку кладуть, а тоді вже, як труну 
[привезуть], то з цим усим кладуть у труну. [...] У нас 
одна жінка зробила труну і положила на горищі. Дер-
жалася та труна, доки вона не вмре. Така була жінка 
без дітей. Не було в неї нікого, то вона зробила. Таке 
рідко буває. Спорядження померлого. [Що кладуть у 
труну?] Хто як хоче. [Чи кладуть гроші?] Гроші кла-
дуть  – сорок копійок по копійці, щоб закупить міс-
це. Складають у вузлик. [Гроші кладуть у труну чи в 
кишеню?] До боку. Старому, як він ходив все врем’я з 
палкою, кладуть [палку]. І костилі даже кладуть. [Чи 
кладуть коштовні речі, нагороди?] Не чіпляють, бо не 
хотять, щоб одкопували. У нас тут один помер – ве-
теран війни, то в його чимало було медалів, він дочці 
сказав: «Не ложи мені у гроб [медалі]. Як гроб будуть 
закопувать, то кидай по одному». Його землею при-
кидали, а  вона кидала нагороди в яму. Бо, каже, як 
положиш у труну, то одкопають. Сни-прохання. В нас 
був такий случай, що усе наче зробили, а фату – замо-
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талися і не наділи. Приснилося: «Що ж ти, мамо, мені 
і фати не наділа?». То другій жінці у труну клали фату. 
Спиталися цих людей, вони чужі, чи можна ж пере-
дать. [Як до цього ставиться батюшка?] Він каже, що 
це можна таке робить. «Пута».Руки, ноги, зв’язують, 
а  тоді на цвинтарі розв’язують. А  якщо не розпада-
ються, то тоді і у хаті розв’язують. Нічне перебування 
біля померлого. [Скільки покійник лежить у хаті?] На 
другий день [хоронять], тільки буває так, коли когось 
ждуть. І то, не дожидаються через те, що людина пух-
не ж. [Чи залишають покійника на ніч самого?] У кого 
как. Раніше ночували усі рідні коло мертвеця. Ті по-
розходилися, а рідні полягали спати. В одній кімнаті 
мертвець лежить, а вони в другій кімнаті сплять. Оце 
зараз так. Пєвча читає звечора трішки. Оце умерла 
людина, примєрно вночі або увечері, то вона так ра-
но-раненько йде читать. А якщо вона до обід, то читає 
трошки до вечора, а увечері тоді йде додому, рано тоді 
вже йде читать, дочитувать. [...] Якщо людина пухне, 
то ми умочаємо безперервно хусточку носову у го-
рілку і ложимо на лице і шию, то вона тоді не пухне. 
Як людина помре, то на лаві ложили. Я собі заказала 
такий ослінчик, шо як умру, то шоб мене положили. 
І тепер у мене його позичають. Атрибути поховаль-
ні. [Що ставлять біля покійника?] Свічку, образи 
рушничком обпинають, чи одного образа. Якщо жін-
ка [померла] – Матір Божу, а якщо чоловік – Бога об-
пинають. Кладуть тарілочку рибки, капусти, хлібину, 
пиріжки, цукерки. Воду наливають обязатєльно. На 
вікно не ставлять, тільки на стіл. У кімнаті дзеркала 
затуляють якимись простинями, як мертвець у хаті. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Мало ро-
дичів беруть, шоб несли труну, треба, шоб чужі не-
сли. А як немає, то мусять родичі нести. Як виносять 
труну, то три рази ударяють об поріг. Як виносять, то 
двері закривають і ворота завязують. Як не було ба-
тюшки, то ховали так. Було, шо музика грала, а зараз 
музики не беруть, священик ходить. Як я ховала хазя-
їна, то батюшки не було, а була духова і пєвча. [Чи ви-
ходять сусіди зі своїм столом, хлібом до процесії?] Ні. 
У нас стоять при дорозі і всі тоді йдуть за покійником. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
Машина їде, везе мертвеця  – дзеркала хусточками 
зав’язані. Переходити дорогу не можна похорону – ка-
жуть, якась кістка буде рости чи на руках, чи на ногах.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [Чи просять родичі 
пробачення в людей від імені покійного?] Це батюшка 
каже. Як мають опускать у могилу, він каже: «Прощай-
теся» – «Бог простить» – і раз, і другий, і третій. Тоді 
вже «Отче наш» співає пєвча, а тоді копачі закривають 
землею, а люди пішли в столову обідать. [...] Щоб тру-
ну опускать у яму, то купили такої ширини, як дорож-
ка, рушники. Воно тепер так витягалось, як мотузки. 
То на тому і опускають. У церкву їх заносять, хоренгу і 
хрести заносять. Колись на рушниках опускали, а тоді 
заносили [рушники] у яку хату і знов брали, кому 
треба. Це уже як котра жінка хоче, то просить, шоб 
опустили на її рушниках і потім роздає, розрізає їх. 
Копачі. [Що копачам дають?] Зараз платять по 50 ру-
блів, скільки там їх є – два, і три буває. По 50 рублів 
і по хлібині і по рушнику. [...] У нас хрест ставлять в 
ногах. Як буде покійник вставать із гроба, щоб він не 
бився об хрест. Якийсь обичай єсть, якийсь обряд – 
при вставанії повинен поцілувать хреста. Головне – на 

схід ногами. Пам’ятники, хрести – все в ногах. [Чи від-
чиняють оградки?] Постоянно відчинені, щоб вільно 
заходила, як кажуть, душа. Щоб у неї доступ був до 
гробу. Цей год люди порозгороджували. Цілий рад 
підрад і всі порозгороджували огради. Рушники по-
минальні. [Чи вішають на похороні на хрест рушни-
ка?] Обязатєльно. [Скільки він має вісити?] Це тільки 
як умре людина та несуть хреста, то вішають. Раньше 
і на ці хрести вішали [на могилах], а зараз не вішають, 
а віночки вішають. [Чому не вішають? Крадуть?] Ні. 
Наче не крали. З хреста чогось боялися брать. [А за-
раз не бояться?] Зараз не бояться огради навіть роз-
бірать. [Як у вас рушники пов’язують?] Раніше не 
зав’язували, а зараз зав’язують, бо вітер.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Родичі на 
кладбищі запрошують на обід: «Ідіть, просимо на обід». 
[Як називається обід?] Обід по похорону. Кажуть «по-
минки», як дев’ять день. Як справляють сорок день, то 
кажуть «поминки сорок день». А це похорон. [Чи сідає 
батюшка за обідній стіл?] Нє. Нікуди, ні одного разу. 
Осьо по других селах ходе батюшка, а в наших ні. Ото 
одправив – і додому. [...] На похорони і на обід уже го-
товлять однаково, як і на свадьбу. А колись ні. Вилками 
не їдять на похороні. Чогось не їдять. Раньше не було 
вилок, то й не їли. А зараз є вилки, але вже привикли, 
то так і їдять. Страви поминальні. [Які страви готують 
на поминальний обід?] Плов, капуста, галушки, борщ 
або капусняк – це обов’язково. А хто кашу ставля, а хто 
галушки. Як це похорон, обязатєльно тре, щоб галушки 
були. [Як у вас роблять галушки?] Як не піст, то варуть 
із кип’яченим молоком. [Шматочки тіста?] Обикновен-
ні варуть, у пачках купляють, вермошель. Раніше коржі 
розкачували і різали спеціально такі галушки – то були 
галушки, вермошель тепер така довгенька. Гаряче – або 
борщ, або капусняк. А так ставляють картоплі тушені, 
не перещитаєш. [Чи готують  коливо?] Обязатєльно. 
Без колива ні одного похорону. Булочка, кришиться 
батон, яблука свіжі, ізюм, мед, розколочується і нали-
вається. І зараз так роблять, і раньше так робили. [Чи 
роблять коливо з рису?] У нас нє, а осьо в Глебівці, то 
там роблять рисове. [Чи є алкоголь на обіді?] Є – і вина, 
і горілка. Сідають, «Отче наш» читають в самий перед, 
помолилися, тоді пообідали – борщ чи капусняк наси-
пають. І уже вкінці – то тоже співає пєвча «Отче наш» 
і там ще всякі такі є. [...] Колись на похорони готовили 
холодчик, рибка, капусточка і все. Капусняк готовили, 
галушки. У нас оце пироги з квасолею готовили. Це обі-
затєльно. Кисіль готовили. На поминках пили горілку 
і зараз п’ють. Колись по три чарочки випили і всьо. 
А  зараз стоїть на столі, наливай скільки хочеш. Готу-
ють делікатесів усяких. Сам перед коливо три ложки 
беруть. А тоді – випить чарку чи ковтнуть води і їсти 
усе. Уже як усе поїдять, то дають чи борщ чи капусняк. 
Кисіль поїли, ложки положили і всьо. До кисілю ще да-
ють мимрики. Поминки післяпохоронні. Буває так, що 
на другий день роблять дев’ять день, бо багато продук-
тів зостається [після похорону]. Як воно там старе чи 
рідні мало, то на другий день роблять. Ну, це батюшка 
запрещає, каже, що воно нігде не буде. [...]  Помина-
ють на дев’ятий, на сороковий день. Колись ще півгода 
справляли, а зараз уже не робим. Робим год. Усього є і 
пити, і їсти. Як помирає у піст, то не готують скоромно-
го, тільки пісне. Хто трошки готовить, а більше то нє. 
У нас батюшка ніколи не обідає, а пєвча обідає.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Поминають] на Івана Ку-
пайла, Проводи, після Великодня на десятий чи оди-
надцятий день у нас Проводи общі. [...] Проводи – це 
празник мертвих. Уже ж усі люди йдуть, їсти їм несуть. 
На могилах лишають, людям роздають, обідають там, 
на цвинтарі. Там у нас столи є. Зараз уже не роблять, бо 
нема з чого, а раньше робили. Раньше не було столів, 
то на землі сідали тако, а зараз столів уже скрізь, то на 
столах. Буває, шо свої і чужі люди приходять. Я бува-
ло, як іду на Проводи, то шо я тільки не наберу, усього 
на світі: і нарезків, і ковбасі, і котлет, і голубців. Наче ж 
хочеться, хай гарно мертві поїдять. А вони його їдять? 
Кажуть, шо з цвинтаря додому нічого не треба нести. 
На хрести, хто хоче, то вішає віночки. Колись вішали 
рушники, а хусток не вішали, бо не було. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. І стелю рвуть, бо кончається страшнó, сутки-двоє 
може лежать, якщо не зірвать стелю. Зривали. [Люди 
самі знають, що треба зривати, чи людина, яка вмирає, 
просить про це?] І вона [жінка, яка вмирала] сказала, 
і були такі жінки, що знали. Вона каже: «Зірви стелю». 
Рідна сестра [її] каже: «Сама зробила, як хочеш, так 
і вмирай». Вона стелю зірве, це ж до неї перейде, що 
вона знала. Знайшлись такі подружки, що зірвали, чи 
хлопця якогось послали. [Що з ним сталося?] Та неві-
домо, що з ним робиться, через те, що зривали. Дітей 
нехрещених. [Як називають маленьких діток, які по-
мерли?] Анголами. [А де ховають нехрещених дітей?] 
У цьому ряду, що й усіх, тільки батюшка не [відспівує]. 
Неодружених. Дівчині гільце роблять, коровай несуть 
на рушнику. Біле плаття і білу фату [одягають]. [Як хо-
вають парубка?] І коровай, і гільце, свадєбний костюм. 
Печуть шишки і для дівчини, і для хлопця. Шишки і ко-
ровай роздають людям, в труну нічого з цього не кла-
дуть. [...] На Городищах було таке, шо малися свадьбу 
робити і він розбився. Йому квітку пришивають. А як 
дівчина помре, то їй і плаття надівають, все надівають 
дівчині. І шишки несуть за нею, роздають їх на цвинта-
рі. Якщо людина уже постаріла, але заміж не ходила, то 
її у вінок не одягають, а у хустку. У нас тут одна умерла, 
вона заміж не ходила, то її ховали обично. Як дівчина, 
то на похороні несуть гільце. Вішальників, утопле-
ників. Вішальників ховали у рові коло цвинтаря. І за-
раз так хоронять. Воно-то у цвинтарі, але у кутку, а не 
між могилками. І  топленика тоже. Хоча топленика 
хоронять у більшості так, як треба. А  вішальника не 
хоронять між людьми. Хрести їм не ставлять, батюш-
ка їх не відправляє. Їх ніколи не поливають, могили не 
поливають. [...] [Чи поминають таких покійників?] Їз-
дять у Київ, беруть там якесь розрішення, аж тоді вже 
печатають, а править – не правлять, тільки печатають.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Мертві сняться на дощ і на бо-
лєзнь. Смотря хто і як. Буває, тако собі люди сняться, 
а буває рідні присняться, да то на булєзнь. Мій хазя-
їн як присниться, то не дуже хорошо. І здорово часто 
сниться. [...] Кажуть, шо не плач, бо йому там мокро. 
Казали, шо хтось приснився і казав, шо: «Мені мо-
кро». Не можна здорово плакать. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи «приходить» 
уночі покійник «вечеряти»?] Раніше приходив. Свічка 
горить, то така тінь по стіні, самі чоловічки, жінки чи 
чоловіки, ну, такі ляльки по стіні, так як тінь – ото, ка-
жуть, мертві душі приходять. Так свічка колишеться, 
наче ось-ось хоче потухнуть.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Є такі діти, що за матір’ю плачуть, а воно 
тоді ж присниться та мати йому та удається, жахаєть-
ся, то до бабів возять. Баби викачують та й усе. І до-
рослим таке. [Це тільки баби лікують? У церкву таких 
не водять?] Нє. Всі знають, де бабка живе. [Чи бувало, 
що відмовляються до бабки йти?] А хто вам призна-
ється? Ну, є якісь сили непонятні. У моєї сестри чоло-
вік помер, то вона [розказувала]: «Постукало в двері, 
я відкриваю двері – стоїть він і стоїть ще один чоло-
вік, наче чужий якийсь, а  коли ззаду заходить чоло-
вік і каже: “Ти чого сюди прийшов?” – і всьо, не стало 
їх обох, де вони поділись – непонятно». [...] Чула, шо 
мертві ходять до живих, але хто його знає. Хто їх ба-
чив? Щоб вони не ходили, то моляться. Кажуть, шо 
треба маком обсипать.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Гнідин

Записали Т. Зубрицька та О. Щербак 23 липня 1998 р.  
у с. Гнідин Бориспільського р‑ну Київської обл. 

від Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.,  
Придиби Агафії Зіновіївни, 1917 р. н.,  

та Придиби Федори Романівни, 1919 р. н.  
Розшифрувала Т. Зубрицька

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. А  як заболі-
ла мама, да вже померла, тьоті в Дарниці сниться сон: 
приходить, а у її на нозі одпав палець великий, кров так 
цебенить. А  татусь звонить ізвіщать, шо померла ма-
мочка. Мама сама старша. І одпала. А в мене знакома, 
ще году немає, оцих Клічкових, шо боксьори два, Вітя 
[Віталій] да Вова... Це мої найдорожчиє знакомиє. Ба-
буся боліла. Євдокія Філіповна. І нада мені присниться 
такому сну. Випав в мене зуб спереді. І далі шатаються. 
Думаю: «Добре, шо випав без крові». Невістка приїж-
джає, питаю: «Дзвонила до бабусі Дуні?» – «Ой, звони-
ла, дак уже не говорить». В чотири часа їде зять, вмерла 
вже бабуня. А  вона ж то не родственниця мені. Єсть 
такі сни. Як воно нада збуться, воно завжди збудеть-
ся. Снам можна вірить. Той, шо справдиться, ти його 
запам’ятаєш. [Дідусь казав мій:] «Ой, моя Парасюнько, 
навєрно, я вже вмру». – «А чого, дідусю?» – «Сорок год 
мені моя не снилась жінка, а то приснилася. Прийшла 
до мене і каже: “Андрей, навєрно, ми вже підемо вдвох з 
тобою”». І дід через тиждень умер. [...] Другий – так мо-
ментально захолоне, а другий теплий. Прикмета така, 
шо вскорості буде мертв’як. Це як теплий мертв’як. Так 
і є. Це по похоронах такі легенди. Передчуття смерті. 
Як людина помирає, да при своєму ще розуму, то пи-
тають: «Може, ти поговієш?». Котра согласна, батюш-
ка йде. А вже як вона ничого не тямить, батюшка туди 
не піде. Як не понімає, то причастя, ісповедь  – ніяка. 
Маслособорують. Ось вони свою маму маслособоро-
вали. Агонія передсмертна. Мама моя як лежала, вони 
не знали, шо це дочка їхня в хаті. «Уляно, Уляно!» – гу-
кають. Видно, обозветься тая Уляна. «Кума, кума!». 
Це мого хрещеного батька жинка, кума Уляна. Питає: 
«А де є кум?» [Це вона ніби з кимось розмовляє?] Ага, 
балакає. А тоді: «Федоро, Федоро!». Думаю, мене. А в 
їх була тьотка Федора, небога, братова дочка. Видно, 
обозветься Федора тая. Або: «Горпино, Горпино!». Ви-
дно, дядина обозветься. «А де ж Йовдоким?». Дядина 
їм скажуть, де. То вони: «Ага». Тягнуть усе чисто в ву-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



151
зол і складають. Я кажу: «Мамо, куди ви?» – «Я не за-
сну в чужой хаті, я  пойду додому! Це Прокопа хата». 
А  живого нікого не гукали. Тільки мертвих. Сповідь. 
Це в кожного батюшки є Требник. «Послєдо ваніє по-
грєбєніє мирського человєка», «Послєдованіє погрєбє-
ніє священніка», «Обрученіє», «Вєнчаніє», «Водосвя-
тіє», «Ісповєданіє». Людина признається в гріхах. Десь, 
може, шось украла і воно її мучить. Десь хтось кого і 
вбив. Як совість мучить, він хоче признаться батюшці. 
Чи воно проститься, но він свій гріх одкрив перед свя-
щеником. Уже його душа чистіша стає, йому легше на 
душі. А  батюшка хай всі гріхи покутує. І  всі гріхи на 
себе бере. Хто самий найгрішніший? Батюшка. Бо він 
з усіх бере гріхи на себе. […] Писаніє пише: «Од моєго 
імені Бога хвалитимуть, а самі не вірять». Мало таких 
зараз  є. Зроду вони не вимагали. А  тепер, як дасиш, 
батюшка піде хоронить твого мертв’яка. А як не даси, 
він уже козубиться. Це не по-христіянськи. Батюшка не 
повинен вимагать із своєго прихожанина. Він пастир, 
а люди – його овци. Є книжка Псалтир. По мертвецу 
должна читаться. Розрешітєльна молітва на той світ. 
Должен человєк його вичитати. Маслособорування. 
Батюшка в нас був приєжжий. Я не знаю, чого він мене 
полюбив. Де стрінеться: «Здрастуй, тьотко Федоро!». 
Всьо розпитає. Іде один раз із лавки: «Як ваші дєла?». 
Він чув, шо боліє мама. Я  кажу: «Ой, батюшка, таке 
горе». А він каже: «Помаслособоруйте маму». А я кажу: 
«А  як?»  – «Давай договоримось, на який день, я  все 
зроблю». Договорились, на який день, якраз пист. Він 
каже: «Капуста є у вас?» – «Єсть» – «Картошечки одва-
рити да капусти внесете, помажете олійкою» – «А лю-
дей треба звать?»  – «Душ три-чотири позвіть бабок». 
Договорились, на який день. В  мене все поснеє. Сє-
льодки купила. А завтра він прийде. Позвала я [чотири 
жінки], трохи старші мене. [Таких стареньких, як ваша 
мама, не було?] Ні, ні. Мама моя була сама старіша в 
селі. Приходять вони з матушкою своєю. Витяг із свого 
чемодана облаченіє. Чорне це. [Він ризу не надівав?] Ні. 
Ряса на йому постова. Перехрестився, свічку засвіти-
ли. Витягує свічки з свого портфеля, посвітив свічки. 
[Скільки було свічок?] Я забулася. Багато. І в руки дав 
бабам. А співає він гарно-гарно так. Прочитав. [Що ба-
тюшка читав?] Єсть устав духовний, котрий маслосо-
борують. Це книжка в батюшки є. Він ще казав, шо як 
на життя, дак бистренько одужає. А як умерти треба, 
то швиденько вмере. Співаємо, і я ж помогаю співать. 
Пособорував. Дала я йому хустки. [Чому це називаєть-
ся «маслособорування»?] Маже він же ладоні, ступні 
на ногах, маже на голові. Там читається так: «Руки шоб 
робили, ноги шоб ходили...». А після маслособоруван-
ня та людина боса не должна ходить. Поспівали. Даю я 
їм по платку всім: батюшці, матушці і цим чотирьом. 
Давай готовить їжу. Витягла я з печі картошку, капусту 
взяла з погребу, сєльодка – оце все. Попоїли. Він оддає 
назад мені хустку і матушка. Він каже: «Тьотьо Федо-
ро, вона вам іздастся». Ції бабки взяли. Я тоді гроші – 
не взяли. Через тиждень мама вмерли. «Приймати 
смерть». [Легко мама померла?] Я їх смерті і не догля-
нула. А то так дихали тяжко, а то стихає, стихає. А ще 
як не боліли, то такі зогнуті-зогнуті ходили, а то так по-
вернулися, випрямляються, випрямляються... [Це вже 
як вмирала?] Ага. Так кілька разів видихнули, а в себе 
не тягнуть дух... І вмерли. В мене свічка готова була, по 
рублю, я зразу тую свічечку в бутилку, засвітила. Сто-
їть, горить свічечка. І немає мами.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмивання 
померлого. [Ви ходите тільки відспівувати? Чи ще, коли 
треба помити, одягти?] В  мене шістнадцять покойни-
ків... Я мила на той світ. Мила, прибирала їх. [Чи дають 
шось людям, які миють покійників?] Дають одяг, дали 
по платочку, така плата. «Мертва вода». [Куди вили-
вають воду, якою обмивали покійника?] Під родюче де-
рево, шоб таменьки менш всякого було мусору. А другі 
мені казали – у хвиртку, видно, вони шото знали. Одя-
гання померлого. Одягають чисто все новенька. Маєч-
ка, труси, носки, рубашка, костюм, фуражка, платочок 
носовий, грошики зав’язані, шоб там містечко собі за-
купив. [Чи тримали вінчальний одяг на смерть?] Тако-
го шось я не помню. Позношували вони його. А Любку 
Пархомівну у цьому костюмі, шо вінчалася, поховали. 
Їй було за дев’яносто. Вона його сохранила. Як заходиш, 
перехрестишся, цілуєш в руки, в лоба. А вона красіва 
була така, вона і мертв’яком красавіца була. Сорочка 
вишита і костюм. [Опишіть, що на ній було.] Сороч-
ка, сподниця широка така, метрів п’ять або сім на тій 
сподниці. Матеріал – рипс. Три лєнти з плису, чорний 
плис. Спідниця – бєжова. Одна вузенько, одна широка 
і ще вузенько. «До трьох стьонжок» сподниця назива-
ється. Керсетка, вони самі шили, до журавля. [Це як «до 
журавля»?] Отак ривно йде лєнточка, широко, а по цю 
сторону отако і вкругову, це од журавля. Це вінчалася 
тьотка в ньому. [А на голову що вдягали?] Шерстяний 
красівий платок. [Якого кольору?] Большинство біло-
го, рідко іншого кольору. На ноги чулочки і тапочки. 
[Чи кладуть взуття?] Аніну матку в тухлях положили. 
Хто в чому хоче, але босою людину не кладуть. Тру-
на. [Що стелють у труну?] Стружку кладуть, подушку 
із сіна, застеляється полотном і полотном оббивається 
гроб. І віко так само. Купованим полотном, лляним чи 
колінкор. [Де ставлять труну?] Хто на чому. І на дива-
ні лежить, головою до ікон, ногами до дверей, головой 
на сход сонця. А є в людей наоборот. Спорядження по-
мерлого. [Що дають у руки покійнику?] Хрест і свічеч-
ку. Іконочка ложиться коло голови. Береться в церкві 
вінчик і молітва. Вінчик ложиться на голову і написано: 
«Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, 
помилуй нас». А під рукою лежить розрешітєльна мо-
літва. Під правою рукою. Іконка лежить коло плеча. 
Женщині  – матір Божа лежить, а  як мужчина  – Спа-
ситель. «Пута». [Дехто] стараються вкрасти мотузку, 
шо на ногах. Я не знаю, шо вони йому роблять. Людина 
для чого-то його бере. Нічне перебування біля помер-
лого. Я читаю Псалтир, робиться коливо. В кого мед є, 
а в кого з сахару. Солодкая вода, ложиться батон поверх 
тоєї банки. Люди роз’їдають, як начинають вечерять. 
А я читаю Псалтир до дванадцяти часов ночі. І тоді про-
сять нас на вечерю. Повечеряли, поспівали. Приходять 
на вечерю люди. Співаємо псалми прощальні. Атрибу-
ти поховальні. На окно ставлять водичку, просту воду. 
Свяченою водою батюшка на кладбищі кропить гроб, 
виливає остальну водичку туди і кропильце кидає. Кро-
пильце з васильків або з сіна. А в хаті стоїть водичка. 
П’ють її до дев’яти день... До сорока! Вип’ють, знов на-
ливають. [А хто п’є?] Сем’я. Хто його знає, нащо. [Чи 
ставлять свічечку?] Ставлять в зерно або в крупу. За-
вмирання. [Скільки покійник лежить у хаті?] По христі-
янському обряду должни хоронить на третій день його. 
Траплялися такі ліріческіє [летаргічні] сни, людина за-
синає. У нас не було, а чуть чули. Як заснула жінка, їй 
було відєніє. Вона бачила усіх своїх рідних на тім світі. 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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І бачила свою рідну тьотку. А тьотка була сильно багата 
і скупа. Дак кипить смола, а тьотка кричить: «Небож-
ко, вируч мене». А за її почеплялися всі люди громадою. 
А  підходить старичок (вона святого назвала), і  дає їй 
три цибулини з батожком: «Дай їй цибулинку і витягуй 
її». Дак вона дала цибулинку, пудтягла тьотку, і одорва-
лась знов тьотка туди. За другу зачепилась, а за нею тії 
люди чепляються, хочуть і собі вилізти з того пекла. 
І  знов одорвалася. Дала третю цибулнику і та тьотка 
одорвалась і пошла в теє провалля. Святий каже: «Це 
твоя тьотка за своє життя на землі дала тільки три ци-
булини подаянія». Воно її не виручило. […] Спала чи 
дві, чи три неділі... Учоная була. Увєровала. У Іванкові 
храм на Онупрія, вона цюю ікону принесла, вінок сво-
їми руками зробила. І розказувала усім. А друга каже: 
«Шо бачила, сказали, шоб не розказувала». Даровини 
прощальні. [Як провідують люди покійника? Що не-
суть, що кажуть?] Несуть, що мають. Сечас несуть сир, 
гроші, крупу, шо хто хоче дать. Це називається «пода-
яніє», «жертвованіє мертвецю». Прийшло, перехрести-
лося, которе поплакало, шо з ним коли лаялося, просить 
прощенія. «Прости, сестричко, шо в живому виді ми не 
попрощалися». Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. Не хоронять на первий день Паски, первий 
день Рожества, первий день Тройці. Оце було [раніше]. 
Тепереньки люди ні в шо не вірять. [Якщо після поми-
нок залишається їжа, чи можна її худобі віддати?] Скот 
поїдає. Ніде не викидай. Корівка поїсть.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Опускають на поясах. 
В каждому селі пояси прошиті є. А он у Бортничах сем’я 
должна дать полотно для свого мертв’яка. [...] Хрести 
в  нас [ставлять] в головах. [...]  Батюшку привозять, 
батюшка одправив, на кладбищі запечатує. Як немає 
батюшки, беруть любої землички, приходять у церкву 
і одправляє батюшка похорон по тому мертвецю, а ту 
земличку висипають на могилку.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Тепер восени чотири по-
минальні суботи єсть, і там поминають родітєлєй: Ми-
хайловська субота, Кузьми-Дем’яна субота, Миколая, 
Дмитрівська субота. Перва субота – за упокой, друга – 
за вішальників, утоплеників, коториє безвісті пропали. 
А от за убієнних воїнов моляться на Усікновенії Івана 
Хрестителя. До цього празника даже звечора чистили 
картошку. Так як Івану Хрестителю одрізали голову, 
на цей празник даже хліб ламали. Старалися гострих 
предметов не брати в руки. І он пусний. Шоб не тан-
цювать, не співать. Тут в церкві читається така притча, 
шо Іродіада угодила царю танцями. [Коли ще у вас в 
селі поминали померлих? Чи ходили на кладовище?] 
Після Паски за тиждень в понеділок поминки – це зва-
лась «Дарна неділя». У церкві роздає батюшка дари. На 
Паску каждий хоче принести свой дарничок. Тоді та па-
сочка стоїть до Дарної неділі, батюшка роздає цей дар, 
а  в понедлок всі люди йдуть поминать усіх мертвих. 
Ідуть у нас іще на Вознесеніє, у Вишеньках і в Гнідині. 
А ось рядом Бортничі – ідуть у клечальну суботу перед 
Тройцею. [Що роблять на Проводи?] Їдять, п’ють. Як 
схоче батюшка, батюшку звуть. Родиною собіраються 
поминають своїх мертвеців. Раньше не було столив, 
лав, люди простилали настилники свого поткання, 
валови такі, усі в ряд. А  тепер ми стали культурніше 
жить, метрв’яків позагороджували, шоб не повтікали 
з того світа. Дак вони в загороді тепереньки. Поробили 
ослони і родиною собіраються. [Чи залишали щось на 

могилках?] Оставляли гостинчика: яєчко, пирожечок. 
А з такої страви, щоб шось варене чи жарене, не ложи-
ли. Кусочок пасочки положать. Ходять дітки забірають 
і котре старе, як хоче попоїсти, забере. По могилках те-
пер дітки ходять з кульочками, ції всі дари забірають.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь ми. 
Я не бачила, але чула, стелю зривають. Дітей нехреще-
них. [Як ховають нехрещених дітей?] Тут воно не пише. 
Водою покропе. В моєї сестри неживеньке народилося 
в лікарні. Шоб сохранила вона його, її одправили в лі-
карню. То до дідуся в могилку похоронили, святою во-
дичкою покропили. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Душа обитає до 
дев’яти день у дому. Після дев’яти день душа ходить по 
митарствах. Шо вона зробила за свої года, її водять ан-
голи і на сороковий день душа опреділяється чи в Рай, 
чи в пекло.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  [Чи чули ви щось про руса-
лок?] Це ми не чули і бачить не бачили. Бабуся, було, 
лякають русалками, купаться шоб не ходили. А в нас 
у Гнідині так і одбулося. Поїхали на полукучку дві по-
дружки. Покупили туфлі, до клубу повдівалися. Ка-
жуть: «Ходьом покупаймося». На Тройцю. І свадьба в 
нас була. З  Броварів женіх, а  нєвєста гнідинська. Дак 
дівчата як пішли, дак одна втонула на Тройцу. Друга 
якось вирвалася, то і на похоронах не була. Довго лежа-
ла, аж нога опухла. А оці, шо на Троцю свадьба була... 
Боярин, молодого брат, каже: «Пойду покупаюсь». По-
шов, як порнув, так і не виплив. Оце ж русалки потя-
гли. [Хто такі русалки?] Ну, це ті, шо втопилися, вони 
переходять у русалки. Їх ніхто ніколи не бачив. Купа-
тись тільки до Іллі можна, після Іллі гріх уже купаться.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  [Що робити, якщо мертві «приходять»?] Подая-
ніє давать треба нищим. І заупокойную службу заказу-
вать. Особенно – Зборна субота на первій неділі поста, 
панахиди несуть.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ А  бувало од чаду раньше люди 
мерли. Так у землі ж чад одходить. Такі було сновідє-
нія, шо як уже одкопували поперевертувані мертв’яки 
лицем вниз. [А навіщо їх одкопували?] Сновідєнія такі 
були, шо живих закопали. Земля чад цей оддягувала. 
Це тут такі розкази були. А як грім ударить, то тоже в 
землю закопують. Бувало, шо одтягує.

с. Старе
Записали Н. Гаврилюк, О. Курочкін, З. Гудченко 

 та О. Васянович 2008–2009 рр. 
у с. Старе Бориспільського р‑ну Київської обл.  

від Бойко Ганни Тимофіївни, 1929 р. н., 
Шкрадюк Катерини Іванівни, 1944 р. н.,  

Бойко Ганни Степанівни, 1925 р. н.,  
Мележик Івги Петрівни, 1949 р. н., 

Коломієць Євдокії Леонтіївни, 1927 р. н.,  
родом із с. Ведмеже Вушко  

Вінницького р‑ну Вінницької обл.,  
Коломійця Івана Савелійовича, 1931 р. н.,  

родом із Далекого Сходу, 
Хворостянко Домни Йосипівни, 1935 р. н., 

та Бугай Анастасії Олександрівни, 1928 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  [Чи дзвонили у церкві, 
коли людина померла?] І  зараз дзвонять. [Скільки 
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треба дзвонити?] Ну, скільки лежить, як закопають, 
то вже не дзвонять. Лежить два дні покойник у хаті, 
дзвонять два дні. [По одному разу дзвонять?] Да нє, 
в усі дзвони. [А має відмінність, якшо помер чоловік, 
чи жінка чи дитина?] Ні, однаково дзвонять.

ВИНОС ТРУНИ  Когда мертвєца виносят із дому, то тє, 
кто копалі яму, і тє, что нєсут гроб, обвязиваются по-
лотєнцамі  – мужчіни. А  женщіни, что віко несут, то 
платочкамі. Із кладбища не можна квіток брати. Шо 
зацвіло – із кладбища не несуть. Даровини прощальні. 
Оце у нас як умірають, то беруть на кладбище розда-
вать полотєнце, то усе треба роздать. Оце прийде там 
стареньке чи шо, то треба роздать. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Чи справляють у вас осін-
ні Дідівські суботи?] Ото бувало, баби. Вони там заго-
вини усякі гуляли, на піст. [Заговини?] Заговини, там 
розговлялися, напримєр, вони поговіють, до церкви 
тоже [йдуть], про батьків згадують. [А  на Дмитрову 
суботу?] Є  Дмитрова, Михайлова, Кузьмина, а  як же, 
згадують. А ше поминальні суботи. [Що треба робити в 
цей день?] Несуть панахиду у церкву. [...] На Гробки бе-
рут целую корзину разних припасов і горілку. Перед са-
мими Гробками батюшка править. Оце завтра Гробки, 
а сьогодні батюшка править і граматки читає. Несемо 
сахар, яєчка, гроші, свічки. На другий день, він попадає 
у вівторок, всі несуть поминать. У корзину складають 
всьо, хто шо може – і горілка, і вино, і закуски всякі. Як 
на Паску скільки народу, то стільки і на Гробки. І ма-
шинами приїжджають. Ето «Родительский день» на-
зиваєтся. Прієзжают родітєлєй поминать. На кладбищі 
столи стоять оце там, де наші батьки поховані. Одні 
померли – одгородилися, другі – дальше. У каждого ла-
вочка і столик, родичі збираються. А є шо нищим роз-
дають, знакомі ідуть, а є шо приглашають, предлагають 
стопку і закуску. Раньше було стільки людей бідних 
старих. Оце, шо остається, надають – і крашанок, і їсти, 
і пити. Садять їх мало. Ми кладемо на могилках яєчка, 
пиріжечки, то ходять – забирають. Каждий стараєтся 
положить на могілку конфєти, крашанку, пєчєньє. Ідут 
с сумкамі і все собірают. Не можна нічого додому не-
сти, треба усе роздавать. На Гробки на хрестах нічого 
не вішають у нас, а  у других людей вішають. У  нас є 
чужі люди, то вішають.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Люди кажуть, як відьма – їй трудно вмірать, і треба 
зривать стелини. Я таке чула. Дітей нехрещених. Їх от-
дєльно ховають. [Не чули, що таких дітей закопували в 
садочку чи навіть під порогом, під піччю?] Ні. У нас на 
кладбищі. Як приходиш на кладбище, перший ряд – то 
всі дітки, що вони недовго жили, новонароджені [...] Як 
то є рідний, дак підкопували у могилку. У мого брата 
дочка родила, до воно дихнуло разів стіки і кончилось. 
До під діда [могилу] підкопували і ховали.  Чула, що 
плакать не можна за мертвими. Вішальників, утопле-
ників. Вешальнік нє может там лєжать, где просто 
умєршиє. Іх хоронілі где ров, канава. Оце кладбище, 
а кругом обкопана канава, то оце у тій канаві їх хорони-
ли. А тепер для того, чтоби священник отпєл єго в церк-
ві і похороніть в ряд, надо єхать до мітрополіта в Кієв і 
брать разрєшеніє. У нас в Ведмежому Вушці, скільки я 
помню, хоронили у канаві. [...] На вішальнику хреста не 
ставили і не одспівували, у церкву не заносять, а прямо 
несуть на кладбище. А зараз то не признаються, шо ві-

шальник. Утопленика, може, так само не заносять, як 
сам, а  якщо нещасний випадок, то хоронять, як усіх. 
Прикмети метеоро логічні. Як хто повісився, то дощу 
не буде. Викликання дощу. Поливали могили утопле-
ника, щоб дощ ішов. Тре така людина, щоб часто у церк-
ву ходила, да полила десь у піввідра, скільки донесе. Тре 
польопать по всій могилі, щоб дощ пішов.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Кажуть, шо 
мертві ходять. От у нас у старину, кажуть, шо у хаті як 
ляже, то все время щось ходить. Даже приїжджали з те-
лебачення і снімали всю обстановку. Ету сілу, которая 
ходіла, ніхто не бачив. А в хаті воно було.

СНИ-ПРОХАННЯ  Мені хазяїн часто сниться. Тоді Міля, 
що йшла з дитинкою, приснилось її матері: прийшов 
Василь да каже: «Ти знаєш, Пріська, шо, насип мені ста-
кан сахару й принеси». Вона мені каже. А я кажу «До я 
насиплю й однесу на могилку». – «Ні, Насте, я насиплю, 
а ти однеси. Він у мене просив, дак я й насиплю». Вона 
насипала. Жінки кажуть: «Оце заведуться мурашки». 
І хоч вірте, хоч ні, шоб я з місця не встала – ні одної 
мурашки не було. Жінки бачили кожного разу, як йшли 
повз могили, із стакана вилітають дві птичечки. І виїли 
той сахарь чисто. А вже я насипала свого да понесла, 
стояв він і нихто його не їв, ні мурашок, ні птички його 
не їли.

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Дружня
Записала К. Ковтун у серпні 1994 р. у с. Дружня 

Бородянського р‑ну Київської обл. 
від парафіян місцевої церкви

ПСАЛМИ  
О Боже мій милой, з вісокого неба 
Почуй ти молітву мою.
Прими мою душу до себе на небо, 
А тіло в сирую землю. (2) 
На тіло насиплють високу могилу,
Травою вона заросте,
Посадять на неї червону калину –
Весною вона зацвіте. (2) 
На калину будуть пташки прилітати 
І будуть вони щебетать, 
А я не почую, бо буду зарита 
В глибокий могилі лежать. (2) 
Моя домовина – це темна хатина, 
В якій і віконця нема, 
А я одинока, як тая билина, 
Лежу в домовині одна. (2) 
Моя домовина – це темна хатина, 
В якій буде тіло лежать, 
А Ангел-хранитель до Страшного суду 
В руках мою душу держать. (2) 
Ой Боже мій милий, який цей світ щасний, 
Як жити хотілось мені, 
А смерть не питає да все покидає –
Лежать мені в мертвій землі. (2) 
Недавно ці ніжки по світу ходили,
Ой Боже, який то був час, 
Недавно ці ручки так важко робили, 
А зараз на грудях лежать. (2) 
Бувайте здорові, моя вся родина, 

БОРОДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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Якій залишаю я вас, 
Мене проводжайте до вічного дому –
Там буду спокійно лежать. (2)

с. Здвижівка
Записали Н. Гаврилюк та Т. Зубрицька 1994 р. 

 у с. Здвижівка Бородянського р‑ну Київської обл. 
від Дерев’янко Маланки, 1912 р. н.,  

Мельниченко Катерини, 1928 р. н.,  
Санури Тетяни Юріївни, 1930 р. н.,  

Саханзи Марії Іванівни, 1937 р. н., 
Логвиненко Марфи Олексіївни, 1911 р. н.  

родом із с. Запілля колишнього  
Чорнобильського р‑ну Київської обл.,  

переселенки із с. Калинівка колишнього 
Чорнобильського р‑ну

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду, в  якій миють померлого, виливають на 
угол, де не ходять. Спорядження померлого. Вбира-
ють в білу сорочку, білі штани, онучі і постоли. Під 
голову кладуть подушку з м’ятою. Під плечі – лляне 
полотно. На столі – свічка, свячена вода. Атрибути 
поховальні. Свята вода для мертвого – яму посвятить.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Домовину опускають 
на рушниках. Їх ткали з чорними полосками. Кида-
ють в яму гроші, грудку землі. Садять біля могили дуб 
або калину.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Готовлять 
посну вечерю: сита, борщ, каша, картошка, вареники, 
кисілі, ріба. Три, п’ять або сім страв. Сита (мед і покро-
шать булку) на Деди обов’язково. Два рази взять сити 
і раз послє вечері. В одну тарєлочку всього потрошку 
кладеш з того, що починаєш їсти, – для мертвих. Ця 
тарєлочка на ніч на столі лишається. І декілька ложок. 
Спеціально не гукали «дедов». Свєчу прилєплювали 
до сити або в хліб встромляли. Повечеряють і поту-
шать. Свєчу палять, щоб з мертвими бачиться – вони 
бачать нас. Зранку снідать – це «Бабі» зветься.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Через тиждень в понеді-
лок після Пасхи – Гробки, або в неділю. Самиє глав-
ниє, правідніші Гробки – у вівторок. Ідуть з сумками 
і обєдають. Тепер столи на кладбищі. Раньше стелили 
рядна на землі. В  Новосілках казали Рáдовниця, а  в 
Заліссі – Гробки. Деди – Змітрові, Кузьмінії, Михай-
лові. Де справляють Змітрові, хто Кузьмінії, а  хто  – 
Михайлові. А старі люди всі Деди справляють. І пе-
ред Троїцею в п’ятницю Деди. І  перед Масляною в 
п’ятницю Деди.

с. Качали
Записала Т. Зубрицька 1994 р. у с. Качали 

Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Бондар Марії Олександрівни, 1914 р. н.,  

родом із с. Загальці Бородянського р‑ну  
(у с. Качали проживає з 1993 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. Ми спали 
і  мєнє приснилось, такі жуки в мене в хаті, а  я ду-
маю, що ж це таке, вийду я ще надвер. А надворе – ще 
бульш. У п’ять часов встали, а в п’ять часов дєд мой 
вмер. І не болів. Як коні присняться – на болєзнь. Ко-
рова сниться – тоже погано – на мертва сниться.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливають воду, якою миють покійни-
ка?] Там, де люди не ходять, на угол. Одягання по-
мерлого. [У  що одягали покійника?] Марльою ноги 
обматували. Застилають простинями. Атрибути по-
ховальні. Водичка на окні коло нього [покійника] сто-
їть. Дев’ять днів треба щоб стояла. Свечечка стоїть. Ту 
воду виливають на покуті [знадвору]. Знов наливають 
і тримають до сорока днів. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з похороном. Як виносять, посипають 
житом, зачиняють ворота, щоб не вернувся. Красним 
перев’язували овшул, щоб мертвец нічого з дому не 
забирав. Шоб не снився, чи праніка, чи конфету даєш. 
Це за того душу «Царство йому Небесне, хай ніколи 
не сницце».

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Домовину в яму опус-
кають на веровках. Щас – на рушниках. Кидають гро-
ші, грудку землі. Хрест встановлюють на могилі тоді, 
як ховають, в той же день. Садять вишні. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Які стра-
ви готують на поминальний обід?] Вареники, борщ. 
Як у пист, то посне. Вареники з кашею, з сиром. Три 
страви було колись. Коливо – булка з солодкою водою 
або з медом. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли у вас у селі Про-
води?] На Паску в четвер.  Звуть батюшку, панахиду 
наймають. Правиться в церкві. Колись розстилали 
[на землі покривала] підряд, сєдалі всє. Понастилають 
тих настилников і понаставляють, всє сєдають і об-
єдають. [Чи залишають щось на могилках?] Кидають 
якого праніка. Конфет не кидають, бо мурашки за-
водяться. [Коли у вас у селі Діди?] Михайлова субота, 
Кузьмина субота, Дмитрова субота. Поминаємо, як є 
чим. Вареники варимо на той вечор.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Якщо дєвка 
чи чоловєк невєнчаний [помирають], застилають у 
ноги рушника. Кладуть в подушку троєцьку траву. 
Як парубок, то коні вбирають, поясами перев’язують, 
хлопців поперев’язують. Хлопця як молодого вбира-
ють. Дівку  – як молоду. Так як ото свадьбу роблять. 
Вішальників, утопле ників. [Як ховали самогубців?] 
Раньше за могилками ховалі і палки кидалі. На могил-
ках їх не давалі ховать. 

с. Луб’янка
Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р.  

у с. Луб’янка Бородянського р‑ну Київської обл. 
від Кирієнко Федори Іванівни, 1924 р. н.,  

переселенки із с. Корогод колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Покійника свої чи чужі 
миють. Кладуть на лаві, головою на покуть. На столі в 
банці зерно і в ній свічка горить. Сьогодні вмер, завтра 
ховають. Треба, щоб ніч переночував, як треба, то й дві. 
Постіль викидають на свалку, а раньше перестірували 
все кругом. Одівають усе нове, приготовлене на смерть. 
«Мертва вода». Як помили [покійника], воду вилива-
ють там, де не ходять і не їздять. Спорядження помер-
лого. Застілають лаву, подушку кладуть, платка з гро-
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шима в карман, свічку в руки, і прохідна в руках, вінчик 
з молитвою на лобі. І хрест, куплений в церкві, у правій 
руці. Нічне перебування біля померлого. Лишаються 
люди ночувати. Псалтир читається. Людям дають вече-
рять і снідать. Атрибути поховальні. Одразу ставлять 
воду на вікно. Стоїть до дев’ятого дня (до сорока день у 
нас не держать), тоді виливають на покуть з двору. Тоді 
роблять ситу́, ставлять на стол. Даровини прощальні. 
Люди приходять прощатися. Приносять пару яєць, ба-
тон, конфети, пряники, гроші – на стіл кладуть. Пере-
хреститься, попрощається. А хто каже: «Будеш бачать 
мого (Івана чи кого) – передай передачу (або привіт)». 
На передачу кладеться на стіл або щось з речей кладуть 
в гроб і кажуть: «Передай моєму...». На панахиду теж 
приносять.  [] Зранку кладуть в гроб або після того як 
батюшка одправить. В хаті попрощалися, а тоді вже на 
могилках ще раз прощаються.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Труну] 
виносять з хати просто, не зупиняючись. На дворі на 
кришку кладуть хліб. [...]  Гроб несуть одкритий. На 
перехресних дорогах стають, моляться, «Отче наш» 
кажуть. В яму кидають гроші – купляє місце.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Після по-
хорону] всі йдуть на гарячий обід. Страви поминаль-
ні. Сита  – це обов’язково: сахар, розведений водою, 
з покришеним хлібом. Два рази берете, а третій в кінці 
обіду. Тоді борщ гарячий. Пампушки кладуть горбом 
по штук десять. На припослєдку – кашу, вареники, на-
лісники. Як йдуть з обіду, нічого з собою не дають. По-
минки післяпохоронні. Гукають всіх на дев’ятини, на 
сороковини, на рік (годовщину). Дев’ять, сорок днів і 
год рахується від дня смерті. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Дєдов багато було – перед 
Великим постом, перед Пасхою, у Троїцю, у Петрівку, 
перед Спасом, тоді Дмитрові, Михайлові. На клад-
бище не ходили. Дома справляли. П’ятниця посна  – 
Дєдова, а  субота  – Баби, скоромне їдять. На гробки 
йшли – це Проводи. Паніхида правиться в церкві і на 
кладбищі. Проводи, або Радовниця. Оце перед Здви-
женням правилося в церкві за здоров’є, а  на саме 
Здвиження – за упокой. Треба щоб солодке було і хліб 
на панахиду. Отправу править батюшка за померлого, 
а панахиду – за всіх умерших.

с. Мигалки
Записала Т. Зубрицька 1994 р. у с. Мигалки 

Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Захарченко Ольги Микитівни, 1929 р. н., 

та Хитриченко Антоніни Романівни, 1911 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. [Які сни віщу-
ють смерть?] Таке колись наші батьки розказували. Уже 
смерть приходила – чи то мужчина вдасться в бєлому, 
чи то женщина, і та людина скоро помре. Присниться 
буває, шо дає знать. «Уже, – каже, – я бачив вже всєх 
своїх родних». Він найбільше повертається до окна. 
Ми кажемо: «Чого це ти дивишся в окно?». А вон каже: 
«Я вже всіх своїх родних бачив. Вже вони по мене при-
йшли». Ми кажем, шо ми нікого не бачимо. «Я батька 
бачу і матір бачу». Ми кажемо: «Ми не бачимо тако-
го». – «А я бачу». Буває, до їх балакає. Бо чувствовав, 
шо вмре. Колись люди більш чого знали, як тепер.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Воду тую, що миють покійника, на покуті ви-
ливають, щоб не ходили по тій водє. Одягання по-
мерлого. Одягали вишиті рубахи, хвартух вишитий. 
Надівали чулки або більше всього марльою обмоту-
вали і червоними нитками. Так положено. На голову – 
очіпок, вив’язують вузлик под бороду. Люди заходять, 
прощаються, моляться. 

ВИНОС ТРУНИ  Як виносять покійника, обсипають жи-
том, закривають ворота, шоб покійник не вернувся. 
Відспівування. Вєк до церкви заносили, як була церк-
ва. Це вже вносять покойніка і  дзвонять, бо його з 
корогвами ховали. І дзвонять, уносять в церкву, став-
ляють на носилки, батюшка править, пєвча спєває. 
Одправилося і тоді його вже несуть на кладбіще. Оце 
такеє колись було.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускають 
домовину?] На тканих поясах, красними і синіми по-
лосками, а  тепер  – полотно. В  яму кидають гроші, 
грудку землі. Хрест зараз же встановлюють. На хрест 
раньше нічого не чіпляли. Акації садили давно.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Приходять 
поминають після похорон. На столі – компот, варени-
ки, борщ і коливо. Коливо роблять з хлєба. Хлєб не 
рєжуть, а ломлять, медом поливають. Страви поми-
нальні. [Готують] вареники з пшоняною кашою чи 
маком. Випивку несли. Рибу жарену, варену зараз ста-
ли ставлять. Залишають для душі пранички. Тепер і 
випивку. Поминки післяпохоронні. Раньше не ходили 
на другий день. Не можна. А тепер ходять до того, як 
печатають. Як є в селі батюшка, то печатають в той же 
день, а як нема, то через день-два. 

ПОМИНАННЯ  КАЛЕНДАРНІ  Михайлові Дєди, Пили-
повські Дєди, Кузьмині Дєди, Троєцькі Дєди. […] Про-
води всєгда в нєдєлю. Храм був на Покрову. Стелють 
настильники між могилками подряд на всі кладбіща. 
Полотенце, на якому їли, дехто вішав на хрест.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Покарання за перехресне кумів-
ст во. Як стречні куми, то мруть діти. Бо тутечка у нас 
по сусєдськи хрестила вона у куми. А тоді в куми най-
шовся [народився] хлопець. Ця кума бере цю куму. 
І хрестили навстречу. Та – в туєї, а та – в туєї. І шо ви 
думаєте, та дєвка, шо та перва кума хрестила, вмерла. 
Попала в клуб, як в нас колись клуб згорев, да опеклась 
і вмерла. А той хлопець другої куми попав в аварію і 
вбився. Не можна, шоб кума в куми одхрищувала. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Робили вєл-
це [весільне деревце]. Рубали з такого дерева, такого 
кучерявого, як от із вишні. Убірали його і калиною, 
і всякими лєнтами, і бомагою. Як хлопця [ховали] – 
несли його на носилках хлопці, як дєвчину – до несли 
дєвчата. А це вєльце, той шо треба, шоб був боярином 
чи дружкою, несли зараз за гробом. Музику наймали. 
Похоронний марш, духовая музика була. Як хлопця – 
убирали коні. Це треба було пару коней убрати лєнта-
ми, і застелені гарними килимами, хлопці єхали, так 
як несуть покойника, з того боку. І це вже приходять, 
поховали, поставили хрест, цеє вєльце прибивали 
гвіздками до хреста. І це вєльце до тих пор стояло, шо 
вже одни только голузочки од нього остались. А  то 
вже все облетіло. [...] Їх вбирають в весільне вбрання. 
[Співають]: 

БОРОДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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Заяла зиронька, заяла, 
Чи ти мене познала, 
Шо ти мене місяцем назвала? 
Ой познала, парубче, по мови, 
Шо у тебе чорниє брови.

Самогубців. [Де ховають самогубців?] Їх колись ло-
жили на кладбище в куточку. А ми, як ідемо по ягоди, 
то кидаємо туди ломаки: «Кидаю тобі ломаку, шо ти 
пропав за собаку». 

с. Небрат
Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Небрат 

Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Мокієнко Ганни Яківни, 1913 р. н.,  

та Федорець Євдокії Яківни, 1914 р. н., 
переселенок із с. Залісся колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне пе-
ребування біля померлого. Ніч сидять, міняються. 
Горять свічки. Вечеряють: картошка, голубці, варени-
ки з сиром чи маком, горілки трохи. Тим, хто ночує, 
з собою нічого не дають. Де дають, а де – ні. Хто як. 
Атрибути поховальні. Воду до сорока днів у стакані 
держать на вікні. Хлібом не накривають. Кожен день 
виливають утром на покуть, а  нову ставлять. Воду 
ставлять для душі, вона сорок днів не уходить, живе 
у хаті, у сім’ї. Даровини прощальні. А як ідуть до по-
кійного, несуть хлібне, чи хліб, якісь яєчка, пряників, 
свічки розставити. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Людей при-
глашають на «обід». Гарячий обід перший і головний. 
У день похорону. Прийшли, руки миють, рушник ви-
сить. Страви поминальні. Стіл: борщ з буряком, ка-
пустою, морквою, цибулею, тепер томатом, до війни – 
буряковим квасом. Каша з пшона, до неї квасовка чи 
сироватка, капуста тушкована, пиріжки з начинкою 
(картопля, капуста, сир, мак, гарбуз). Кисіль з ягід на 
крохмалю – остання страва. Коливо наперед: рис, со-
лодять, зверху конфети. Раньше ставили ситу: булка 
й мед і вода, брали перше три ложки. А тепер і сита, 
й коливо. Це і на Диди, на дев’ять, сорок днів і на год. 
Колива колись не було. Тепер вже годів з двадцять чи 
більш варять. Тепер стіл: піст – картопля з грибами, 
борщ з грибами, голубці з грибами й тертою сирою 
картоплею, вареники на дріжджах з яблуками, маком, 
вишнями (буває, на пару варять), кисіль. М’ясоїд: 
борщ не пісний, вареники без м’яса, а  з сиром, сме-
таною, котлети, голубці з пшоном чи рисом і м’ясом, 
капусту тушать, вареники з капустою не варять на 
стіл, тільки на простий день, кисіль. Вилки на обід не 
кладуть і перше не клали, ніде не бачила. Ложками все 
їдять. Чарками не чаркаються, бо за Царство Небесне 
не чокаються. Молитву співають. Їжу, що лишається, 
людям роздають. Сита, як лишається, на столі стоїть. 
Її потім на третій день доїдять. Роздають, як устають 
з-за столу, хліб, печення, пиріжки. Поминки після-
похоронні. На третій день знову обід, на дев’ятий день 
снідать несуть на кладбище, а тоді – обід, тільки мен-
ше людей, більш родичі. На сорок днів багато людей 
кличуть, роздають одежу, імущество несуть в інтер-
нат для старих. На годовий обід багато людей, багатий 
стіл. До сорока днів душа при хаті, спевають пісню: 

«Спасибі родині, / Шо справля / Сорочини!». Люди на 
сорочини сидять до дванадцяти ночі. На ніч не лиша-
ються. Ситу оставляли на ніч для душі і  на годовий 
обід, годовини. Як утопленик або вісельник – ховали 
со сторони кладбища, біля забора. [...] А поминали так 
само – обід, і всі поминки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Диди. Правлять обід на 
Масляну перед постом у суботу й п’ятницю. І  перед 
Зеленою суботою в п’ятницю пуст, на кладбище не 
йдуть, а  дома: сита, картопля, борщ, каша пшоняна, 
капуста. Така вечеря, збираються родичі, п’ють і їдять 
за упокой. Ситу [лишають] для «дідів» і горілку. Хай 
напиваються, їм вже не шкодить. Батько становиться, 
читає «Отченаш», і призиває «дедів»: «Матка, батько, 
[чи] сестра – присутствуйте з нами на обіді, просимо!». 
Кликали «дідів» і на кутю на Різдво. Й ситу на кутю ро-
блять. На столі на ніч. Як ложка перевернута, то «діди» 
приходили. Ще є Діди Дмитрові, Михайлові, Кузьмини 
Діди на Кузьму-Дем’яна. Такі самі поминальні. Гроб-
ки – через тиждень, як Паска. [...] В понеділок на Хо-
миній. [...] Збираються на кладбищі, стелють, садяться 
разом, обідають по дві-три-чотири сім’ї. Несуть туди 
кури варені, паску, яйця-крашанки, м’ясо, яке  є. На 
могилі крихти для мурашок висипають, першу чарку 
ллють тому, хто похований. Шо не доїдять, роздають 
бабкам. Крашанку об хреста б’ють. А тоді по могилці 
тричі по сонцю, по кругу проводять, на знати, для чого. 

с. Нова Гребля
Записала Т. Зубрицька 1994 р.  

у с. Нова Гребля Бородянського р‑ну Київської обл. 
від Тищенко Олександри Федорівни, 1915 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. Приснилось 
дядьку, що він впав в яму. Я питаю: «Виліз?». Він каже: 
«Не знаю, виліз чи нє». Другий раз приснились проти 
Нового году йому його мертві батько і мати. Він шукав, 
шоб показали, де косить жито. А я кажу: «Найшов бать-
ка і матку?» – «Найшов». – «Косив жито?» – «Косив». То 
він ноччу вмер – кровоізліваніє. […] Не можна розка-
зувати страшний сон. Якщо сняться гриби, то буде по-
гребіння. Як сниться корова, що в двері забіжить, буде 
смерть. Як сняться білі, сірі коні, то нічого, а як чорні – 
погано. Приснилось, що розбився наручний годинник, 
то життя з чоловіком розіб’ється.Завмирання. Розказу-
вали, що в Бородянці жінка спала п’ять діб. Як спала, 
бачила родичів, що померли, балакала з ними.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Воду, в  якій миють покійника, виливають, де 
ніхто не ходить, бо буде хворіти. Спорядження помер-
лого. Ноги обмотують марлею і обв’язують червоною 
ниткою. Спеціально для цього ткали марлю. Сороч-
ку і штани білі. Дехто держить той одяг, в якому він-
чались. Невінчаним кладуть хустку або рушник під 
ноги. В подушку кладуть зілля, що забирають з хати 
на Трійцю. Атрибути поховальні. На столі залиша-
ють хліб, сіль, свічку, цукерки. Воду просто беруть, 
кожен день міняють до сорока днів.

ВИНОС ТРУНИ. КЛАДОВИЩЕ  Коли виносять з хати, 
посипають житом, кроплять святою водою спочатку 
покійника, потім могилку. Як є батюшка, тут же пе-
чатає. Як нема, то несуть в церкву. Опускання труни. 
Опускають домовину на спеціальних рушниках або 
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на верьовках. Кидають гроші, [жменю] землі. Тут же 
ставлять хрест. Хто хотів, обв’язували рушником. Са-
дили вишні, калину.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як ховають 
неодружених, печуть коровай, несуть вільце; вільце 
прив’язують до хреста. Коровай ділять і вдома, і  на 
могилках і роздають всім.

с. Нове Залісся
Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р. 

 у с. Нове Залісся Бородянського р‑ну Київської обл. 
від Мищенко Галини Іванівни, 1924 р. н.,  

та Макитрі Євдокії Олексіївни, 1921 р. н., 
переселенок із с. Залісся колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Мили покійника гуртом. Нарядили. 
«Пута». Ноги зв’язували червоною ниткою. Хто знає, 
той бере, щоб руки, ноги не боліли. Нічне перебування 
біля померлого. Покійник збоку на лаві лежить, головою 
на покуть. Треба, щоб покійник сам не лежав. Приходи-
ли ночувати. Недавно на похороні дев’ятнадцять душ 
ночувало. Атрибути поховальні. Воду в стакані одразу 
ставлять і кожний день міняють до сорока день. Вили-
вають на покуть знадвору або на могилу – навхрест. А в 
Уманському районі свекруху схоронили, прийшли до-
дому і всі ту воду потроху випивають. Одягу не розда-
ють. А як хоронять, то дають хустки, платки. І незваним 
дають хустки. Інколи тільки духову [музику] в’яжуть 
платками – на лєву руку в’яжуть хустку хлопчату. Да-
ровини прощальні. Як ідеш на похорон, візмеш буханку 
хліба, дванадцять яєць, півкіла конфет. З цим прийшов 
і поставив на стіл. [...] Як виносили [труну] з хати, над 
порогом не опускали. [...] У нас наймали голосить.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. До дванад-
цяти часов вечеря. Помоляться, «Отче наш» скажуть. 
Страви поминальні. Першим беруть коліво – булка і 
вода з медом. Одразу беруть коліво родствєнніки – по 
три ложки. Тоді красний посний борщ з грибами або 
суп, щоб пар по хаті пошов, картошка, вареники з 
сиром, з  гречаною кашою, з м’ясом та інше. І на обід 
так само. Поминки післяпохоронні. Третини  – йдуть 
на могилки в десять часов. Застелять могилу, постав-
лять тарілку, на неї горілки стопку, конфети, пече-
ньє. Дев’ятини – перед дев’ятого дня вечерю роблять. 
Зранку хтось з своїх іде на могилу кликать померлого: 
«Іди, мамо, вечерять з нами». Робили вечерю-обід келя 
[близько] двох-трьох часов дня.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Троє Дідов: Дмитрові, 
Кузьминії, Михайлові. Вечерю готують. Кличуть: «Ідіть 
до мене вечерять».  І  всім ложечки покладуть, скіль-
ки кревних померло. І ще одну покладуть – може, дід 
якійсь прийде. І на ніч лишають. Стоїть до восьми утра. 
А тоді столи убирають. На тарілочку трохи вареничків 
покладуть, борщ в тарелочкє, хлібчика. На вазочку  – 
печеньє, конфет, яблука. Проводи у  нас у неділю. Всі 
йдуть на гробки. Несуть крашанки, паску і всього по-
троху. Поставлять на столи сімей чотири і частуються. 
Колись столи округ, поза могилками – батюшка йде, по-
святить і починають люди обідать. На Вшестя йдуть на 
гробки. Через сорок днів після Пасхи. 

с. Новий Корогод
Записали Т. Зубрицька, З. Гудченко та К. Ковтун 1994 р.  

у с. Новий Корогод Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Бойко Лариси Павлівни, 1930 р. н., 
Білянок Марфи Вікторівни, 1909 р. н.,  

родом із с. Глинка колишнього  
Чорнобильського р‑ну Київської обл.,  
Заяц Мотрони Семенівни, 1923 р. н.,  

та Телюк Ольги Йосипівни, 1921 р. н.,  
переселенок із с. Корогод колишнього  

Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Готували 
такі страви:] сита (коливо), червоний борщ з рибою або 
грибами, пшоняна каша. Колись на поминках не пили 
горілки зовсім. Як ставили на стіл кашу, то домашні 
просили у присутніх прощення від імені померлого: 
«Добріє людзє! У всєх просіць пращенія пакойний (па-
койніца) (ім’я)», люди одказують: «Бог прасціць» – і так 
три рази. А далі: «І йон (йана) всєм пращає».

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Тройца  – недєля, всегда, 
перед недєлєю, в п’ятницю, то ж у нас звуца Троєцкиє 
Деди. Тоже посний день, варим борщ, посну пампушку 
печем, кампот варим і то вже стречаєм.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як дівчина 
вмре, да ще замуж не ходила, так надєвають йой венка. 
Гарного гроба вбирають, печуть коровай і на могилках 
всім роздають. Вілєц не було. А як хлопец вмер, то кос-
тюма гарного надєють і квєтку йому чепляют.

«ПРОВОДИ РУСАЛОК»  Такиє квитки росли, назива-
лись «волошка», синенька, так ходили та ті вже квіточ-
ки рвали да венков наплетом. На послєднем дню, як 
уже русалок проводить, вечором пойдом на могилки і 
венки на хрести родних своїх почепляєм да й кричим: 
«Проведу русалочку до бору, а сама втечу додому» – і 
хто кудою. Бо це буде русалка гнатись. Це ше в дєтстві.

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Заворичі
Записала Г. Бондаренко у с. Заворичі  

Броварського р‑ну Київської обл. 
від Герасименко Олександри Василівни, 1917 [?] р. н.,  

родом із с. Мокрець Броварського р‑ну  
Київської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого, «мертва вода». [Покійника миють су-
сіди чи родичі?] Сусіди. [Куди потім виливають воду?] 
Треба виливати у глухий конець города, де ніхто не 
ходить. Нічне перебування біля померлого. Ну, умер, 
тоді звуть бабу, шоб почитала Псалтир.  Стелиш під 
Псалтир хустину – такий обичай, щоб Псалтир не на 
голову столі лежав. Засвічуєш свічку чорну, засипаєш 
пшениці в стакан і ставиш свічку. І читає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Канун  – 
зараз варять рис, ізюм і сахар. [А раніше] розводили 
воду з медом чи з сахаром і  кришили бублики. Три 
рази бери оцього, «Царство Небесне» і  поминають. 
Беруть усі рідні, а  тоді люди інші беруть три рази 
оцього канону і обід. Вариться гаряча страва – борщ, 
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картошка, розсольник, вареники ліплять з маком. Як 
посний день – то кашу пшоняну з маком. [Посту до-
тримувалися?] Раньше, да. Тоді небагато всіх страв 
ставили, сім страв, все гаряче, а  зараз  – начинаєть-
ся із колбаси, салатов і скільки сельодок, і  гарячого. 
[Чи варять борщ?] Варять. Поминки післяпохоронні. 
Дев’ять, сорок і півгода [справляють].

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [На Великдень на пер-
ший день чи на другий день ходять на кладовище?] На 
перший. [Яблука кладуть тільки на могилки дітей чи 
усім?] Усім, на Спаса ще мед святять і колоски жита. 
[…] Поминки, Проводи і так, і так називали – через 
тиждень після Пасхи. І  все врем’я ми проводили в 
понеділок, а  цьом году в воскресення. Батюшка так 
сказав. У нас два кладбища. Батюшка за один день не 
встигає всіх одправить, так він на нашім кладбищі в 
неділю одправляє, а  на те кладбище іде в понеділок. 
[Що приносили на могилу?] Яйця, пирожки, конфети, 
апельсини січас ложать. Править батюшка,  […] кни-
жечки поминальні, в  книжечку ложать хто скільки 
може і кладеться панахида. Ну січас розжилися і ко-
робку канфет ложать, і сахар, і паску. Він одправить 
панахиду, а  тоді сідають на кладбищі, і  поминають. 
А там ходять дітки чи люди всякі, і їм роздають. А шо 
залишається, його люди бідні собирають. [Кожен сі-
дає біля своєї могили чи всі разом?] Раньше через усе 
ж кладбище сідали, усі разом. А  тепер біля могили 
столик і так п’ять-шесть зійдуться, і так поминають. 
[А коли у вас ще поминальний день?] На Вознесеніє. 
Оце буде Вшестя і тоже ходять на кладбище. Бере лю-
дина, там, шо є, поминають, роздають. [Дмитрова су-
бота є восени?] Є ще 2 ноября. Це поминальна обща 
субота. [Чи ходять на кладбище?] Ні. Тільки в церкву. 
Общі панахиди правляться в церкві. [Чи не ходять на 
кладовище на Трійцю?] Не ходять. І цілий тиждень не 
ходять на кладбище. Раньше на береги не ходили, бо 
це ж считалось, шо русалки там, на болота не ходили.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Яцьки

Записали Н. Гаврилюк, О. Чебанюк, О. Таран, 
О. Васянович та З. Гудченко 13 липня 2008 р. 
у с. Яцьки Васильківського р‑ну Київської обл.  

від Каліниченко Катерини Іванівни, 1949 р. н., 
Чирви Ольги Іванівни, 1947 р. н.,  

Яковенко Катерини Іванівни, 
Федоренко Катерини Андріївни, 1935 р. н.,  

Іванця Івана Йосиповича, 1926 р. н., 
Урбанської Галини Степанівни, 1932 р. н., 

та Сайтнюк Наталії Степанівни, 1928 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмивання 
та одягання померлого. Як стривожить покойніка, то 
нехарашо, буде ще гірше. І жінку, і мущину обмивають 
жінки. Гукають стареньких дві жінки, обмивають, убе-
руть, а тоді ложать на лаву. Дітей тоже ложать на лаву. 
Сорочку надівають, блюзку, спідницю – убирають гар-
ненько. Так само і мущину. Мущині костюм надівають. 
«Мертва вода». [Куди виливають воду, якою обми-
вали покійника?] Виливають в таке місце, де люди не 
ходять. [Чи можна вилити під дерево, наприклад, під 
яблуню?] Ні, під таке нільзя. В таке місце, де ніхто ні-
коли не ходить. Підготовка смертного вбрання. [Чи 

зберігали на смерть давній народний одяг, вишиван-
ку?] Зберігали багато людей і ховали [у цьому]. Оце у 
нас не так давно вмерла у однеї мати, то її в керсетці 
поховали, вишита сорочка, спідниця така обкладена у 
три ряди. То вона собі зберігала на смерть. Та ходили ж 
раньте так – соро́чки ж вишиті, подо́лки були, закача-
ні халяви у хромові чоботи були. Це ховали так років 
десять, як не більше. А так купують нове. А там хтось 
береже собі на смерть, наприклад, як одинока люди-
на, як нема дітей або що. Або і є діти, то вона складає 
собі такий одяг: «В таке і в таке мене уберете!». Таке в 
нашій матері покойній було: вишита сорочка, голуба 
спідниця, голуба кохта, платок і тапочкі. А керсетки не 
було – уже сучасна, бо матір ховали у [19]93 році. Спід-
ниця, кохта і світер. Жінок мало кого ховають без све-
трів! Спорядження померлого. [Що покійному кладуть 
у труну?] Кладуть копійки якісь. [Чи передають щось 
через покійного?] Є таке. Може, щось забулися поло-
жить, то вони можуть попросить, що я покладу. У нас 
брат мій умер, а він був моряком, а форма та на нього 
вже не налазила, то вони йому наготовили ту форму 
матроську з собою покласти в труну і заморочилися і 
не положили. Вона нікому ще не оддавала, може жде, 
хтось із своїх, тоді вже вона оддасть, положить пере-
дать йому. А є таке, що передають. Нічне перебування 
біля померлого. [Чи ночують біля покійного?] У кого як 
получається.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як виносять 
покійника, у  воротях зразу стелять платок, тоді сте-
лять на середохресній дорозі, а тоді на гробках. А тоді 
стелять у нас перед кладбищем, як у нас на гору виїж-
джать – кладбище. Хто захоче – забере. [Хто стелить?] 
Стелить люба людина, котору назначають. [Чи вихо-
дять сусіди зі своїми столами, хлібом, просять прощен-
ня у покійного?] Такого в нас немає. Вийшли з двору, 
пройшли трошки – хто подужа, то пішов, хто не поду-
жав, то вернувся.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Які стра-
ви обов’язкові на поминальному столі?] Коливо з пря-
ників з варенням, яблуко покришить хто. Капусняк, 
кисіль, картоплі разні, катлєти, риба. [А  якщо піст?] 
Однаково. Це мало, хто додержить.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Що таке Розигри?] Ну, 
Розигри, то це, як на поле вийдемо, то гостинці роздаєм. 
Аір кидаємо і оцей убір, що убіраєш, – і коло хати ві-
шаєм, і коло сарая вішаєм! [Для чого?] Ну, це ж Зелені 
святкі вже ж! На хвірточках вішаєм ці гіллякі. Ідеш на 
кладбіще. На кладбіще на хрестік вішали, це ж Зелена 
субота  – клечальну так відмічали. Поминали своїх на 
кладбіще, помінальний день. Всіх поминаєм, всіх рід-
них. І хто повісився, і усіх утоплеників у цей день. А тоді 
приходимо додому, обід готовимо. І знову згадуємо всіх. 
Розигри – це понеділок через тиждень після Трійці. Це у 
кого нехрищені дітки. [...] [Коли у вас у селі поминальні 
дні?] Перед Зеленіми святками йдуть в суботу. [Як тиж-
день називається?] Зелена неділя. І є такі дні, що йдуть 
люди. Через тиждень після Паски йдуть – поминальний 
тиждень. [Як у вас називають цей день?] Проводи. [Де 
сідають на кладовищі? Чи є біля могилок столики?] Да. 
[А раніше?] Раніше в ряд сідали. Ось вулиця між клад-
бищами, місто  є, тоді осьо в ряд сідають. Сідають на 
рушники, кожен прийшов, розстелив рушника, коло 
його другий, приходять і там свої продукти. [Чи вішали 
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на хрести рушники?] Вінки, рушники. Раньше вишиті 
вішали. [...]  Раз на рік Проводи́. А  поминальні дні не 
раз – як начинається піст, первий тиждень посту субота 
поминальна, і восени ж є суботи поминальні. Головне – 
в пости. [Що на Проводи́ несли на кладовище?] Ско-
ромне! Якого числа Великдень ни єсть, а після Велик-
дня через тиждень у понеділок [Проводи]. Зроду-звіку 
в нас так було. Є ще в людей – начинається з четверга, 
а в нас традиція одна – в понеділок. Раньше, було, вихо-
дять люди, виносили даже в горшках – капусти́ варили, 
картоплі́, ну все – хто шо готовили. Тоді застеляли руш-
ники, всіх людей – не дивилися – бідний, багатий, наобо-
рот – ше й бідніх лучче прилучали, саджали і наси́пали 
їсти, вгощали на кладбищі. [...] На Зелені святки, на Роз-
дво і на Паску [...] ставимо на столах: ось поїли, ложки 
оставляємо на столах і миски, ще й по чарочці наллєм. 
[На Трійцю в суботу що робите?] Ідем на гробки. [Що 
несете з собою?] Що  є, гостинці  – цукерки, праники. 
[Раніше, коли столиків не було], на пам’ятники, на мо-
гилки ложили. Посідають на землі, тільки були здорові 
колкові рушники. Дари поминальні. Це гостинчики, 
цукерки, прянички. Як я на роботі, якщо в мене є нехри-
щені дітки померлі. [А що мається на увазі – нехрищені 
діти?] Родила ти дитину мертвонароджену, хто помер і 
наче згадують цих діток – дають гостинчики. Моляться 
ж тоді жінки всі і даєш. Оце ми на полі, на буряках, так 
оце кожна бере гостинця: канфети, печеньє – оце таке 
берем ми. А тоді сідаєм обідать, всі кругом. Тоді одна по-
частує, дуга почастує. Ну, не всі ж берем. Брали ті, у кого 
діти померші [або викидні].

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Ким 
стають нехрещені померлі маленькі діти?] Лоско-
тушки. Є такий навіть день, празник понеділок. Було, 
я пам’ятаю, розносять цукерки. Є такі, що аборт зро-
блять, то виносять кожна цукерки і роздають одна дру-
гій. [Де ховали мертвонароджених?] Ховали їх в садках 
під деревом. А то і на кладбище возили маленьких. Ві-
шальників, утопле ників  Як хто повіситься, то його 
оддєльно ховали, на гробках, але в оддєльной стороні. 
Хрести ставили. Топельник не так, як вішальник. Таке 
буває, шо і нема дощу. Колись вішальників у ліс вивози-
ли. Там і зветься коло вішальника поле. А січас на ста-
рому кладвищі ховають. Там у лісі були хрести, і січас 
хрести ставляють. Січас єсть такі молитви і такий день 
у Клечальну суботу, коли батюшка печатає вішальни-
ків, топельників, хто застрелився, хто отравився. Єсть 
таки панахиди – наймають і печатають, а потом уже й 
моляться на їх.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  До сорока день 
мертві ходять. Не вони, а душа. Три рази на год прихо-
дять мертві гості – на Зелені святки, на Роздво і на Пас-
ку. [...] [Ви чули, щоб покійники «ходили»?] Це правда, 
якщо людина собі внушить та плаче. Люди свячене ви-
качують, треба виводити, воно не повинно бути. Ло-
жать ту людину. Ведуть кудись, щоб одробляли. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Розирги – тоді русалки хо-
дять. І всігда на роботі ми розгаєм. Ось, допустим, по-
лем буряки ми – роздаєм кажна другому гостинці. Це 
дітки нехрещені, які бігають по пшениця́х. Хто зро-
бить, звиняйте, аборта – за цих дітей роздавали всігда 
гостинці. Котра людина не чує за собою гріха, та не да-
вала. [Де вони ходять?] По пшеницях, [на] кладбище, де 
вішальники – воно у лісі, кошовий ліс у нас такий.

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН
с. Зрайки

Записала Т. Зубрицька 1994 р. у с. Зрайки 
Володарського р‑ну Київської обл. 

від Зборовської Феодосії Сергіївни, 1910 р. н.,  
переселенки із с. Рудня‑Вересня колишнього 

Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Михайлові, Кузьмині, 
Дмитровиє. Я  всі троє поминаю. У  вересні, кажуть 
«Дєди». А де я жила на хуторі, кажуть «родичі». По-
минать нада родичів. В п’ятницю Дєди, а в суботу – 
Баби. Це воно не к чему. Це родичі – і всьо. Я гукаю ве-
черять. Помолюсь Богу. Гукаю: «Чесниє родітєлі, ідіть 
до нас вечерять, стариє й малиє і всякиє забутниє». 
Повечерают, пом’янут, і все так і стоїт. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  На Тройцю по-
вечералі, полягалі спать. Я не сплю. Чоловєк мой за-
снув, позасинали всі. Лежу я. Не чула, не буду брехат 
лишнього, бо грех. Уходить у хату. Не чула, як пошов. 
Ходить по хатє. Лежу я, шо це ж таке, що воно ходить? 
Уже боюсь до цих пор. Я вже чоловєка штурк, штурк. – 
«Чого ти?» – «Послухай, щось ходить по хатє». При-
йшло до стола, а я ще взяла, да й з стола прибрала. Ну, 
я не розбирала ничого. Матка як робить, я там знала. 
А тьотка та, тоже така нерозборна. – «Чого ти?» – «Он 
послухай, ходить по хатє». Вон слухає. І  вон розка-
зував, пока і вбіло його. Це на поминальном тижні. 
Ну, йде до печі, вон каже: «Я засветю». А я кажу: «Не 
дам светіть. Не треба. Як буде до нас іти, душить, мо’, 
чи шо воно там буде робить, дак тоди вже будем све-
тить». Вон устає светіть, а я держу за рукав. – «Будемо 
тьотки гукать, гвалт кричать». Пошло воно до того, 
до печі. Шо там ляпає, наче вілками торохтить. А  в 
печі, там шафи колись же такіє були, поліни, тарелка-
ми тарабанить. Я вже не на том свєтє, не на цьом. [Ви 
шось бачили?] Темно, не бачу нічого. Я  не дивлюсь, 
і не бачу, злекалась до смерті. Потім десь дєлось. Нема. 
І не чула, як приходило, і не чула, як виходило. [Що 
це було?] А шо, Дєди ж були оце тиє поминальниє, а я 
прибрала стола, ще й гарно застлала. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Я вам розкажу сон, одной баби 
снивс, вона вмерла вже. Хотєлі вони на вечерю [на 
«Діди»] йти. А  потом їх не погукалі на ту вечерю. 
Ну, вона, каже, лягла спать. Коли зустречає чоловєка 
вмершого, чужого. «Куди ви йдете?» – каже тей чоло-
вєк. – «А ми йдем на вечеру». – «Там не йдєт, там нема 
ничого, там тилько собака…». Оце такий сон. Треба, 
щоб була вечера. 

с. Лобачів
Записали З. Гудченко та Т. Зубрицька 1994 р.  

у с. Лобачів Володарського р‑ну Київської обл. 
від Москвіної (Семенюк) Єлизавети Петрівни, 1909 р. н.,  

Печури Ганни Романівни, 1926 р. н.,  
переселенки із с. Черевач колишнього 

Чорнобильського р‑ну Київської обл., 
та Семенюк Євдокії Федорівни, 1930 р. н.,  

переселенки із с. Іванівка колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Споря-
дження померлого  Померлого, коли кладуть в труну, 

ВОЛОДАРСЬКИЙ  РАЙОН
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то озувають, під голову кладуть подушку з сіна. [...] Як 
умерла людина, так бігом і ховають, на другий день. 
Хрест зразу ставлять. Коли виносять покійника з хати, 
то перед ним посипають житом.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Дают кон-
фети, варят таку здорову рисову кашу, мужик несе, 
і це вона нарезана квадратікамі, це коровай такий уже. 
Кожному дає квадратік маленький, цукерки дают. По-
минки післяпохоронні. Покійного поминають через 
дев’ять, сорок днів, через рік. Після поховання на на-
ступний день вранці ідуть на могилу.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Загальний поминальний 
день має назву Проводи. Є ще Михайлівські Діди – теж 
поминальний день. Рушники поминальні. Баба щомє-
сяца носила нового рушника, того візьме забере, там у 
нас на могилках вікопаний наче куветік, і тути склада-
ют, там уже ж заколюют рушники, вєнки коло могилок.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як молода ді-
вчина вмирає] убірают, вєнка єй надєют, вишиту со-
рочку, рукава такіє, тут скрозь мережки, і горсот був, 
юбку гарненку надеют. От колісь називалісь терновиє, 
це тепер кажут шерстяниє. Терновиє були такіє тонень-
кие, наче сукно голубе ілі зелене ілі розове, тут бархат 
пришитий, і вишітий фартух пуд’язуєцце, і горсот. Гор-
сот без рукав, тут ускрозь мережки вишитиє, і так їх хо-
ронілі. Музики ніякої поняття не було. Як іще нежона-
тиє, несут вєлца, і вже їх хоронят. Вільце, з яким ховали 
незаміжніх молодих, ставили на могілу коло хреста. 
Вішальників, утопле ників. Покійників, що померли 
наглою смертю [самогубців], ховають біля кладовища.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Мені розказувала мама колись, що ходили 
мертвиє. Ми доживаємо цей вєк до ста годов. До цієї 
сотні ми доживаємо, і  вже будуть знову ціє мертвиє 
ходить. Бо ціє мертвиє, вони заклятиє, пока ми дожи-
ваємо до цього вєку. Уже ціє мертвиє знову будут на-
чинат ходит по землі. Например, моя мамка казала, що 
у сосєдки вмер хлопець, такий уже ж був, 22 годи, ще 
неодружений був. Матка крепко плакала, каже дньом 
і ноччу плакала за їм, бо батька нема. Вона сама од-
ненька осталась. [Сусідка] вийде, глядит через плот, 
каже: «Чого це ти, Параньку, стоїш, сумуєш?»  – «Ой, 
Устинко, добре тобє, у тебе хоть дєтки в хатє, в мене ж 
нема нікого у хаті, дак оце сумую. Це і плачу і кудачу, 
і чого ж я не роблю». А потому це вже сусєдка вийшла в 
12 часов ночі, коза в єї чогось закричала, думала, мо хто 
козу краде. А цей син рубає дрова, в єї дрова неруба-
ниє були, привезла вона, не порубала. За ноч чисто усє 
дрова порубав. Вона вже ж встала: «Ох, Боже ж, синок 
мой прийшов, мені в помочи». Вона знов продолжає 
плакат. Вон дров нарубав, у дворє позамєтує, вона про-
должає плакат. І вон тоді давай ходит і робить шкоду. 
Вона вже тоди не вмовчала, давай сусєдці казат, бабє 
Устинє. Баба каже, попитай батюшка, щось же треба 
робит, вон же ж ходит, вон же ж шкоду тобє робить 
велику. Пошла до церкви спитала батюшка. Батюшко 
сказав: «Одкопайте його і побачте, якшо лежит вон до-
гори, то закопайте спокойно, то привижаєцця. А єслі 
ніц, то вон ходит. Значит йому нада осиновим колом 
пробит спину і груди». Колись, як умирали люди, то на-
кривали марлею, серпанком. Позбирала сусєдов, каже: 
«Одкопайте, мужики, щось же треба робит. Мені жаль 
його, але все одно треба щось робит». Вони одкопали, 

а вон ніц лежить, марлю ту вже чисто ззєв, серпанка. 
Вони взяли колка, пробили і закопали. Ну, вон вже тоді 
перестав ходит. А при мойой пам’яті, я вже була в Ка-
линовци замужем, моєй подружки утопиласи дєвочка. 
У нас у рєчци утопилоса п’ять дітей зразу за один день. 
Рискали вони лодкою, одказав мотор, лодка затонула 
і вони п’ятеро втопилиси – дві дєвочки і три хлопчики. 
Ну і вони повитегалі – моя подруга – ми з нею дружили 
з дєтства, повитягалі цих дітей, похоронили їх. В моєї 
подруги она була одненька, з чоловєком розійшлися, бо 
жила в Києві, за міліціонером, а вон не схотів з єю жит, 
в них квартира-то була в Києві. І зараз вона в квартірі 
своїй живе, а дєвочка ця була в баби. Ця баба вельми 
плакала за єю, і ця матка плакала за єю, ну і до тих пор 
доплакалася. Я ж була в Калиновци, коли я прихожу до 
своєї мами, аж мене моя мама розказує, що до Варки 
кодить Надя. «А що ж вона робить?». Вона каже: «Варка 
ляже спат, а вона одчиняє двері і шиється до неї під оді-
яло». Вона каже: «Бабо, як я замерзла». А Варка каже: 
«Таке холодне, да таке мокре, то це зашиєце, я вкуто-
вую, щоб нагрелося. Полежит, я – цап – куди дєлося, 
нема дитяті». А дєвочка була вже, 14 год було єй. Воно 
така росла була, таке гарне дітя. Вона ходила, ходила, 
грєлас под ею. Ну, а потом прийшла і каже: «Бабо, ти по 
мене не плач, бо буде тобє горе, тобє буде погано». Вона 
все плакала, та Варка, така вже зробилась нікудашна. 
Вона вже не йде до Варки грєцца, даже прийде в 12 ча-
сов дня, Варка наносить каструлю ведрову води. Так у єї 
хата, у нас називалися сєнечки, а тут – веранда кажут, 
вона вже в тиє сєнци наллє води, поставит і йде до су-
сєдки. Каже: «Ганно, іди послухай, що моя Надя робить 
там». Та вже Ганна прийде пуд порог, а вона вже віліває 
ту воду, чисто виллє, додолу. Виллє, повисушує і нема, 
тихо. Ну що, кажу, Варко, ти найми молєбень. Варка по-
слала, сказала батюшку, батюшко приєхав, давай моле-
бень читать, хату посвятив, ладаном у хаті скрозь поку-
рив. Обєд вона справила, люди пообєдали, і од тих пор 
Варка була спокойна, а то ходила. І ще до одної дєвочка 
ходила. Дак та ходила, покуль матка не вмерла. Усе хо-
дила, грєлася Галька, ота ж Мотя, ми кажемо: «Мотя, ти 
така худа зробилася». Тож ми з єю, хоть вона старіша 
трохи, але вмєстє гулялі отако. Вона замужем була. У єї 
двоє детей. А в мене ще одно только було. Каже: «Худа я, 
бо мене Галя вимучила. Оце як ляжу спать, то Галька до 
мене йде, ложицца зо мною, ахкає: “Колодно, – каже, – 
змерзла”». І вона довго не жила, умерла. Корову пошла 
доїть, а та корова чи здурєла, чи так нада, ударила єї по 
головє і померла [вона]. 

ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Аркадіївка

Записали З. Гудченко та Р. Свирида в листопаді 1994 р.  
у с. Аркадіївка Згурівського р‑ну Київської обл. 

від Островської Ольги Федорівни, 1919 р. н.,  
переселенки із с. Буряківка колишнього 

Чорнобильського р‑ну Київської обл., 
та Кривеног Анастасії Іванівни, 1918 р. н., 

переселенки із с. Рудьки колишнього  
Чорнобильського р‑ну Київської обл. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. Колісь хотєлі, щоб у той сорочці, що вінча-
лися, щоб і поховалі. Але не в кожного та сорочка до-
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лєжувалася. На чоловіка надівали сорочку, штоніки, 
на ноги – постоліки з ліпи поплєтяни, нема – так з лоз-
ки. Труна. Домовину робілі з сосни. На Будє був чоло-
вік, сам зробив собі домовину і хреста. Спорядження 
померлого. Под плечі сєнца положуть, подушечку із 
сєна, пер’я нільзя класті в гроб. Покойному кладуть 
проходну на грудях і вінчик на голову. [...]  Молодій 
дівчині стьожки і вєнка клалі. Було, шо і вєнчалі з 
молодим, якщо був. [...]  Нічне перебування біля по-
мерлого. Покойніка не кидають самого на ніч, клічуть 
читать Псалтир. Атрибути поховальні. Як хто по-
мре, то свічка горить, насиплють у стаканчик зерна і 
свічку поставлять на окенце або на стулі. Вода стоїть 
у стаканчику на окенці аж до сорока днів, як одсихає 
вода, то її доливають. Після сорока днів її виливають 
на воду. Радом з головою покойніка лежить іконка, 
в  руки кладуть хрещика, розп’яття, обгортують хус-
точкою. Кладуть покойніка на лаву, головою до по-
кутя, на схід. Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. Як покойнік у селі, нічого у хазяйстві не 
роблять, не треба сіять, солить що. Як поховають мо-
лодих чоловіків, то обсипають маком-відуном, щоб 
вони не ходили до своїх жінок.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Кажуть, 
людіна чує, як батюшка одправляє, а як уже він скаже 
«покой вєчний», тоді вже вона не чує. Блізкіє родічі 
не виносять покойніка і не копають яму. Як виносять 
з хати покойніка, то сиплять зерно по хаті і кажуть: 

Нехай пшенічка родить,
А тії ножки не ходять. 

[...] Батька ховалі зимою, так возілі на санях, а матку 
коньми на возі вєзлі. Попереду хреста несуть, ікону, 
віко застелять скатеркою, хлєб-соль покладуть. Як за-
хоронілі, то той хлєб всім ділять, щоб всі з’їли. Відспі-
вування. Правіца погребенне: 

Прийми, Господи, душечку
В Царство Небесне,
А тіло – в землю.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Прощаються родичі, 
цілують у лоб, у руки, у ноги. Докривається покойнік 
по шию, колісь купляли в церкві крижмо і покрива-
ли. Як опустять домовину, усі кидають тричі земельку 
на неї і кажуть: «Щоб над тобою ця земелька пухом і 
пером була». Нагорнуть землю. Хреста становілі в го-
ловах, а  тут у Аркаіївці  – у ногах. На хрест вішають 
рушник. Хліб ділять по миру всім, хто є.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після моги-
лок, як прийдуть до хати, миють руки. Роблять поми-
нальний обід. Поминки післяпохоронні. Провідують 
могилку на третій день. Несуть хліб, цукерки, як стре-
чають діток, людей, то роздають їм. Готують поминаль-
ний обід на третини, дев’ятини, сорок днів і на год.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Радовніцу йдуть осві-
жить хрещика, яєчок покрасять і принесуть. До року, 
де був покойнік, не справляють весілля, а тепер до со-
рока днів. До року жінка носить чорну хустку. Як час-
то приходить у сні покійник, то треба одєжу якімось 
старічкам оддать, у церкві панахиду замовить. Поми-
нальні Дєди справляють перед Тройцьою – Троєцькі, 
на Кузьму й Дем’яна  – Кузьмині, на Дмитра  – Дми-
трові і на Михайла  – Михайлові. Вечерю готували у 
п’ятницю, все було посне, щоб «дідам» пара була.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Русалок колись матка ба-
чила: пошла по лапух, дошла до круга такого, а  там 
плескається русалка і дітки гойдаються. На Русаль-
ний тиждень, якщо ідеш у ліс, обчирюєшся дротом – 
русалка поки не розгризе, не залоскоче. А  краще не 
ходить у ліс і на річку. Одна дівчинка Галька, сусідка, 
пішла ляльці прати, і в річці знайшли її стоячою у во-
дяній ямі – залоскотали русалки. «Gроводи русалок»/  
На Русальний тиждень проводили русалок [тих, хто 
помер на Русальний тиждень]. На могилках клали во-
гонь високий. Вінки подшибували [підкидали], несли 
на качаннє [капусту]. 

с. Пасківщина
Записали Т. Зубрицька та З. Гудченко 1994 р.  

у с. Пасківщина Згурівського р‑ну Київської обл.  
від Гаращенко Євдокії Григорівни, 1924 р. н., 

та Овієнко Ольги Миколаївни, 1936 р. н., 
переселенок із с. Стечанка  

Іванківського р‑ну Київської обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Жили в Сте-
чанці дві сестри. Як вмерла перша, друга розказує: 
«Я скоро вмру. Бо ще як сестра жила, снився мені сон: 
стоять дві груші, одна спочатку повалилась, а за нею 
і друга. Через деякий час померла сестра». Пройшло 
півтора роки – померла і друга. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мерт-
ва вода». Воду, в  якій миють покійника, виливають 
на покуті. Одягання та спорядження померлого. Як 
вмре жінка, то коси замотують навкруг голови і одя-
гають чепець. В подушку кладуть зілля, яким на Трій-
цю прикрашають хату. Одягають сорочку, спідницю, 
фартух, горсот. На ноги – тапки. На тапках хрещики 
білі. [...] Як вмирає дівчина або хлопець, то одягають 
у весільний одяг. Подружкам і дружкам дають пода-
рунки. [...]  Застеляють полотно ткане. Полотно під 
ноги, а під голову – хустки. Накривають покривалом. 
Як вмирає чоловік, одягають сорочку, сподніє штани 
і чорні або сині штани. Домовину ставили головою до 
ікони. Сни-прохання. Жили ми в Стечанці. У сусідки 
забрали в Німеччину дочку. Через деякий час вона їм 
сниться: «Передайте одяг, бо я гола». А вона по дорозі 
хотіла втекти, то її вбили. Тоді, як в селі були похоро-
ни, передали одяг. Перестала з тих пір снитись. Нічне 
перебування біля померлого. Жінка, що вміє, читає 
Савтир [Псалтир]. Люди приходять, читають «Отче 
наш» і «знамаються» з покійником (цілують лоб, руки 
і ноги). Це вечір покійного. Атрибути поховальні. 
Ставили воду на вікно, під склянку  – хустку. Свічка 
горить. Під Псалтирем лежить хустка чи полотно. На 
стіл ставили ситу ́ і хліб. Даровини прощальні. Люди 
приносять цукор і три дрібочки сиплять в ситу (своїм 
покійним родичам). Приносять хліб, пироги, яблука. 
На вечір готують борщ. Першою подають ситу. Потім 
розходяться. [...] Вагітній жінці на мерця не можна ди-
витись, щоб не здвигнулась.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Своїм родичам не можна ко-
пати могилу і  не можна домовину виносити. Колись 
домовину ставили на коні. Посипають житом. Закри-
вають ворота. Попереду несуть хреста, перев’язаного 
хусткою чи рушником. Потім йде батюшка з пєвчою. 
Потім несуть кришку, на ній – хліб. Потім несуть по-

ЗГУРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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кійника і за ним йдуть люди. На кладовищі ставлять 
домовину і родичі прощаються з померлим. Забива-
ють кришку обов’язково не свої. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Опускали домовину 
на тканих рушниках. Кидали гроші (платили за яму). 
Кожен повинен кинути три рази землю. Тут же ста-
вили хрест, перев’язували його рушником, щоб встав 
[покійник] і утирався.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На по-
минки [поминальний обід] готують ситу ́, борщ, кашу 
пшоняну. Як похорон в піст, то все готують з олією. 
Читають «Отче наш», «Царство Небесне» і сідають 
обідать. Потім усім родичам «Благодарство» співають, 
а  покійнику  – «Царство Небесне». «Сніданок» для 
померлого. На другий день несуть снідать. Поминки 
післяпохоронні. На дев’ятий день і на сороковий день 
несуть обід.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Коли померла тітка [оповідачки], 
то двоє Дєдов провели, а на треті прийшла подруга і 
разом вирішили вечерю не готувати. Переночували. 
Назавтра зустріча. сусідку. Та каже: «Ти вечерю вари-
ла? Приходила твоя тітка, – так снилось, – і привела 
багато людей, казала, чи варила я вечерю. Я сказала, 
що варила, заходьте. Тітка [...] каже, що у Дуні замкну-
та хата». […] В двоюрідної сестри мати померла. Обіду 
не поставили. Сниться їй: «Дуню, я так хочу борщу». 
Поставили обід, з тих пір не сниться. Колись присни-
лась мати. Каже: «Ти думаєш, що я вмерла? Ні, я пере-
родилась».

с. Стара Оржиця
Записали Л. Артюх та З. Гудченко 1994 р.  

у с. Стара Оржиця Згурівського р‑ну Київської обл. 
від Ющенко Олександри Карпівни, 1918 р. н.,  

переселенки із с. Іллінці колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл.,  

Лагерчук Олександри Олександрівни, 1928 р. н.,  
переселенки із с. Рудня Іллінецька колишнього 

Чорнобильського р‑ну,  
та Лутченко Пелагеї Гаврилівни, 1913 р. н.,  

переселенки із с. Рудня Іллінецька колишнього 
Чорнобильського р‑ну 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Як у мене 
хазяїн оце вмер, то перед тим уноч він устав і каже: 
«Ти спиш?». А я кажу: «Спала, а як ти заговорив, то 
устала».  – «Знаєш, який мені сон снився? Урочище 
там,  – мовляв,  – і там строїв хату. Наче в чаровому 
полі. А там те поле клином так, а кругом річка. А воно 
наче на островку. А оттуда ліс. Ми строїм хату, да вже 
й крокви поставили; ошепили, да й крокви постави-
ли. А ти прийшла, да як заголосиш: “Я ж сюда жить 
не прийду. Нащо ти цю строїш хату?! Кого ти питав? 
Я сюда жить не пойду!”. А я тоді з верха зліз, сів на по-
розі, сокиру втикнув, голову почепив, да сидів-сидів, 
а тоді голову підняв, да й кажу: “Ой не йди, я буду сам 
жить. Я перейду, да буду сам жить. А ти походиш по 
свєту, да поблудиш по свєту, да до мене прийдеш”». 
І це вон мені розказав цей сон у час ночі, а на другу 
ноч у два часа ночі умер. А ще йому казала: «Ой, Іван, 
який тобі поганий сон снився!», а вон каже: «Я й сам 
знаю, шо поганий». А  все думаю, шо ж це вон мені 

сказав: «Походиш, поблудиш, а тоді й ти до мене при-
йдеш». Коли оце Атомна [ЧАЕС] зорвалась, да нас 
вивезли – от тобі я й ходю й блудю! А тоді ше й я до 
нього прийду. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Обмивають покійного такіє стариє 
баби, тільки баби. Не пойдем же шукать по селу, шоб 
хтось обмив. То вже хочеш не хочеш, а  вже треба ж 
обмить своїм людям. От чорнобильці своїх і обмива-
ють. «Мертва вода». Воду десь в уголок [виливають], 
де ніхто не ходить. Бог його знає, чи вона шкодлива. 
Незя, шоб по їй люди ходили. Но не гной, а в угол пуд 
плот. Атрибути поховальні. Одяг з мерця мили й 
роздавали. Стружки з труни на воду колись пускали 
або палили. Палили на дворі, а в печі ніколи не пали-
ли, бо, кажуть, холодно в хаті буде. Свічку ставили в 
баночку з зерном. А зерно після того курям висипали. 
А  воск той збирали, перекачували й свічку знов ро-
били, да в дев’ять днів ставили і в три дні. А в нас і в 
сорок днів роблять, і в год, і в повгода. Водичку стави-
ли на окно. До сорока днів, тільки треба ж ізмінять її. 
А виливали на угол хати, з того боку, де ікони. А моя 
сестра то вазонки поливала, і  квіти не повмирали. 
А під дерево, наверно, не можна лить ту воду. Чита-
ють ночуючи.

КЛАДОВИЩЕ  Ховають на другий-третій день. Копачам 
давали хустки, полотенце і шерстяну хустку. [...] Во-
дичку кропили в яму, як опустять покойного, батюш-
ка свяченою водичкою й окропить. Як батюшка запе-
чатав гроб, тоді родня може кидать землю на могилу. 
Там ше тії копачи засипають, а люди не ждуть, а йдуть 
уже на обід. А батюшкові у вузла в’язала і хліб, і котле-
ти, і пляшку горілки, наче печатання. Печатають: ба-
тюшка навхрест землю кидає на труну, у яму три рази. 
«Печатається гроб до Страшного суда». В головах бере 
землю, потім у ноги, потім на праву сторону, потім на 
ліву переходить. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Вертають-
ся люди додому [з кладовища]. Кличуть, приходять не 
всі. Кличуть і на інші поминки: на дев’ять днів і на со-
рок днів. У кого є возможность, то йде, а як нема, то й 
не йде. От так одбувають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Чи несли на кладовище 
паски?] Цього я не знаю, а другі дак іще наче зостав-
ляли і на кладбище її забирали. А  тоді собіраються, 
батюшко вже правіть і тоді вже всі сядать умісті і об-
єдають. І тоді вже наче паску розрізували. [Це вдома?] 
Ні, на могилках. Це вже, кажуть, на Гробки.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Коли вмира-
ють неодружені молоді хлопець чи дівчина, їх убира-
ють так як молодих на свадьбу. І  кольцо надівають, 
і  фату надівають і подарки дають. І  коровай пекли. 
І тепер печуть. Людям розломлювали.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  А  душа при хаті 
сорок днів. Ніхто її не бачить, а вона ходить, її Бог во-
дить скрозь, да показує, да розказує. А на ноч іде вона 
додому. Душа не їсть, не п’є. Нічим не харчується. От 
як умрем, будем знать. Парою з обіду вона харчується. 
Коли одбули сорок днів, душа успокоїлася. Чули, шо 
плакать дуже не можна по покойному, а ми не дуже 
слухали.
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КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Черняхів
Записали Н. Гаврилюк, О. Курочкін, О. Громова  

та О. Васянович 15 липня 2008 р.  
у с. Черняхів Кагарлицького р‑ну Київської обл.  

від Горзової Марії Олексіївни, 1948 р. н.,  
Тищенко Марії Мартинівни, 1917 р. н.,  

Ведмедко Галини Дмитрівни, 1941 р. н., 
Донченко Олени Степанівни, 1938 р. н.,  

Роєнко Поліни Сергіївни, 1925 р. н.,  
та Зеленої Марії Терешківни, 1939 р. н. 

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  [Як сповіщають, що 
хтось помер?] Відкривають ворота в першу чергу, 
а тоді переказують. [У вас до церкви не йдуть, щоб 
подзвонили?] Раніше було таке, тільки дзвониться, 
значить, хтось помер. А зараз ні. Це по душі [подзво-
нили]. [Один раз дзвонять?] Ну, дзвонять, не знаю, 
чи півгодини, чи п’ятнадцять хвилин. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне пе-
ребування біля померлого. [Скільки перебуває в хаті 
труна з тілом?] Обично на другий день хоронять. [Чи 
залишається хтось вночі біля покійника?] Сидить 
хтось із родичів, свічка горить всю ніч. Єсть пєвча, 
яка читає Псалтир всю ніч. 

ПІСНІ ПОХОРОННІ  Після похоронів плачуть, відбу-
вається панахида. [Хто плаче?] Ну, наприклад, як у 
мене умерла хто-нібуть, я плачу і родичі плачуть. А у 
Семенівці, у сестри меншої, це ж померла сестра, це 
менша померла, так ми поїхали з старшою на похо-
рон: похоронили, занесли у церкву, завезли на клад-
бище, приїхали додому, пообідали, а тоді начинають 
співать. То я думаю якби релігійні пісні, єсть спеці-
альні співають, то я б не здивувалася, а так співають 
народні пісні, а я тоді сусідку питаю: а вона і каже, 
тут звичай такий. [А  що вони співали?] А  народні 
пісні: «Несе Галя воду» або «Ой у…». Після похоро-
ну, після того, як пообідають, співають. Співають 
і  чоловіки, і  жінки. [Скажіть, коли це відбувається, 
хто плаче?] Це у нас, наприклад, у Черняхові і зараз. 
[Мертвий] і  в хаті лежить  – плачуть, і  на кладбищі 
плачуть, і несуть – плачуть. [Наймають когось чи ро-
дичі плачуть?] Родичі. А раніше, я пам’ятаю, була в 
селі спеціальна, яка знала усі пісні, і її запрошували 
і вона оплакувала. І вже як вона начне оплакувать, то 
плачуть усі. [Які слова вона приказувала?] «Батечко й 
матечко, зустрічайте його та познавайте та добро для 
його дбайте, жив не нажився, дивився, не надивився, 
і на той світ повалився». Ну так воше, я не пам’ятаю 
всіх, а вона то воше знає гарні такі пісні, слова. [А де 
вона бере?] Усна народна творчість. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Чи го-
тували коливо?] Коливо робили. Вже як сідають їсти, 
уже панахида, уже як похоронять мертвеця, дак при-
ходять із гробків, то як сідають за столи, то в першу 
чергу коливо готовлять. [З чого його готують?] Вода, 
мед, якшо є, а ні, то цукор, і кусочки хліба туди кла-
дуть. Спочатку коливо треба три рази взять, а  тоді 
вже горілку, а тоді вже їдять. [Чи варили капусняк?] 
Да, це в Черняхові. [Що ще варили?] В  Черняхові 
вообще пиріжки, тоді як у Семенівці взагалі не ма-

ють поняття, як це  – пиріжки на похороні, а  в нас 
пирожки обов’язково, і  на хрестини, на весілля, на 
іменини, і на всяке гуляння пирожки. [З чим?] Обич-
но раніше пекли, то ви даже такого й не додумаєте: 
із пасльоном, з шовковицями, із затіркою (затірка – 
це так затірають, а тоді піджарюють її), з квасолею, 
з  капустою, а  тепер печуть обично з гречаною ка-
шою, із печінкою, із маком. Дають в общем коливо, 
а  тоді капуста, картопля, оселедці чи тюлька, шо-
нібудь, і  обов’язково чи кисіль, чи кампот. [З  чого 
роблять кисіль?] Якшо літом, то із свіжими фрукта-
ми, а якшо зімою, то узвар варили із сухих фруктів. 
Але кожне село мало свої особливості. Скільки чарок 
можна було випити на поминках?] Обично дають по 
три чарки. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Після Великодня  – по-
минальні дні. У  суботу починаються. У  нас у селі 
четверо кладовищ, то вони ідуть аж до середи. У се-
реду поминають дядині. Це послідній день помин-
ків. Кажуть «підем на гробки», «підем на кладбище». 
Поминання називають Гробки. Йдуть поминать, то 
беруть багато. Беруть таке чим повкусніше. Дома го-
товимося. Приходим з Гробків, чужих запрошуємо 
додому. На Гробках беруть додому, шоб пообідали. 
Беруть на кладбище паску, яйця, конхвети, апельси-
ни, мандарини. Як одправить панахиду, то попу не-
сем паску, яєць трохи, а  самі сідаємо коло гробика, 
перекусимо трохи і тоді йдемо додому. Дома самі до 
вечора сидимо поминаємо. У цей день не співають, 
музика не грає. Коло каждого гроба або коло огради 
стоїть столик, от коло столика сідають. Якшо тільки 
свої, а якшо прихожани приходять, то і їх запрошу-
ють. На Тройцю ідемо на Гробки, берем із собою там 
шо. Виходить піп, одправляє. Тоді піп іде на другі 
гробки, а ми сідаємо там обідаємо, а тоді приходимо 
додому да ще й дома продолжаємо. [...] Оце у нас, як 
на поминки, то на дяди ́ни сходяться. Це раз на рік, 
на третій день після поминок. Це раз в год Гробки, 
або Проводи ́. Після Проводів, в середу або в четвер, 
оце треба йти дядині поминать  – удів, дядині (дя-
дина  – це дядькова жінка). Йдуть на кладбище так 
само, як на Проводи. Ще на Тройцю поминають, – і 
в Клечальну суботу ідуть після обід, і  в неділю до 
обід  – це просто поминальні дні. На Паску даже є 
таке, оце раньше було. Посвятили ми паску, заходим 
на кладбище і ложимо по двоє яєчок на кожний гріб. 
І  христосуємося з померлими. А  Проводи само со-
бою. [А восени на Михайла, Кузьми-Дем’яна?] Це хто 
хоче в церкву ходе!

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплени-
ків. Вішальників і топельників ховали за гробками. 
У рові ховали. Хрестів їм не ставили. Боже сохрани! 
Попи їх не ховали. Якшо повісився, то він від усьо-
го одказаний. А  тепер їм і пам’ятники ставляють, 
і ховають наряд із усіми. Цих людей не поминають у 
церкві. Церква од цього одказується. Годів два тому 
один повісився, а вона, жінка його, поставила йому 
хрест, то батюшка таке робив! Вона ж його і сховала 
на гробках. Треба узять разрешеніє із Києва, то тоді 
батюшка буде править. Наш батюшка не пішов, а  з 
Києва був батюшка. Топельник не так як вішалник, 
його батюшка ховає. Викликання дощу. Як дощу 
не було, то на топельників [на могилу] воду носили 
да лили.

КАГАРЛИЦЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



164 КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гавронщина
Записали Н. Гаврилюк, К. Ковтун, Т. Зубрицька, 

Ю. Бідношия та Л. Дика 1994 р.  
у с. Гавронщина Макарівського р‑ну Київської обл. 

від Коваленко Евдокії Юхимівни, 1937 р. н.,  
Ющенко Анастасії Герасимівни, 1918 р. н.,  

Кривенок Галини Хомівни, 62 роки, переселенки із 
с. Річиця колишнього Чорнобильського р‑ну 

Київської обл., 
Кривенок Ольги Іванівни, 1918 р. н., переселенки  

із с. Річиця колишнього Чорнобильського р‑ну,  
Зінченко Тетяни Павлівни, 1909 р. н., родом  

із с. Старі Шепеличі колишнього Чорнобильського р‑ну, 
переселенки із с. Річиця колишнього 

Чорнобильського р‑ну, 
Сидоренко Поліни Іванівни, 1938 р. н., переселенки  

із с. Річиця колишнього Чорнобильського р‑ну, 
та Бутрименко Марії Іванівни, 1943 р. н., переселенки  

із с. Буряківка колишнього Чорнобильського р‑ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Мені при-
снився батько померлий. Підійшов з сусідом, теж по-
мерлим, під дверима став і за руку мамку бере. А  я: 
«Тату, чого приберете?». А він засміявся! Скоро мама 
померла.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. По-нашому  – покойнік, мертвець. 
Старших жінок троє-четверо просять, щоб мілі. Їм 
платки або полотенця дають. Чоловіки не міють по-
кійників. Одяг [з покійника] знімалі і мілі, хто хоче – 
не мів. Больше спалювали. Мілі, убіралі в нове. Під-
готовка смертного вбрання. Стара людина – то зби-
рає на смерть. Мені 65, у мене все зв’язане на смерть: 
платкі носові, свічки, щоб держать – для всіх рідних. 
Спорядження померлого. По-нашому  – гроб або до-
мовіна. В гроб під низ трохи сіна, льняне полотно, по-
душку – з горози [рогози]. Як жінка, то хусточку на 
голову і під голову, на подушку хустку. Мущині – шап-
ку збоку. Нічне перебування біля померлого. Платки 
дають тим, що ночують возлє смерті, тим, що чита-
ють, теж дають. Тіло одне не оставляється. Треба, щоб 
тіло переночувало ніч або дві. Ночувальникам вече-
рять дають, вранці – снідать. Атрибути поховальні. 
На вікно [у хаті], де мертвець лежав, воду ставили. До 
сорока днів стоїть і кожного дня воду міняють. Душа 
ходить, хоче води пить. Даровини прощальні. Як ідеш 
до смерті, несеш щось з їжі, бутилку горілки. Свічок 
не несуть. Дають гроші на стіл.

ВИНОС ТРУНИ. ПОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як виносять 
з хати, над порогом не опускають. Батюшка отправ-
ляє отправу. Як виносять з хати, то на подвір’ї просять 
прощенія, тоді просять прощенія по дорозі на кладби-
ще (по-нашому – кладбище або мо ́гілки), на повороті, 
а тоді коло ями. Три рази просять прошенія. Кажуть: 
«Прошу, люди добрії, прощенія своєму (називається 
померлий)».  – «Бог простить»,  – тричі відповідають. 
Вся родня стає кругом гробу, батюшка править, всі 
тримають свічки. На машині везуть. А  як молодий, 
хлопець чи дівчина, то на руках несуть. Як була церк-
ва, то заносили в церкву.

КЛАДОВИЩЕ  В яму кидали сорок копійок по копєйці, 
щоб було там до сорока днів, щоб ходіло. Як батюш-
ки не було, то самі святили яму свяченою водою, три 
рази навхрест бризкали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після похо-
рону роздають печеньє, конфети, просять на гарячий 
обід. Спочатку руки миють, тоді сідають, моляться, 
наберуть ситу і обідають. На столі покійнику стопку 
ставлять, а  їжа стоїть всю ніч, не чипляють. Страви 
поминальні. Роблять ситу  – вода з медом і хліб по-
кришать, і сире яблоко, як є, ріжуть. Спочатку по дві 
ложки сити беруть, а як кінчаєш їсти, то третю лож-
ку сити. «Отче наш» скажуть, помоляться. Тоді ситу, 
борщ, кашу. На гарячий обід так само, ще котлєти, го-
лубці, налісники, макарони картопляні (крохмал, мо-
локо, яйця; посолять і пекли на сковородці, як бліни, 
тоді згортаєш і ріжеш ножем, розкладаєш по таріл-
ках). «Сніданок» для померлого. На третій день – тре-
тини – це свої снідають і несуть снідать на могилки. 
Поминки післяпохоронні. На дев’ятіни, сороковіни, 
год  – сколькі назовеш, столько і йде. На сороковіни 
треба щоб сорок чоловік було.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминали також на 
Дєди  – восени Дмитровиї, Кузьма-Дем’янівськіє, 
Михай ловськіє, Нікольськіє (весняні), Ушестськіє, 
Троє ́цькії. Все готується посне. Кликали «дєдов», по-
куда сонце не зайшло. Свічу ставили. «Отче наш» 
казали, а тоді кликали: «Ідіть до нас вечерять і зовіть 
усіх, хто близько є». На столі все лишали на ніч. На 
кладбище не ходили. На кладбище йдуть тільки на 
Проводи після Пасхи. На Водохреще зранку йдуть 
до церкви посвятити воду. Води близько не було, то 
святили біля колодязя. Як хто умре, то бризкають тою 
водичкою у хаті, могілку тощо.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. У  нас була відьма  – кому дорогу перейде, щось 
погане трапиться. Ми з чоловіком йшли додому, вона 
перейшла дорогу, каже: «Як же ви гарно живете, як 
гарно живете». Два рази сказала. Через недєлю він 
повісився. Як вона вмирала, то нікого з села не було. 
Довго не могла вмерти. Крутілі столь [робили дірку в 
стелі], щоб чорти душу хватали. Дітей нехрещених. 
Як вмирали діти, то треба помінять кумів, одну чи 
двоє. Як умирають, то дають дівчинці ім’я Єва, а хлоп-
чику – Адам, щоб жили. Дітки, хоча і нехрещені, – то 
янголи, тому, як умруть, кладуть [ховають] на могил-
ках. Вішальників, утоплени ків. Повішельників клалі 
за могілками. Хто йде, гольку, вєтку кине або ломаку.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  [Що старші люди розпові-
дали про русалок?] Мі так прєдставляєм, що русал-
ка – в її коси розплетєни, шо вона в веночку ходіт по 
житу. В  житах особєнно, казалі, багато їх  є. В  жито 
нє пускалі. Ну, і на Русальни тиждень же шо рабілі? 
Дєтєй саміх дома нє кідалі, бо баяліся, шоб русалкі нє 
залоскаталі. Калісь же такє було. Ну, і сами не хадзілі 
у полє, то й нас страхалі. І  мі тоже баялісь іті. Асо-
бєнно як оце Русальни тиждень, шоб іті дзєсь у жито, 
дзєсь у гарод сам – баялісь просто і всьо. [...] [Чи ба-
чив хтось русалок?] Я нє знаю, а була в менє тьотка 
родна і гаваріла, шо, каже, хаділа калісь в ліес на Ру-
сальни тиждень і бачіла. Каже, за рукі пабралісь на 
галявіні діевкі і скакалі. Ну то, знаєтє, баяласє – каза-
ла, так уже втєкала, біегла. І осьо маго чаловіека бать-
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ко расказував. То в нас іще там грабаркі булі. А  які 
грабаркі – сашу сипалі. От, напрімур, у єго куонь був, 
у єго батька – єго заставлялі: ті довжин сваїм канєм 
іті рабіть, там насипать, вазіть же ж пісок, бо це ж нє 
було машин, а канямі всє. Дак йон гаворіть, туди сєм 
кіломєтров Стара ́ Кра ́сніца в нас була, да, каже, па-
єхалі мі в ту грабарку. А патом, гаворіть, я єду – і сє 
на Русальном тижнє – каже, єду па дарозі, а паперед 
менє віскакує діевка така біела, у біелом платті. Каже, 
каса така здарова і хапаєце за березу і, каже, як качнє 
паперед менє, мол, на той березі і, каже, «о-о-ув!» – 
оце, каже трі рази зау ́кала і дє й дєлась. Це так свекор 
переказував муй. Мі нє бачілі.

«ПРОВОДИ РУСАЛОК»  Русалки проводили у понеділок 
після Русального тижня. Дівчата, молоді жінки збира-
лись після обіду на вигоні, ішли, співаючи, до моги-
лок, на зворотньому шляху заходили до річки.

Правєду роусалки да ямки,
Сама вєрнусе да мамки.
Нацє вам, роусалачки, вєночки,
А нам, маладим, сєрпочки.
Вам, роусалачки, в зємлє спать,
А нам, маладим, жито жать.
Правєду роусалку, правєду,
Да й асінкаю заламлю.

Ходили у  вінках з осики, берези. Поки перекулюва-
лись [перекачувалися] через могилку [...], щоб спина 
не боліла [...], вінки вішали на хрести, а тоді забирали 
і несли [вже не надівали на голову] додому, кидали на 
капусту, щоб гусінь не їла.

с. Забуяння
Записали К. Ковтун і Т. Зубрицька у вересні 1994 р.  

у с. Забуяння Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Гончаренко Євдокії Іванівни, 1920 р. н.,  

родом із с. Новошепеличі колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл.,  

переселенки із с. Старі Шепеличі колишнього 
Чорнобильського р‑ну

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Подушку покійнику робили з сіна 
чи з лепехи. Ноги взували у постоли, а раніше обма-
тували серпанками чи намітками. Атрибути похо-
вальні. Сорок днів стояла на вікні вода, щоб душа по-
мерлого (не покидаючи ще сорок днів землі і поверта-
ючись додому), могла завжди напитися. Як виносили 
покійника, то зачиняли щільно двері, ворота, щоб не 
вертався.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Під час по-
минального обіду на столі горить свічка у склянці з 
пшеницею. Спочатку беруть три рази канун зі слова-
ми: «Царство Небесне (ім’я покійника) душі», а за тим 
приступають до борщу. Заключною стравою на обіді 
була пшоняна каша, після якої всі розходились додо-
му. Страви поминальні. Поминати годилося тільки 
пісними стравами, хоч і в м’ясниці. Раніше так і ро-
били, а  десь з 1920-х  років поступово перейшли на 
скоромне у скоромні дні. Поминальні страви: борщ з 
грибами, риба, пампушки з олією і цукром, пшоняна 
каша, канун (коливо). Раніше канун готували з про-
скурок і меду, згодом – з булки і меду.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминання «дєдов». «Дє-
дов» поминали у п’ятницю увечері, як правило, пісни-
ми стравами. Тільки на Проводи (через тиждень після 
Великодня) поминали скоромним. Поминальний обід 
складався не менше, як з трьох страв. Обов’язковими 
були: борщ з грибами або рибою, риба варена чи сма-
жена, пшоняна каша, канун. Перед тим як сідати до 
столу, відчиняли двері, ворота, виходили за поріг і 
просили «дєдов» на вечерю: «Просімо, дєди, до нас ве-
черать». Після вечері казали: «Наєлісь, дєди, напілісь 
води, ходіть дєди».

с. Королівка
Записали Н. Гаврилюк та Л. Дика у 1994–1995 рр.  

у с. Королівка Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Шиш Катерини, 1924 [?] р. н.,  

Онуленко Марії Андріївни, 1937 [?] р. н., 
та Хоменко Галини Кононівни, 1921 р. н.,  

переселенок із с. Буряківка колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Кладуть іконочку і хрестика в 
руки. В  платочок гроші  – місце купують (як закопу-
ють теж кидають у яму гроші). Бабі хустку запасну 
під голову, чоловіку  – шапку збоку. Більше нічого 
запасного не кладуть. Я свому, правда, часи поклала. 
Сни-прохання. Як присниться свій покійник, то як 
хтось умре, неси буханку хліба і передай через ново-
померлого своєму привіт; як забулася щось покласти, 
то передай зараз же за їм через померлого. «Пута». 
Хто знає, той забирає те, чим зв’язували ноги покій-
ного, щоб руки, ноги не боліли. А я розв’язала і в тру-
ну кинула. Нічне перебування біля померлого. У нас 
казали «покійник», «труна», «яма», «кладбище» або 
«мóгилки». Як наси ́пали землю – «могила». Ночують 
біля покійника від двох до двадцяти душ. Усю ніч си-
дять, моляться Богу, співають пісні. Єсть людина (чо-
ловік чи жінка), що читає Псалтир. Людям дають ве-
черю: коліво (мед і хліб), борщ, каша, вареники, наліс-
ники печуть, салати консервовані [тепер], м’ясо, а як 
посне  – гриби, риба і все на олії. Дари поминальні. 
Дарують на похоронах, коли ще не закопали: певчим – 
платок і буханку хліба. Так само тим, хто обмивав, хто 
яму копав. Перев’язують через плече платком або по-
лотенцем [тих], хто несе труну, хреста.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На кладби-
щі запрошують на обєд: «Добрі люди, прошу на обєд». 
На обіді, впродовж обіда хтось з домашніх три рази 
каже: «Добрі люди, прошу прощенія за (називається 
ім’я померлого)». Всі тричі відповідають «Бог про-
стить». Поминки післяпохоронні. Поминають свої 
на другий день після похорон  – третіни. Тоді обєд 
на дев’ять день  – дев’ятіни, на сорок день  – сороко-
віни, і год, або годовіни. На столі після поминок з обі-
ду нічого не лишають, тільки на Діди лишають. На 
дев’ятини, сороковини, роковини йдуть на кладбище 
і запрошують всіх на обєд, хто був на похороні. Хоро-
шо, коли трапиться на обід хтось чужий. Накормити 
подорожнього – це праведне діло.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  В п’ятницю перед Русаль-
ним тижнем варили посний обід – борщ з олєєю, кисе-
лю, ладочки, налісники з маком – помінають мерлих. 

МАКАРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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То – Дєди. З п’ятниці на суботу приходили душі вече-
рять. Усю ніч стояла їжа – борщ, картопля пуста або 
рібина, кисіль. Три або п’ять страв, щоб не до пари. 
Закликали «дідов»: «Свої і чужії діди, йдіть до мене ве-
черять». Йони ночують. На печі слали, щоб вони ло-
жилися спать. Зранку снєдать наварять. Уже скором-
не, млинці з сиром тощо. Це вже Баби. Діди три рази 
в год – Троєцькі, Михайлові і на Паску (на Радовніцу). 
В понеділок – Проводи, вівторок – Радовниця. На ніч 
Діди, а  зранку на Радовницю – Баби. Через тиждень 
після Пасхи, у недєлю всі йдуть на мóгилки. Це – Яр-
кушна недєля. Люди готовлять харч, збираються, 
йдуть на могилки. Привозять попа. Він обходить три 
рази кладбище, світить Яркуш – балабушки, які роз-
бирають і їдять. Люди приносять грамотки – піп начи-
тує. На могилки скатерки стелять, виставляють харч, 
обов’язково крашанки, пасочку, горілку, і поминають. 
Після війни столи поставили, то всі виставляють свої 
харчи на столи. На могилку ставлять стопку горілки, 
яйце, шматок свяченої паски. І старцям роздають.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Сорок день душа в 
хаті. Вода в стакані стоїть на окні. Ставлять, як вине-
сли з хати. Застілають платочок і ставлять воду, тільки 
воду. Дев’ять, сорок день рахується від дня смерті.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Знахар – колдун 
колись був. Йон померлий ходіл, як сонце заходє. Хо-
дів, шкоду робів. До жонки ходів, виганяв з хати. Були 
баби, що знали, як одмовляти. Пішла жонка до баби, 
вона натопила зілля, сказала перед заходом сонця йти 
тільки по середній колії і обливати скрізь цим зіллям. 
Жінка так і зробила. Він як прийшов, як зареве і біль-
ше не приходив. А то год ходив і виганяв з хати.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  [Чи бачили Ви русалок?] 
А  ві знаєтє, от нє знаю, чи то русалка чи, може, нє. 
У  нас так мая хата па ту сторану була, Валодя оцє 
сюди, Нєчіпорив хліев, тут усадьба у нас була і льон 
у нас був, отакі-о льон був. І я ще мала була, а це ж 
Йова пакойна і всє булі, шо кажуть: «Оно русалка, ру-
салка!». І мі ж всє туда. Ну, в біелом таком, так як от 
нєвєста тєпер. І як мі прішлі, дак єно нє знаю, куда й 
дєлось. Ну бачілі, стаялі і всє бачілі. І оце туолькі так 
я бачіла, буольш нєт… І ще мені адна була. Машіна ж 
у нас була, а дачка у тум… ой… у Пріпяті жіла… Дак 
йон, оцей же мої Валі чалавіек цей шохвер – і йон сєв 
за руль, вже батько аддихає, а йон сам же тоже шох-
вер… І йон сєв за руль… І даєжжаємо сюди… Вало-
дя… да таго, проті хвермі – і папереду нас так як ото 
женщіна пакаті… Мі як рамнулі в той машінє всє! Бо 
цє ж Валя була Хаменко, я і Гріша… Мі машіною так і 
зразу астанавілі, вішлі. Глядєлі-глядєлі, глядєлі-глядє-
лі… І всє туди пашлі у те, на сторану, бо це ж у ліесі. 
І пахаділі скруозь – нєма нідє. І так же попуд маші… 
так, як ото Валя: «Ох, нєма женщіни!» І  так, як ото 
хто взяв да… І вскруозь абхаділі – нєма. Да й паєхалі. 
Дак на тум міесці як разбілісь, матацік разбів. Хлопці 
на лісапєті єхалі в сєло до менє, ой… дак матацік їх… 
Матацікліст убівся насмєрть, а  яні туолькі поцяралі 
сазнаніє – і в бальніцу забралі. І жівіє, слава Богу, тей, 
шо й умер і цей. А матацікліст разбівсь, єхав без свє-
та. А яні лєсапетой єхалі, і йон… Єні єхалі па свайуой 
лінє, а йон нє па свайуой, а па туой єхав. І разбівсь оце 
на туом самом міесці… Оце мені такє було за віек раз, 
а так я нє знаю.

с. Липівка
Записали Н. Гаврилюк, К. Ковтун та Т. Зубрицька 1994 р. 

у с. Липівка Макарівського р‑ну Київської обл.  
від Савинок Уляни Василівни, 1919 р. н.,  
Савинюка Івана Йосиповича, 1906 р. н.,  

Шпильової Наталі Іванівни, 1923 [?] р. н., 
переселенців із хутора Красний біля с. Товстий Ліс  

колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл., 
та Глюзи Зінаїди Максимівни, 1901 р. н.,  

переселенки із с. Товстий Ліс колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО  СМЕРТЬ   
Сни-прикмети. Ікона упаде – погано. Сон приснив-
ся, як мама вмерла: стоїть товстий дуб і ходе кру-
гом мужик і хоче повалити. Тоді мій муж заболєв. 
Як присниться, що вирвано зуба, а  кров не йшла, 
то вмре нерідний. Передвісники смерті. Собака 
виє вниз – покійник буде. Сповіщення про смерть. 
Хреста дерев’яного ставлять под окна, щоб людина 
бачила, що тут похорон.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. Покійника помиють, 
уберуть (у  кожного є вузол з новим одягом), по-
кладуть на лавку, головою на покуть. Спорядження 
померлого. Запасного одягу в домовину не клали, 
а пляшку горілки клали. Кругом гроба стають із свіч-
ками, коли прощаються. Нічне перебування біля по-
мерлого. Хрестика в руки клали, іконку в гроб, домо-
вину. Ночує ніч або дві. Приходе дід, баба – Псалтир 
читати. Женщини ночують. Свічка горить, поки не 
заховають. Відспівування. Батюшка править, про-
сить прощенія від померлого. Дома отправить, а тоді 
в церкві служба правиться.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виходя-
чи з дому, над порогами не опускають. На подвір’ї 
теж прощаються. [...]  Як з подвір’я виносять, двор 
зачиняють, щоб скот не пропав. Дітей будять, як 
мертвеця везуть. [...] Колись коньми возили. Зверху 
гроба пóстілка (рядюжка) або дерг. Їхали до церкви. 
Розказували, що образовалась ікона в дубі, а  там, 
у  дубі,  – Матір Божа. То на тому місці поставили 
церкву в Ступищах. Німці спалили. Тепер капличка 
на тому місці.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після по-
хорону одобідають. Страви поминальні. Спочатку 
на обід коліво – мед з водою і хліб покришать, тоді 
горілку, тоді їдять борщ, кашу і все, що наготовлять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Всіх покійників помина-
ють на Діди – самиє законниє, то перед Великим По-
стом (Закуски). Є  також Михайлові Діди, Дмитрові 
Діди, Троїцькі Діди. Поминають у п’ятницю, а в су-
боту по церквах панихиди правляться.

УЯВЛЕННЯ ПРО ПОМЕРЛИХ НЕХРЕЩЕНИХ ДІТЕЙ  
Розходниє дороги – не перехресні, а три, а на пере-
хресних дорогах дітки нехрещені бігають, мами шу-
кають. Хто про це знає, то, проходячи перехресну 
дорогу, хрест на себе кладе й якесь ім’я придумує (чи 
там Іван, чи Петро) і каже: «Даю я тобі ім’я…» і пере-
ходить дорогу.
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с. Мар’янівка

Записала З. Гудченко 1994 р. у с. Мар’янівка 
Макарівського р‑ну Київської обл.  

від Маруженко Уляни Василівни, 1919 р. н.,  
переселенки із с. Усів колишнього  

Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». [Куди виливали воду, у  якій обмивали покій-
ника?] На кут, дє окони [ікони] стоят. Спорядження 
померлого. [Чи взували покійника?] Аякже. [Що йому 
клали під голову?] Сєнце. Атрибути поховальні. 
[Що має стояти на столі біля покійника?] Обязатєль-
но свічки, вода. Кажуть, шо то душа п’є, до сорока ден 
стоїть вода. Тільки шо треба перемінять через день 
водичку.

ВИНОС ТРУНИ. КЛАДОВИЩЕ  [Шо роблять, коли ви-
носять з хати покійника?] Зерном сиплять. Тут, дє лє-
жала в комнаті [труна], і дорогу. [Чи зав’язують воро-
та?] Ні, у нас нема такого. Опускання труни. [На чому 
опускають домовину в яму?] На веровках на таких. 
[Що кидають у яму?] Гроші, тоді ставлять гроб, тоді 
землю кидають по три рази, а тоді лопатами закопу-
ють. [Коли на могилі встановлюють хрест?] Зразу, як 
закопують. [Які дерева садять?] У нас сосна там.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Які 
страви готують на поминальний обід?] Хто що має. 
Ну, мучне щось: пироги і паски, і ковбаси, і м’ясо пе-
ченеє, і  котлєти. [Чи готували канун?] Варили. Воду 
засоложували мєдом і туди кришили шото. [Як його 
їли?] По три рази. А шо не роздадуть людям, то додо-
му, не кінеш. [Для чого роздавали цю їжу?] Для своїх 
душ, кажуть. «Сніданок» для померлого. [Чи йдуть на 
могилу на другий день після похорону?] Ідуть «сні-
дать». Нєсуть що-нибудь їсти, для покійника. Помин-
ки післяпохоронні. [Через скільки днів після смерті 
поминають?] Трєтіни, дєв’ятіни і  сороковіни, а  тоди 
годовини. На поминки готовлять борщі і капустяні, 
й щавльові. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Загальний поминальний 
день  – Проводи. [У  які ще дні поминали?] Хто колі. 
Ідуть до церкви і поминають у церкві. Були Діди. Пе-
ред Михайлом – Михайловськії Дєди, а там поминаль-
ні – перед постом, а тамика перед Тройцой – Троєцкі, 
перед Радоніцею – Радоніцкі. [Що готували на Прово-
ди?] Всє готовали. І м’ясо пєклі, і ковбаси, й котлєти. 
Про давнє я нє помню. [Чи фарбували крашанки?] Да, 
із віка фарбували, здавна. Пироги пекли і  пряники, 
і паски, вареники з маком, із сиром. [Обідали вдома чи 
несли на кладовище?] Нє, на кладовищі: слали скатер-
ки по землі у кулькі рядов і становілі харч. А батюшко 
вже почитає і благословить людям, тоді садяться усі 
разом. Ви на своїй скатєрки становите харч свой, я на 
свою і так далі. [Це прямо на кладовищі, де кінчають-
ся могилки?] Да. Кожний своє готував. Може, є люді 
бідні, то набирали для тих людей. Алкогольних напоїв 
раніше не брали. На хрестах зав’язували полотєнца. 
На могилках кожний під хрест ставляє.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплени ків. 
Якщо сам собі чоловік смерть ізробить, то дєсь іс-
краю кладбища [ховають]. [...] [Чи  кришили на мо-
гилки хліб або печиво?] Да. З Машева дівка, в Гусові 

нашім замужем, дак розказувала, її батько повісився 
і син повісився. Да матка та об’їздила світ, все хотіла 
запечатать, і все на світі не печатают, дак вона поїха-
ла в Почаїв. Дак самий старший батюшко сказав єй: 
«Ходити на кладбище, пока будуть і ноги носить, носи 
птічкам єсті і воду ставляй, а сама заховайся дєсь за 
корчик і послухай: як воні злєтять на корчик і будуть 
щебетать, дак вони Бога просять за ту душу». Дак хіба 
можна одній птічкі за їх одмоліть, шо вони повішали-
ся. До казала: «Розсиплю і хліба намочу да наставляю і 
водічку і всє а сама пойду да сяду за корчиком, щоб не 
відно що я […], дак вони, – каже, – злєтятся шо чорна 
могила і поїдять до поршиночки і стануть до води і 
водичку поп’ють. До тоді, – каже, – злітають на кор-
чик, да так щебечуть, так щебечуть, а я так уголошусь, 
так уголошусь, що навколінках із кладбіща додому по-
повзу». Так сказав батюшка той главний. [Чи полива-
ли землю горілкою чи медом, вином?] А хто його зна. 
В стопоці становілі на могілці. [Чи служили на могилі 
службу?] Аякже. [Що давали священникові за поми-
нання?] Гроші.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Колі пріснілось 
бабі, яка обслуговує, колі чоловік боліє. Снітся: дві 
хати зроблєні, зтрубі согнатиї тільки. Це  – Христін, 
а це твой – на бабу. «Я захожу в свій струб. Де Хрис-
тін, так заставлєно усє, яка на свєтє харч, нє можна й 
ложкі покласті, а тоді я пошла в свой струб, аж у мєнє 
нєма нічого на столі, даже і ложечки немає». Дак оце 
вона встала да й розказує людям, а люді кажуть: «Бо 
Христя ізвіка людєй бєдних глядєла, бачила, хто голо-
дний, хто голий, да нє пропустіт, а в тєбє сад був, дак 
погніють під яблунями яблука, а ти вєк дітяті нє вінє-
сєш, нє дасиш. Да от і заработала».

с. Мостище
Записала О. Таран 12 липня 2008 р.  

у с. Мостище Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Кулібаби Катерини Юхимівни, 1936 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Запрошують. 
Сусіди. Просто руки протерти мокренькою тряпоч-
кою, личко, уберуть да все, в труну положать, а є ска-
мейка така довга, а тоді вже виносять. Спорядження 
померлого. Хорогви там, хусточки. [Як покійного на-
зивали: мертвий, мертвяк?] Мертвяк. [У що одягали?] 
В усе нове. [Що клали у труну?] Ну, то старі баби сорок 
копійок положать. [Для чого?] Ну, кажуть, нехай на 
тому світі. Сни-прохання. [Чи були такі випадки, коли 
забували щось покласти покійному, а він потім снив-
ся і просив передати?] Було. У нас там одна дояркою 
робила, вона до нас ходила, це ще мати моя покійна 
була жива, в неї дочка вмерла, 21 год – молода вмерла. 
Що ж це їй, чи хвату не поклали? Ну, вілечко там було 
і все. А там у Новосілках вмер парубок, вона носила 
хвату да положила в труну. Вже ж розрешенія попита-
ла в тих батьків, а в їх син молодий умер. І вони, пока 
не повмирали  – сваталися і родичалися! Наче вони 
там з’єдналися. А  до того вони не знали один одно-
го. Родичалися, в  їх парубок помер, а  в цієї  – дівка. 
Нічне перебування біля померлого. Ночували баби, 
зараз уже не ночують. Моя мати вмерла – поховали, 
пообідали, повечеряли, всі порозходилися, а  я сама 
осталася.

МАКАРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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КЛАДОВИЩЕ  [Чи кидали гроші в яму?] Да, опустили, 
а тоді кидають. А батюшка запретив, каже: «Не треба, 
треба три рази кинуть земельки», і свячена вода – по-
святить ту могилку, запечатає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Що готу-
ють на поминальний обід?] Колись на похорон такого 
не було, не готовили, а зараз, наче на свадьбу готов-
лять, всього понастановлюють. Страви поминальні. 
Раньше коливо таке накришуть, перш коливо дають – 
булки накришуть із сахаром та водичкою – оце коли-
во. По три рази же ж візьмуть ложечкою, узвар вари-
ли із груш чи яблучок сушених, галушки зваруть чи 
там борщ чи капусняк, картопельку – це і всі страви. 
Три страви чи чотири.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  У нас таке було: помер чоловік, а вона так 
затужила за ним. Ходила вона, в  її вже вселився той 
нечистий дух. Там у нас на полі озеро і туди вночі за-
тягне її серед озера, на ту купину посадить, і кругом 
вода. Оце тоді таке. [Вночі? Він не в хату ходив, а її ви-
манював?] Її забирав, наче вона в голову взяла, наче її 
заманює. І вона сама йде, він її наче заманює. І в неї 
діти були – чимало дітей було, поумірали деякі, деякі і 
зараз живуть. Ходили за нею, шукали її уночі, приво-
дили додому, а вскорості вона й померла. [Як відвести 
таких, що ходять?] Молиться треба. Святою водою, 
кажуть: «Господи, одверни од мене, щоб воно одійшло 
од мене». Щоб нечистий одійшов, не нада удумуваться 
так, бо воно само тоді приходить. А раз ось отуто-го 
сусідка, мати вмерла в її. Уже ж повечеряли, а вона вже 
сама, поскладали ж так вже ложки, миски, вона лягла 
спать, коли чує вночі: шкряб-шкряб, шкряб-шкряб, 
шкряб-шкряб – по тіх мисках тарабанить. А вона ду-
мала, що мати, може, прийшла: «Що ти там тараба-
ниш, іди і не приходь до мене, щоб я тебе більш не 
бачила». Наче треба виганять, щоб більше не прихо-
дило. Вона тоді засвітила свєт, а миша по тих мисках. 
Думала, що мати прийшла. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  [Як називають померлих 
нехрещених дітей?] Наче русалки… нехрещені, уто-
пленики, вішальники. Кажуть, ото на Івана Купала, 
Розигри, ото у лісі колись казали папороть цвіте. [Чи 
були у вас в озері русалки?] Нє, не було. Тільки чула, 
що ходять русалки на Розигри.

с. Ніжиловичі
Записали К. Ковтун і Т. Зубрицька у вересні 1994 р. 

 у с. Ніжиловичі Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Кравченко Олени Іванівни, 1911 р. н.,  

переселенки із с. Усів колишнього 
 Чорнобильського р‑ну Київської обл.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Як ще прадіди жили, то 
тоді були русалки. Колись і батько бачив русалку. Він 
був пудпаробочим, дуже любив ходити на полювання 
і часто крав у батька рушницю. І того разу, з рушни-
цею через плече, подався Перемілами [невелика затока 
р. Прип’ять з острівцями посередині] на острів полю-
вати качок. Щоб приваблювати селезнів, робили ваб-
чики [дерев’яний пристрій з тоненьким «язичком»], 
за допомогою якого утворювали звук подєбний до 
качиного. Мисливець, користуючись вабиком, при-
наджував селезнів і легко впольовував їх. Приходить 

з собакою на острів і бачить на протилежному боці у 
густих плавнях (плавні росли на такій трясовині, що 
й птах провалиться, не те, що людина) ходить жінка 
і косить. У селі була жінка нєхітра [трохи блаженна], 
то хлопець і подумав, що це вона і здивувався з того, 
що вона не провалюється. Іде ближче до неї, а собака 
підібгала хвіст, кинулась під ноги і тремтить. Аж тоді 
він згадав, що тепер Русальний тиждень і давай втіка-
ти. Трохи відбіг, оглянувся, а вона вже косить косою на 
тому місті, де він щойно стояв, і швидко наближаєть-
ся. Швидше припустив бігти і оглянувся аж на полях, 
а вона – не відстає. Не оглядаючись, біг аж до хати і 
розказав дома, що з ним було. Згадав, що та жінка була 
в білому довгому вбранні і на голові  – біла накидка. 
Більшість русалок бачили в житі, і на березах, як гой-
дались. Як ловили кого, то залоскочували, а як людина 
не боялась лоскоту, то закрикували. Купатись купа-
лись, тільки спати ніде, крім хати не лягали, бо каза-
ли, що русалки на цьому (Русальчиному) тижні дрова 
возять і як натраплять, то залоскочуть. У Сухий чет-
вер русалки чесали коси і грілись на літньому сонці, 
а люди пересушували усю одежу. «Проводи русалок»  
Русалки проводили у перший день запусок (початок 
Петрівки). Збирались увечері дівчата, молоді жінки, 
чоловіки і починалось гуляння. Русалок проводили не 
до могилок (бо могилки за 2 км), а до броду. Дівчата 
співали, хлопці перевдягались у довгі сорочки і з-за 
дерев лякали дівчат, ті тікали, чіплялись за вірьовки, 
якими хлопці перепинали дорогу, і  падали одна на 
одну ворохамі. Гульня була в радость. [Співали:] 

Провєду русалки до кладки,
Сама вєрнусє до мамки.
Провєду русалки в щири бор,
Сама вєрнусє в татков двор.

с. Осикове
Записав О. Васянович 12 липня 2008 р.  

у с. Осикове Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Мельник Віри Корніївни, 1926 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Намский Великдень  – 
у четвер перед самою Паскою. Садить нічого не мона, 
бо це Намський Великдень. Як оце Паска пройде, че-
рез тиждень у суботу у нас будуть Прóводи. А у Ліш-
ні – в неділю, а колись там були у понеділок. Колись 
церква була у Пашківці, то через батюшку, а як стала 
своя у Лішні, то поміняли дні. У нас називають Про-
води, а у білорусів – Радуниця.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утопле ників. 
Колись вішальника ховали у канаві, тільки в канаві 
коло могилок. Тепер уже ніхто цього не соблюдає, ря-
дом з усіма хоронять. І колись, і зараз їм хрести став-
лять. Батюшка, по-моєму, не йде хоронить утопляни-
ка. Є якийсь день, шо поминають вішальників, це, на-
верно, у Клечальну суботу. 

с. Плахтянка
Записали З. Гудченко, К. Ковтун та Т. Зубрицька 1994 р.  

у с. Плахтянка Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Ющенко Анастасії Гаврилівни, 1918 р. н.,  

переселенки із с. Річиця колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл., 

Зінченко Ганни Іванівни, 1912 р. н.,  
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та Зінченко (Зозулі) Харитини Іванівни, 1907 р. н.,  

переселенок із с. Товстий Ліс колишнього 
Чорнобильського р‑ну 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. [У  що взували померлого?] Як в 
кого що: чи в черевікі чи що, а в кого постолі плелі. 
[Що клали під голову?] Солому. Подушечку з татар-
ки, шо на Троїцю у хату приносять. Послє Тройці со-
бірають ту вже траву, хто сушать і в подушку, як умре. 
Атрибути поховальні. [Що повинно стояти на сто-
лі?] Стакан, а в стакані свічка.

 ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У вівторок через тиждень 
після Паски  – поминальний день Радуніца (Гробки). 
На Гробки несли страви, які в кого були. [...] Приєхав 
на могилу, з собою брали, шо в кого є. Кругом могилок 
скрізь на свєтє стєлять настольники у кружка, кругом 
могилок (не за могилками) обстіляють і усє пудрад 
становлять, шо в кого  є, і  обєдають. А  тепер кожне 
прийдє да сяде, да шо має, обєдає, да і всьо. [Чи зали-
шають щось на могилках?] Ну, а як є: і хлєбца кидають, 
і цукерки, все, що хтось положе. [Коли і як поминають 
«дідів»?] Варять уже посне да на стул [стіл] станов-
лять, свєчечку запалюють, да Богу моляться, ось так 
поминають.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Русалки – це жінки і чоло-
віки, що померли на Русальному тижні. Один дядько 
розповідав, що бачив русалку, як пас корову. Коли-
халась на березі і співала, була вся у білому. Сусідка 
розказувала, що коли вона була малою, то на Русаль-
ному тижні бачила у лісі людей зі свічками. «Прово-
ди русалок». От Тройці пройшов тиждень, а в поне-
ділок  – русалки. Хто вмер на цей тиждень, той і ру-
салка. Дак у нас провожалі русалкі. Дак у нас прямо із 
того конца собіраются усє і через усє сєло, бо в конце 
сєла у нас могилки були, і всє йдуть аж через усє сєло 
і до самих могілок. У моїй сестри да був син, трошки 
старше мого сина був. Дак єго убілі в Києві, дак тут 
його поховалі. Як уже русалки проводять, дак кругом 
могілок становять такіє кічкі, і  на тих кічках горіть 
береста  – накручують молодиє хлопці-подлітки. Дак 
мой син прийшов до мого небожа, схиливсь на огоро-
жу на його да й стоїть. Дак йому пріснілось, шо той 
каже: «А мой брат да й мнє рукі нє подав». А чого нє 
подав – у хрещик нє поцеловав, він прийшов да тілько 
над оградкою постояв. Усє сєло [провожає]. Іде, хто 
співає, хто варт співать, а хто так іде постоять – і ма-
лиє, і стариє, аж у могілки. А тоді вже там на могилках 
кругом могилки кружка повбиралісь за руки, походіли 
кругом могілки, хто молодий вмер, походім. Поспівалі 
да й воротілісь додому. [...] Колись ходили русалки на 
Русальному тижні, але вони разне кепство робілі, так 
їх люди за те закляли і з тих пір їх ніхто не бачив.

с. Чорногородка
Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Чорногородка 

Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Мірошниченко Оксани Яківни, 1922 р. н. 

З польового щоденника

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сорока кряче на смерть, 
а ластівка щебече – на добро. Сабачка виє перед по-
рогом вниз носом – на смерть, а вгору – на пожар. Як 
щось гукає, а  ви його не бачите, або удалось уві сні, 

це при’шва погана, то не схвачуйтесь, не виходьте, бо 
то – на смерть. Полегшення агонії. Як скоро людині 
вмирати, то свічка напоготові. А свічку даси в руки, 
то скоро і легко вмре. А як переб’єш, то довго мучити-
меться. Свічки годяться тільки воскові, роблять самі.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмивання 
померлого. Сусіди миють, можна й сторонні, можна й 
родичі. Миють жінки. Воду гріють, обмивають покой-
ного. Не стрижуть, не бриють. «Мертва вода». Воду 
виливають в уголочок, у ріг, в тин, де люди не ходять. 
У  тихесеньке місце. Тим, хто помив, хустка, хлібина 
й на плаття [дають]. Труна. Труну роблять плотники, 
стружки у труну [кладуть] або сіно. Стружки не кида-
ють де попало, не палять ними в печі, бо піч буде холод-
на. Спорядження померлого. Одяг покойного  – довга 
спідниця, покривало з марлі або тюль, хустку запина-
ють, а чоловіку кладуть картуза. Все нове. Гроші в кар-
ман. Туфлі чи тапочки. Жінці чулки. До війни не взу-
вали, онучами замотували ноги. «Пута». Зав’язочки з 
ніг, рук відьми забирають, лікують людей або худобу, 
на добро хазяйці. Обязательно треба слідкувать хазяй-
ці, щоб не забирали, бо порчу можна ними [навести] 
й мертвою водою. Нічне перебування біля померлого. 
Мертвець лежить сутки, ховають на другий день. Яма 
копається у день похорону. Не копають зарані, бо об-
валиться. Вночі співають сальні [псалми]. Для тих, хто 
ночує,  – вечеря: борщ пісний з грибами, картошка з 
грибами, з  риби холодець, рибу жарену ставлять, га-
лушки різані, тепер замість них вермішель з олією. 
Горілку можна, небагато. Ті, хто вечеряють, хто ночує, 
їдять у кімнаті поруч, не там, де лежить покойний. 
Атрибути поховальні. [Покійника] кладуть на ослін, 
голова на покуть, а  ноги до дверей. Свічка на столі, 
хліб, водичка в стакані. Свічка горить, то тушать, то 
знов горить. Свічку ставлять у жито, потім курям ви-
сипають. Зерно в яму не сиплють. Вода стоїть до сорока 
днів, тоді виливають у глухий кут. Хліб оддають любій 
жінці старій, шоб помолилася Богу. Васильки беруть, 
кроплять святою водою яму. Свічка згоряє. А як ні, то 
на дев’ятий день догоряє. [...] На столі ставлять стакан 
води на рушнику, горілку на покуть, хлібину, ложки. 
Виделки не можна, і на обідах не можна, це ж виколять 
очі тому покійному. Це стоять дев’ять днів, воду не мі-
няють, не доливають, тоді на могилки несуть, обіллють 
могилку, а хліб оддають з рушником чужим людям. Не 
різать, бо буде врізана жисть. Ложки кладуть по чис-
лу вмерших у сім’ї. Зменшується в стакані води, чи то 
висихає, чи то він [покійник] випиває. Лаву з-під мер-
леця виносять надвір, миють, поливають. Даровини 
прощальні. Як люди йдуть на прощання, несуть хліб, 
вино чи наливку, конфети, пряники. Свої – гроші да-
ють. Зерно не несуть. Ставлять на столі все це. А потім 
роздають на кінець.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносять 
[труну] без стука [не стукають об поріг], не колива-
ють над порогом. Певчі співають. [...] Виносять у двір, 
ставлять труну, прощаються. Далі на нарах несуть на 
плечах. Двері закривають, ворота зав’язують на крас-
ну стрьончку, щоб мерлі не забирали з двору хазяй-
ственого начиння. Труну віком не накривають. Гроші 
й землю кидають, як мерлець в могилу покладений. Як 
винесуть, в хаті поли миють. Виливають воду в куток, 
під тин. Додому приносять простиню з-під мертвеця, 
тільки у двір, в хату не вносять. Одіяло з-під мертве-

МАКАРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ця – на нарах, простиня – під мертвецем. На могилки 
несуть, потім несуть у двір.  Переполіскують на дру-
гий день. До дев’яти днів не мажуть у хаті, тільки поли 
миють. [...]  З  померлим ідуть, спиняються на пере-
хресті, співають сальни [псалми], прощаються. Разів 
три стають на всіх перехрестях. Коло родичів стають, 
перед містком через річку. На вікові труни рушник і 
хлібина і сіль. Розламують на могилках, роздають. Як 
стрінеш процесію, шо йде навпроти, стань, перехрес-
тись і пропусти, а як вслід, то можна йти. Як несуть 
покойного, треба будить дитину, шоб не спало наза-
вжди. Дивитись через вікно не можна, навіть на чу-
жого покойного, не знати чого. Пов’язують процесію: 
шерстяними хустками віко, нари, підсвічники, корог-
ви, вінки. А посторонніх – простими хустками. Праву 
руку жінкам, ліву – дітям пов’язують або навхрест че-
рез груди. Копачам дають зразу хустки, хлібину, руш-
ник, а тепер ше й сорочку. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. В  яму опускають на 
домотканому рушнику. Оставляють його сторожу. 
Такі рушники роблять сільські рукодєльнці. Постіль, 
на якій вмирав, спалюють, а попіл – в уголок.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви по-
минальні. На обід приходять свої й запрошені чужі. 
Хазяї кличуть. [Готують] борщ, картопля, вареники з 
маком, галушки різані, пиріжок з квасолею чи горохом 
і компот з груш. Обов’язково на обіді три ложки борщу 
зняти, тоді все брати, всю їжу. Бо душа їсть пару з га-
рячого борщу, це її їжа. Коливо на кладбище не несуть. 
На обід просять. Коло хати умивальник, вода два відра, 
мило, рушники. Миють з милом руки й лице. Полотен-
це висить, потім стірають, на огні перепускають, надво-
рі висушують. Коливо – булочка, мед, кип’ячена вода. 
Три рази беруть наперед люди. З першого покутя на-
чинається, раньше не бере ніхто, ніж той, хто сидить на 
покуті. А сідають, хто де сів. Їдять у піст: борщ грибний, 
риба варена, жарена, холодець з риби, голубці грибні з 
рисом, картопля. Борщу треба не менше трьох горшків. 
Спільні миски. По три ложки беруть кожен зі спільної 
миски, а  далі, хто як хоче. Останні  – галушки солод-
кі на яйцях, а тепер вже й бабка з макаронів. Як піст, 
обід з олією, як м’ясноїд  – з м’ясом. Пиріжки печуть 
з квасолею й огірки солоні дають і квашену капусту з 
олією. Дітей тоже садять за стіл, на другий стіл. Наго-
дувать дітей – перше діло для помину. Дітям роздають 
пиріжки й гостинці, дорослим не роздають. То не обід, 
як дітей не садять. Це дуже добре, це вся поминка для 
тих, шо на тім світі. То він і не сниться, буде спокійний 
покойний. Після обіду ночують у хаті, півночі сальни 
співають. «Сніданок» для померлого. Уранці свої й ті, 
хто ночував, несуть снідать на могилку: горілки тро-
хи і що лишилося від обіду. Це тепер роблять – років 
п’ять-шість, колись не було. Розстелили рушник, чарку 
випили, закусили. Оставляють для мертвих на моги-
лах чарку горілки, печення, закуску. Роздали гостинці, 
кого зустріли. Остання страва  – макарони з бабкою 
або вермішель, запечена з яйцями, сахаром, ізюмом і 
маслом. Поминки післяпохоронні. Вечеряють за всіма 
покойними на восьмий  день, більше рідні, вранці на 
дев’ятий день – снідають на кладбищі. Роздають кон-
фети. Сорок днів, шість неділь  – сороковини. Ті дні 
перепускать не можна, а  сороковини можна перепус-
тить на один день. Все так само, як і обід, і в год так 
само – годовщина. І коливо, й  їжа така сама, й борщ. 

Але не перепустить год, день у день. Шість неділь душа 
кругом хати і в хаті ходить. У  сорок днів можна все 
робить. Тільки в день смерті нічого не можна робить. 
В  сорок днів роздають людям всім за помин. Не без-
іменно, бо не буде пользи: «Припом’яніть Господу Богу 
за упокой душі Івана чи Параски, чи Уляни, чи Тетяни». 
Одягу роздають добрим людям, більш то старим, на со-
рок днів, шоб іспользували.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи на Хоминій не-
ділі, на 9 травня. А перед Троїцею поминають у Кле-
чальну суботу. Після Тройці через тиждень в поне-
ділок на Розерги поминають для абортниці, утопле-
ниці (тих, хто не своєю смертю помер). Поминають 
нехрещених дітей. Ходять на могилки, несуть рибу, 
консерви, налисники печуть, яйце варять, беруть ви-
пить і закусить. Там сідають, клечень вішають – липу, 
любисток, катеринку (або рогозу), їдять, вгощають, 
п’ють. В цей день садить нічого не можна, полоть, бо 
все гусінь поїсть. У ліс не можна йти, бо заблукаєш, на 
глинище – бо привалить. Треба, шоб на Розерги йшов 
дощ, а як нема, то погана прийшва. На Дмитра, Коз-
ми й Михайла є поминальні суботи, ще є в піст перед 
Паскою суботи, в церкві поминають. Булочкою й кон-
фетами. Хліб обов’язково. Без хліба не поминають. 
В Чистий четвер у нас рибу дають, коржик пісний без 
усякого приласу, без яйця, без масла.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Як відьма, та, шо молоко збирає, то вона все знає. 
Як відьма вмирає, то важко, а шоб легше їй, то потол-
ки рвуть. І як чародій – тоже. Щоб гріхи через стелю 
пішли, тоді легше вмиратиме. Вони після смерті хо-
дять до своїх, як молодик настає. В домі треба те мать, 
шоб нічого з хати не дать їм: щось чуже, непотрібне. 
А слідом за ними, як підуть, долі сипать сіллю. Дітей 
нехрещених. Дітей ховають, як дорослих. Тільки вінок 
плетуть з сосни й квітів, його дітки несуть. Колись хо-
вали під порогом мертворождених дітей. Якось одна 
мати вродила, а воно й померло. А вона його поховала 
у покуті. Її й спаралізувало. А тоді сниться: «Одкопай 
своє горе, видужаєш». Так і стало. Неодружених. Як 
молода дівчина вмирає, хлопці й дівчата вбирають її, 
як княгиню – у весільне, і стрічку кладуть. А хлопця – 
з букетом на лівому боці. Вільце за дівчиною несуть, 
становлять на гробку, там лишають. Коровай несуть, 
розламують на могилці, роздають людям – і за дівчи-
ною, й  за хлопцем. Самогубців. Під ровом ховають 
тих, хто сам собі смерть заподіяв.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Душу можна по-
бачить. Як хочеш побачить, то увечері після похорону 
свічку палять і не черкають [не згадують чорта], вог-
ник коливається й видно, як ідуть до колива. Коливо 
і ложки коло нього на столі, вниз ложкою. І побачимо, 
як ідуть по стіні всі померлі – тіні – голівки видно й по-
стать. А свічечка пихкає й тухне. Свічка в зерні. Зерно 
після дев’яти днів курям висипають. Душа може стука-
ти. Приходить вона не пташкою, не метеликом, а своїм 
духом. До сорока днів. Я як була дівчиною, мій покій-
ний батько мене гукнув. Я була в погребі. Я картоплю 
впустила, і  не знаю, як з погреба вибралась. Як брат 
загинув на фронті, то два голуби бились у вікно. Один 
вернувся, а другий у вікно влетів. Так один брат вер-
нувся з війни, а другий погинув. Смерть ввижається – 
біла. У нас було страшне ляковище. Липи в панському 
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ланку. Як прив’яжуть до них коні, то вони битимуться 
і будуть гіржати. Стребенька якась. Зрізали липу, а там 
дупло. Спалили. А воно сильно горіло, днів із дванад-
цять. І коні потім не боялися, не страхало їх ніщо. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Як свекор мій 
умер, то обіцяв прийти й задушить. Двері одчиняють-
ся, чую – шарудить ногами. А я кажу: «Тато, я чую, шо 
ви йдете, та я вас не боюсь!». А сама боюсь, та не вика-
зую. А він на піч лізе. Коли чую «гуп, гуп!» Коли шось 
налягло на ноги, я й закричала, перехрестилась – ляп-
нули двері, пішов. Більше не ходив.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  
РАЙОН

м. Переяслав *
Записали С. Захарченко та С. Зубер у 2005–2008 рр.  

у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл. 
від Дерій Марфи Климівни, 1925 р. н.,  

родом із с. Ромашки Миронівського р‑ну Київської обл., 
Бурчик Марії Павлівни, 1918 р. н.,  

родом із с. Андруші Переяслав‑Хмельницького р‑ну  
(затоплене водами Канівського водосховища), 

Козоріз Анастасії Филимонівни, 1924 р. н., 
 родом із с. Андруші Переяслав‑Хмельницького р‑ну, 

Тертичної Оксани Іванівни, 1921 р. н., 
Гасик Ганни Михайлівни, 1948 р. н., родом із с. Положаї 

Переяслав‑Хмельницького р‑ну, 
Папушенко Наталії Тихонівни, переселенки із с. Оташів 

колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл., 
та Сергієнко Марії Петрівни, 1945 р. н.,  

переселенки із с. Рудня‑Вересня колишнього 
Чорнобильського р‑ну Київської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Труна. 
Доску заготовляли, труна [робили] із сосни. Робив 
плотник, майстер з помічниками. Спорядження по-
мерлого. Ложили на стільчиках. Під бока в труну  – 
полотно, хустку під спину – шаля-циганка в квітках. 
Одяг небіжчика викидали, постіль виносили з хати. 
[...] На ноги перкалеву тканину, на кожну ногу, і крас-
ною ниткою в’язали. Не положено мерт[в]яка взувати. 
«Пута». Ноги в’язали – пов’язки, їх ложили в домо-
вину. Могли залишать [собі], в’язали до больного міс-
ця – допомагає. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як захова-
ють покійника, то перед тим як сядуть за стіл, батюш-
ка править, перед ним миска борщу чи капусняку. Як 
поправить, забирають ту миску, висипають у чавун, 
перемішують і всім насипають. Страви поминаль-
ні. Коливо – вода з медом, кришили булку, бублики, 
печиво. Варили солодку кашу рисову – канун – і на-
вхрест обкладали цукерками, калиною. Несли на 
кладовище і там роздавали людям або на могилки 
ложили. Хлібину на віко клали, ламали хлібину (віко 
несуть, якщо жінка померла, – жінки і навпаки). Стра-
ви: борщ, картопля тушена з грибами, сухою рибою, 
капуста тушена з порібриною, голубці (начинка пшо-
но з картоплею і зажарка), блинчики, риба, салати. 
Вареники з маком та грушами, вареники картопляні 

* До  2019 р. – м. Переяслав-Хмельницький

(на сковороді), вареники крохмальні (у крохмал вмо-
чать, на молоці варить). [Останні] так готували: сир з 
яйцем, сахарцем чи сіллю, в крохмал. Впитало – знов 
крохмал, поки не стане корочка. Молоко кипить – ки-
дай і поки спливе, тоді виймай. В каструлю [скласти], 
залить сметанкою, протушить. Пироги пекли, пам-
пушки, кисіль червоний. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминальний тиждень – 
мертвих Великдень, з  четверга починається, по кла-
довищах ходять. У Опачичах [10 км від м. Чорноби-
ля] справєдлівиє Провода – во вторник кончаються. 
[...] Якщо сниться небіжчик, треба з лівої руки роздать 
і казать «Царство Небесне Василя». [...] Тепер почали 
ходить на кладовище на Спаса. Проводи в понеділок.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Відьма помирала у лікарні п’ять днів, поки дома 
не підірвали стелину. І  хоч в лікарні вона була, 
а  вмерла. Днів п’ять труна стояла в хаті, підірва-
ли стелю над піччю  – вмерла. Дітей нехрещених. 
[Як ховали померлу при пологах дитину, то звали 
бабу пупорізну і як] ховали немовля, кумов побра-
ли, назвали [хлопчика] Іван, а  дівчинку називали  
Мар’я. Неодружених. Якщо дівчина чи хлопець по-
мер, то пекли коровай і роздавали: «Візьміть Льонин 
коровай». [...]  Як дів чина помре, молоді хлопці не-
сли [труну] на кладовище. У нас вмерла незаміжня, її 
вділи як молоду. Матері приснилося: «Мамо, як мені 
важко цілий вік молодіть». Самогубців. Самогубців 
хоронили на окраїні кладовища.

СТРАХ ПЕРЕД ПОМЕРЛИМИ  Щоб не ввижавсь покій-
ник – прийди з кладовища, заглянь під піч, подержись 
за комин. [...]  Щоб не ходив покійник, садили біля 
входу дерево, як туя.

с. Гланишів
Записав С. Сіренко 14 вересня 2009 р. у с. Гланишів 

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Шаповал Ганни Іванівни, 1938 р. н.,  

та Сахно Анастасії Аврамівни, 1923 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Приходять та кажуть, що помер чоло-
вік, то, пожалуста, приходьте поможіть усе робить. 
Я тридцять одну душу убрала. Раніше гостинці, а за-
раз навіть і гроші дають [за обмивання]. Тепер і ко-
пачам дають по двадцять, а коли мороз та ожеледиця, 
то по півсотні [гривень]. «Мертва вода». У  темний 
вугол виливали [воду, якою обмивали покійника], де 
ніхто не ходить. Спорядження померлого. Як ходив 
з ціпком, то ціпок кладуть [у труну], очки. Хустка та 
свічка. Хрест у нього на шиї. Гроші  – сорок копійок 
по копійці щоб було. Тепер батюшка не дає класти. 
Атрибути поховальні. На стіл ставиться стакан води 
і сахара, як умре. До дев’яти днів [стоїть]. Даровини 
прощальні. Як на похорон [ідуть], то пляшку вина, 
гостинці. Ні ідуть без хліба. Там хліб печеться, беруть 
свічку, цукерки. На стіл ставлять печиво, цукерки, 
вино. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. Не можна [підмітати в хаті, мити підлогу, мазати 
долівку] до дев’яти днів.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Винесли 
мирця з хати, поставили, батюшка править. Читає 
Єванглію. Відчиняють ворота. Тоді дорогу посипають 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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зерном. Як мертвяка винесуть, ворота закрились і ку-
харки накривають на столи. Поки мерця віднесуть на 
кладбище, накриють столи. [...] [Чи є звичай стелити 
мости рушником дорогою на кладовище?] У нас одну 
жінку ховали, то вони стелили, а батюжка сказав убе-
ріть і всі удивлялись. У нас немає, а у інших селах є. 
[Скільки разів спиняється похоронна процесія доро-
гою на кладовище?] Як це недалеко, то раз, а далі, то 
два раза. [Де треба зупинятися?] Як стомились, то і 
стали. Співають «Святий Боже, Святий Боже помилуй 
нас». Тричі співають. [Чи зупиняється процесія біля 
колодязів, на перехрестях?] У нас у селі такого немає. 
Оце як сховали посліднього, то роздають гостинці на 
воротях. У нас не було, а це заведено, год п’ять таке 
стало. У мене померло посліднє, а в неї наступне, то у 
кладбищі у воротях роздає гостинці людям, які ідуть 
за мертвяком. Дари поминальні. Тепер пєвчим дають 
гроші. Хусточками обв’язували. А тепер і обв’язують, 
і гроші дають, по десятці. [Чим обдаровують учасни-
ків процесії?] Теж і гроші дають, хустки, рушникове. 
І хустка дається, рушник і полотенце одному копачу.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. На полотні, рушни-
ках [опускають труну], те що ткали полотно. Це моя 
сестра, поки були молодими та вмісті жили, ми при-
робляли багато полотна, рядна, мішки. А  тепер і в 
мене є полотно, і  в сестри. Вона мала одну дитинку, 
а воно вмерло. Перероблять переробляли. І не лида-
чились, ткали. То два шматки віддали. Вона схотіла, 
щоб її опустили на її полотні. [...] Жінка у банці несе 
святу воду. Батюшка яму посвятить, воду ту розбриз-
кає, а те, що кропить, кине у ямку. Земельки три рази 
[кидають у яму]. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Поминки 
та й усе. Як просять, то кажуть «на панахиду». У нас 
тільки просять. Як це рідне, то переказали і він бі-
жить. А таких людей, що участвуватимуть у похороні, 
то треба просить. На кладбищі просять усіх людей: 
«Приходьте на обід». А  як сто душ, умре молоде, то 
хіба їх можна усіх запросить. Ідуть тільки ті, що учас-
тували. [...]  Багато готують, як на бал. Раніше було 
три страви: борщ, картопля або капуста та кисіль. 
Поминки післяпохоронні. Раніше і дев’ять днів було, 
сорок днів, і півроку, і год. А тепер дев’ять день не по-
минають. Тепер тільки сорок днів і год поминають. 
Просять, і на год тоже. Печуть, варять так само, як і 
на похороні. Ну осьо у лютому місяці у баби дід по-
мер. Готували капусту, налисники двох сортів, голуб-
ці, холодець, огурочки, ковбаса, сирок – це все пона-
різувано. Уже як видно, що люди поїли, то тоді миски 
забирають і друге підносять. [Чи готують коливо?] 
Так. З рису варять, а є наламали бубликів та солодкою 
водою полили. Зветься «колово». Дрібненько полома-
ли. Кожному треба взяти. [Готує обід] хоч сім’я, а не-
спромозі – то гукають людей, наймають. [Де готують 
поминальний обід?] Дома, де похорон. Традиції жа-
лобні. Не можна упродовж року святкувати весілля в 
родині. У хрест уведуть, а бал не сочиняють.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У  нас було 9  Побєда, то 
там у нас пам’ятник стоїть, то ми до отого пам’ятника 
сходимось. Буває, запрошуємо батюжку, там править-
ся панахида. Хто подасть свою граматику – батюшка 
почитає. Там правиться похорон. Проводи  – після 
Паски через тиждень у понеділок. 

с. Єрківці
Записала З. Гудченко 2009 р. у с. Єрківці  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Бацан Катерини Петрівни, 1945 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Це очі в людини скляні, хоч 
вона й жива, а  очі такі закруглені, скляні. Кажуть: 
«Іван ходить, а очі в нього скляні, закруглилися, – ма-
буть, скоро вмре». Сни-прикмети. Мені як приснить-
ся, що йде по селу череда, обов’язково буде похорон. 
Откуда череду гонять, обов’язково там буде похорон. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливають воду, у  якій обмивали по-
кійника?] Під сухе дерево. Спорядження померлого. 
[Чи взувають померлого?] Тепер озувають, а  вобще, 
кажуть, не треба озувать. Я  лічно чоловіку тапоч-
ки поставила. Кажуть, є  так людям сниться, шо не 
треба тапочки. [Що кладуть під голову?] Подушку з 
сіна. Атрибути поховальні. [Що повинно стояти на 
столі?] Ікони обов’язково з рушником, жито у банці 
і три свічки, хліб, ложка, вода в стакані і гаряча їжа. 
Як начинається гарячий обід, гаряча їжа з ложкою і 
хліба кусок, знову чи води, чи сітра наливають у ста-
кан. Лампадка обов’язково треба щоб стояла. Це, крім 
того, шо свічки, лампадка обов’язково.

ВИНОС ТРУНИ  Жито – шоб обсівать покойника, як ви-
несуть з хати. Беруть ту баночку з житом і обсівається 
покійник. У мисочку висипають і тоді рукою беруть і 
обсипають покійника. І закривають двері за покійни-
ком скоренько. Шоб усі вийшли з хати, позакривали 
двері і обсипають покійника. А  як з двору винесли, 
ворота закривають. Ворота нічим не зав’язували, а за-
кривали защіпкою.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опуска-
ли домовину в яму?] На рушниках, і тепер, і раніше. 
[Куди дівають ці рушники?] А вони так і живуть [збе-
рігаються] у каплиці на кладовищі. Тоді в церкві були, 
а  тепер у каплицях. Тепер на кожному кладовищі є 
своя каплиця. Їх витягують, на мари ложать. [Що ки-
дали в яму?] Землю. Один час кидали [гроші], а тепер 
не кидають, може, шось батюшка сказав. [Коли вста-
новлювали хрест на могилі?] Зразу. [Чи садили на кла-
довищі дерева?] Не садовили, а самі росли деякі дере-
ва: акації, верби. А тепер не дозволяють садить дерева, 
вони ж розростаються.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Гарячі 
страви обов’язково шоб були, хотя би три страви, 
тепер-то багацько готують, як на свайбу. Обов’язково 
треба канун (хліб білий, сахар або мед і вода), пода-
вали у мисочці. Обходили три рази, треба взять три 
рази і перехреститься за душу кожного разу. Поминки 
післяпохоронні. [Через скільки днів поминають по-
мерлого?] Третини, дев’ятини, роковини. Тепер пів-
року не поминають. Раніше і півроку, і рік. [Чи йдуть 
на могилу наступного дня після похорону?] Де йдуть, 
де не йдуть. Я лічно ходила. Гостинці принесла, квіти, 
свічку поставила, три свічки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминальний день зветь-
ся Гробки. Раніше крадькома ходили, нас не пускали 
вчителі. А тепер дітки, слава Богу, йдуть з батьками, 
відвідують всі могили, ложать гостинці, квіти. А там 
хто їсть, хто не їсть. Ми лічно приносимо обід з со-
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бою, [ставимо] на стіл коло могили і сідаємо обідаємо. 
Батьку ложимо гостинці, хліба кусочок, стакан з во-
дою, квіти обов’язково. Так само й для мами. Раніше 
були спільні обіди на кладовищі. Приносили кусок 
ряднини чи полотна, настилали вздовж кладовища і 
сідали обідать. Приносили з дому готову їжу і спільно 
їли. На Зелену неділю втоплеників більше поминають, 
на Дмитрія – ні.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Якщо помирає 
дівчина шлюбного віку, то надівають фату. Самогуб-
ців. [Де ховають самогубців?] Колись не ховали на 
кладовищі, десь в саду. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Скільки днів душа 
перебуває на землі?] Сорок днів. [Чи існували пере-
кази про «ходячих мерців»?] Так ото ж лякали нас та-
кими. Казали, шо не можна по кладовищу ходить, бо 
там мерці ходять.

с. Козлів
Записали Н. Заїка та І. Кучеренко 2004 р.  

у с. Козлів Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  
від Кіт Пріськи Петрівни, 1931 р. н., 

та Барабаш Тетяни Іванівни, 1923 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Коли мертв’яка обилляли, то одягаємо, а воду 
виливаємо туди, куди люди не ходять, так заведено, 
і  тряпочки туди викидають, якими мили покійника. 
Тоді пообідали, получили подарки і пошли. Тим, хто 
одягає мертв’яка, колись давали полотно, а тепер да-
ють хустку і на сподницю матерію. Спорядження по-
мерлого. Сорок два мертвеці я убрала. Готували на 
смерть одяг заздалегіть. Одягаємо одяг на мертв’яка, 
кладемо біля нього картуз. Кладемо на лаві на покуті, 
коло стола, біля ікон. Стелють постіль на довгих осло-
нах, хустку кладуть поверху подушки. На покривало 
кладеться простинь, щоб піднімати мертв’яка. По-
душка із сіна кладеться в труну. «Пута». Ноги і руки 
зав’язують, а розв’язують на кладовищі, щоб поклас-
ти тряпки у труну. А ще ними перев’язують місце, де 
болить. Нічне перебування біля померлого. Буває, що 
хтось ночує ніч із покійником; ніхто нічого не читає, 
горить свічка. Подарки кладуть на столі. Відспівуван-
ня. Батюшка приходить на другий день [після смерті]. 
Колись співали півчі на похоронах. Давали хустки їм і 
обідали. У півчій було сім чоловік. Батюшка відспівує 
покійника, коли він ще лежить на ослонах. У півчої у 
руках було сім або дев’ять свічок – це проводниче. Їх 
потім кладуть до покійника.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Після 
того як відспіває, уносять труну, ставлять її на під-
логу. Священик її освятить і вже освячену виносять у 
двір. Ще батюшка і в дворі поправить над нею. Потім 
мерця кладуть у труні на машину і везуть на кладо-
вище. Машину теж наряджають. Колись копачі несли 
покійника на нарах до могили, співала півча. І тепер 
співає півча, коли на нарах лежить мрець. Готують ко-
пачам шість рушників купованих і п’ять хусток. Про-
сті хустки дають тим, хто вінки несе.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Опускають труну в 
могилу на вибіленому полотні та двох рушниках – без 
узорів, куплених раніше, або на домотканих, два руш-
ники – під голову та під ноги. Оставляли свої рушники 

на труні в могилі для рідного. А ще рушники зберігали 
у клубі, а колись у капличці – нари, рушники, хрест. 
Під хліб, який несуть на кладовище, теж кладуть руш-
ник або хустку. Після того як похоронили покійника, 
рушник вішають на хрест. Співають на кладовищі 
«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоєго (ім’я), 
Господи, вєчний покой».

ГОЛОСІННЯ  Голосять над покійником хто коли хоче, 
тільки не тоді, коли співає півча. За матір’ю  

Ой матінко моя рідна, 
Нащо лежати нам не рядом, 
Та нащо мені, ріднесенька, таку долю вділила. 
Та йдіть, моя матінко, дай не баріться, 
Та по мене нещасную верніться. 
Да я вже й находилася, да я вже й наробилася, 
І чужим хазяїнам нагодилася.
  ***
Ой матінко наша та дорогесенька,
Ви да понакручували, навалювали,
Да скільки ваші рученьки діл переробили,
Усім догоджали, а може кому і не догодили.

За батьком  
Ой тату мій ріднесенький, 
Тату мій дорогесенький, 
Да й прилітайте до нас у гостоньки, 
Да раненько вранці. 
Да як будете йти до нас у гості, 
А я буду вас виглядати 
І холодочок вам напинати. 
А як буде сонечко да жарко, 
Так я буду холодочок напинати 
Да вас виглядати.

За сестрою  
Ой іди, моя сестро, да ж не барися, 
Да по мене нещасную вернися, 
Бо я вже і нагорювалася, і набідувалася,
І багато горя зазналася.
Да й чужого ділечка наробилася,
Да й чужим людям нагодилася.
  ***  
Ой іди, моя сестра да й не барися,
Да й передайте моєму батьку і матері,
Передайте, щоб вони прилітали
Та й мене до себе забирали.
Да ти й не горювала, да й не бідувала
І хворобу тяжкую перенесла.
Да ніхто тобі й водички не подавав
І постіленьки не перестеляв.
І ніхто тобі, голубочко,
Правдоньки не сказав.
  ***
Ой сестро ж моя,
Ти ж у мене за матір, за батька була,
Сестрице моя.
Тепер ти нарядилася,
Чужим людям знадобилася,
На той світ попросилася.

За чоловіком  
Ой хазяїне мій, зоря моя,
Да й осталася у стрісі діра твоя.
Вітер повіє, дощик упаде,
Да хто ж тую диру у стрісі заткне.

[Чоловік був кровельщиком і не доробив покрівлі]

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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с. Лецьки
Записали Л. Артюх, І. Щербак та Т. Величко  

у 2009–2010 рр. у с. Лецьки  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Іваненко (Мартишко) Надії Іванівни, 1941 р. н.,  
родом із с. Вининці Переяслав‑Хмельницького р‑ну, 

Софії Іларіонівни, 1938 р. н., 
 Іваненко Ганни Авксентіївни, 1921 р. н., родом  

із с. Пологи‑Чобітки Переяслав‑Хмельницького р‑ну, 
Січеник Надії Микитівни, 1935 р. н., 

та Дем’яненко (Ткаченко) Любові Олексіївни, 1940 р. н.

ПЕРЕДВІСНИКИ СМЕРТІ  Як у бовдур загляне лелека, 
то дуже погано, ото обязательно хтось умре. В моєй 
сестри сусідка каже: «Ой, шось до вас гайстер у бовдур 
заглядав». Коли зять повісився молодий. Год пожили 
тільки.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. Буває, шо мене при-
глашають обмивать. Тряпкою ото так обітруть, а тоді 
вдягають. Застилають і кладуть, кажуть, на лаву. На 
диван кладуть дошки. [А як дитинка вмирає, то куди 
кладуть?] На стіл. Тоже без труни, а так, удягнуту кла-
дуть. Спорядження померлого. Труну на другий день 
приносять. [Що кладуть у труну?] Васи ́льки сухенькі 
кладуть. Свічки оці, шо батюшка править, шо оста-
нуться свічки недоголені, то в труну ложать. Це прєж-
дє віков. [...] Скільки я себе помню. Як Галька вмерла, 
то їй газету поклали, бо вона сильно любила читать. 
[Чи клали гроші?] Це, кажуть у нас, бабські забобе-
ні якісь, сорок копійок по копійці ложать в хусточці. 
Я й сама чоловіка похоронила, то тоже сорок копійок 
положила. По одній копійці іменно. У карманчик ло-
жать. [...] Віночки кладуть. Рідні й живі квітки вкла-
дають. Машиною на кладбище возять. Багато тепер 
вінків. Нічне перебування біля померлого. Як умре 
ізвечора, то на другий день ховають, якшо немає ніде 
рідних по стороні. Люди сходяться, рідні плачуть. Ба-
гато людей сходяться. Уночі готовимося, уранці рано 
йдемо. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. [Чи завішують дзеркала в хаті?] Обов’язково. Ка-
жуть, шоб душа не заблудилася. Часи останавлюють. 
Тіки вмерло, зразу останавлюють часи. А тоді пуска-
ють, як похоронять, попоминають. [Чи можна мити 
підлогу після того, як винесуть покійного?] Ну, якщо 
грязь, шо вже не можна в хату зайти, то мусять мить. 
А вобще то не миють. [Чи можна замітати після вино-
су покійного?] Ні, не можна. Гріхом щітається.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як вино-
сять покійника з хати, посипають житом за ним. Ну 
тепер жита нє, а більшість пшеницею сиплять. Отою, 
шо свічка у ній стоїть. Складають постіль, де він ле-
жав, і виносять. Вже впослі або спалюють, або вики-
дають, або оддають таким нещасним. [Чи стукають об 
поріг труною?] Нє, в нас такого немає. Винесуть. Всігда 
батюшка править. [...] Роблять якісь ослони, а тоді за-
стилають, а тоді становлять [труну]. Ворота бігом за-
кривають і двері. І сусіди закривають. Оце як мертвяка 
везуть, дак ворота закривають. Якщо людина заглядає 
у вікна і покойніка побачить, обязательно якісь нарос-
тні наростають. Це вже, кажуть, убідилися сто процен-
тів. [...] А коли вже люди попрощаються, то виносять 
на машину. Раньше було носять, а тепер нама кому вже 
носить. Кладовище вже тепер далеченько. Тепер на ма-

шинах вже. [...] Як покойніка везуть на кладбище, то 
зверху на гроб, на вікові, ложили хлібину, скатерку й 
хлібину. [Що потім з хлібиною робили?] Роздають лю-
дям на кладбищі, отим, що прийшли на похорон. Всі 
їдять той хліб. [Що стелять на машині під труну?] Хоч 
ряднинки гарні, хоч ковьор. [Чим перев’язують тих, 
хто труну несе?] Шерстяними платочками. І  тих, шо 
хреста несуть, і  хлібину, і  вінки. Два чоловіка хрест 
несе на переміну. І хрест перев’язують, вишитий руш-
ник вішають. І то їм дають потом рушник і хусточку 
шерстяну. Кашемірових тепер немає. [Що дають копа-
чам?] По два рушники і по два платочки. І куховаркам 
дають тоже – хто шо дасть. Матерії якоїсь, платочки.

КЛАДОВИЩЕ  Запечатування. Батюшка відспівує і на 
кладбищі править. Печатає могилу. [А якщо не «запе-
чатать», то що буде?] Тоді, кажуть, душа літає до со-
рока день і їй там міста немає. Ше ж покойніку і сорок 
копійок кладуть в карман. У платочок по одній копій-
ці сорок штук. А якшо не запечатають, то просять тих, 
шо копають яму слєдующому покойніку, шоб взяли 
землі з могили і батюшка тоді запечатає. А  тоді вже 
ту землю висиплять навхрест на могилу. А то кажуть, 
шо душа до сорока день не має пристановища, як ба-
тюшка не запечатає. [...] У нас це у кладбищі ложили 
хусточку. Допустім, у мене умерла мама, а тоді другий 
чоловік за нею вмер – я прихожу і  стелю хусточку в 
кладбище, як ці люди начнуть заходить. У  Чобітках, 
як плачуть на кладбищі, то вже на похороні плакали, 
то ті носовики що в сльозах, кидали в яму. Опустять 
гроб і туди носовики кидають. Це вже таке, шоб він 
знав, шо за ним плакали дуже.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Чи роб-
лять після похорону обід?] Обов’язково. [Всі] схо-
дяться і  батюшка ж приходить, править. Страви 
поминальні. [Яка страва є обов’язковою?] Коливо. 
З рису роблять. То бубликів накидають, печені такої 
тверденької, сахар кидають. Треба зразу три ложечки 
колива з’їсти, а тоді вже хто борщ варить, хто капусту. 
Риба обов’язково, оселедці. Зара пошла мода: мнясо, 
ковбаси. А ранше був борщ, картопля і узвар. І каша 
ше може буть, гречана мнясна. А  зара, як на свайбу 
готовлять, тіки й того, шо не співають. Ранше було 
тіки три рази горілки наливають. А типеречки нали-
вають до кожної страви. [Чи печуть пиріжки?] Пиріж-
ки не печуть, а пампушки печуть. І кисіль із вишень 
обов’язково варять. Кисіль поставили: «Оце,  – ка-
жуть, – вже виганяйло». А потом вже гостинці розда-
ють всім. Кажде іде й несе. Як ідуть рідня на похорон, 
то вино і гостинці несуть. А  потом ті гостинці всім 
роздають. На другий день йдем на кладовище. Там 
переобідаємо, а  тоді додому сходяться люди і обід. 
«Сніданок» для померлого. [Чи був у вас у селі зви-
чай відвідувати покійного?] В смислі послє всього? На 
другий день, сьогодні похоронили людину  – узавтра 
приходять. Це щітається сніданок несуть покойному. 
Приходять рано туди [на кладовище]. Несуть якусь 
канфєтку чи печеньку, чи шось таке. Горілки туди на 
кладбище ніхто не носив. Ну печеня, прянікі можуть 
спекти, коржики пекли самі. Коржики пекли давно, 
бо пряників же не було в магазинах. Поминки після-
похоронні. Ранше було, шо на дев’ять день обов’язково 
поминають. А зараз така мода – на третій день поми-
нають і кажуть, шо це і за дев’ятий день. А на сороко-
вий день, то обов’язково поминають. 
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Де рані-

ше ховали дітей нехрещених?] На кладовищі ховали. 
Тіки хрестиків не ставили. [Як одягають діток?] Ді-
вчинці біленьке платтячко одівали, куклу їй ложили. 
Це вона десь в другий клас ходила. А  ото хлопчик 
вмер, то костюмчик одівали, ведмедика клали. [Чи ро-
блять обід по дітках?] Роблять. А як ранше було, то не 
знаю. А як такі ж ото, шо нехрещені, то було самі хо-
вають. Ну як ото тіки родилося та вмре, а ше ж нехре-
щене, то батьки самі ховають. Викопають ямочку коло 
свого на кладбищі. А я помню, шо і в садочках ховали. 
Під яблунею або десь викопають на городі ямку. [Коли 
поминають нехрещених дітей?] Ну оце ж поминална 
[субота] є окрема. Перед Зеленою неділею в суботу 
самогубців і цих нехрещених поминають. Оце є одна 
така в году поминална субота по них. Неодружених. 
[Як одягають молодих неодружених хлопців і дівчат?] 
Дівчат бува, шо у фату вбірають. А  хлопцю костюм 
чорний вдягають. Вішальників, утоплени ків. [Де хо-
вають самогубців?] У нас на кладовищі тепер ховають. 
Ранше – ні. У Вінинцях оціх самогубців було попід ро-
вом ховають. І утоплеників там ховали. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Як людина поми-
рає,] вилітає душа, кажуть. Ото ж признають, шо і до 
дев’яти день вчувається, шось мов цокнуло. До сорока 
день душа літає у воздусі. А до дев’яти, кажуть, то воб-
ше бачить, шо ти робиш.

с. Пологи-Вергуни
Записали С. Зубер та С. Захарченко  

30 березня 2004 р. у с. Пологи‑Вергуни  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  

від Одинець Параски Гордіївни, 1923 р. н., 
Мисюри Параски Оникіївни, 1924 р. н.,  

та Святенко Євдокії Іванівни, 1922 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Розрізаєм одяг, роздягли, обми-
ли теплою водою, щоб почало згинатись тіло, тря-
почкою потерли. У  дві мисочки води, душ три миє. 
«Мертва вода». Ту водичку, я чула од старіх людей, 
у  такий куточок вилить де люди не ходять. Одяган-
ня померлого. Кажуть, у  вирізуванні і мережкі не 
кладуть, щоб гадюки у дірочки не лізли. Ховали  
босими. Мати казала: «Як я вмру, мені нічого не на-
дівай і чулок, бо як буду йти з гори [кладовище роз-
ташоване на горі], то буде пісок куріть, буду перечі-
паться». Спорядження померлого. У карман клали со-
рок копійок. Як жінка вмре, кладуть маленьку іконку 
Матері Божої, як чоловік – Ісус Христос. [...] Рушник 
клали під голову, щоб не пух померлий. У труну клали 
тирсу, подушку робили із сіном, накривали її плат-
ком. «Пута». Ноги зв’язали, те, що зв’язують, заби-
рають люди, а  тепер піп сказав: «Не давайте». Нічне 
перебування біля померлого. Тільки вмерла людина, 
зразу ж вчиняють хліб, печуть у печі, щоб дух хліб-
ний по хаті пішов. Залишалось четверо старих жінок, 
їх пригощають і вони йдуть додому. Атрибути по-
ховальні. Як покойник у хаті – буханка хліба, стакан 
води, стакан сахару [на столі], свічка горить. Стоїть 
до сорока  день. Хреста нема зараз. Ікона, як жін-
ка – жіночу, чоловік – чоловічу. На похорон в’яжуть 
платочки на ліву руку. Рушник вішали на ікону до  
сорока днів.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли ви-
носять небіжчика із хати, то об поріг труною не сту-
кають, обсипають пшеницею до воріт, треба закрить 
двері. [...]  Попереду процесії несуть хрест і дві хо-
ругви. Той рушник, що залишався на хресті, несли в 
церкву. [...]  Перед поховальною процесією несуть не 
хрест, а  ікону: як жінка  – Матір Божу, як чоловік  – 
Спаситель. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Борщ ва-
рять, становлять гаряче. Кажуть «Хай пара йде». 
Поминки післяпохоронні. На поминках (дев’ять, со-
рок днів) ставляли небіжчику миску борщу, стакан 
води, сахару. Свічка горіла у хаті перед іконами до 
 сорока днів.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Спаса в нас усі ідуть 
на кладовище, несуть пісний обід: коржики з маком, 
кавуни, дині, оселедець. І  на Проводи теж помина-
ли. Сідали у ряд, на рушники ставили страви і сідали 
на траві.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми Як відьма вмірає, стелину десь ізнімають, на печі.  
Неодружених. Як вмирає дівчина, то приколюють 
квітку. Як хлопець, то вибирають молоду і приколю-
ють їй хустку. 

с. Пологи-Яненки
Записали С. Захарченко, Н. Заїка та І. Кучеренко  

2004 р. у с. Пологи‑Яненки  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Дем’яненко Віри Данилівни, 1937 р. н.,  
Скляренко Марії Юхимівни, 1925 р. н., 

Кучер Ганни Степанівни, 1929 р. н.,  
та Рубан Катерини Наумівни, 1921 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Сорок одну копійку клали у носо-
вик під бока, щоб закупив місце, щоб кожен день по 
копійкі. На поховальній сорочці узор – дубок, виши-
та вирізуванням, довбанкою. Заборони та пересто-
роги, по в’яза ні з похороном. Як місячні, на похорон 
іти не можна, а як треба йти, то кидають жито в па-
зуху. Але від цього може залягти (не буде місячних). 
Вагітним на похорон не можна йти, бо там співають 
 «Вєчная пам’ять».

ВИНОС ТРУНИ  Домовину житом не обсипають, ворота 
треба закрить. Домовину виносять і постіль треба ви-
нести з хати в сарай. До дев’яти день треба щоб по-
стіль перепрали, щоб легше там було лежать, або ви-
нести надвір, щоб вітер провіяв.

ОПУСКАННЯ ТРУНИ  Рушниками тканими опускали, 
у шість пасом тоненькі або з полотна. Атрибути по-
ховальні. Рушник з квітками вертають назад, а купо-
ваний і платок забирають. Як опускають у труну, тоді 
ділять хлібину. Частують горілкою і цукерки розда-
ють. Рушники поминальні. Копачам давали рушники. 
Покійнику під голови простиляли маленький тканий 
рушничок, зверху на нього клали хустку. Коли пере-
носили покійника до домовини, то цей рушник не за-
бирали. А  рушник, яким зав’язували хрест, знімали 
з хреста і вішали на образи до сорока днів. Тоді цей 
рушник віддавали на церкву. Це були ткані червоні 
рушники.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених Як дівчина 
вмирає – вбирають як молоду. Їй назначають молодо-
го і його в’яжуть хусткою. Як оберуть на похороні за 
молоду (чи молодого), то така дівчина за вдовця піде 
заміж.

ВІДСПІВУВАННЯ  Було дванадцять душ, а  тепер зали-
шилось тільки двоє. Відспівували на похоронах без 
попа. Колись у жар кидали свічку, не було ладану. 
Проходили мимо мертвого, прокурювали його, так 
кадили. Потім запечатували в Переяславі, везли зем-
лю і цей жар. Потім привозили назад, землю розсипа-
ли хрестом на труні. Потім випили і закусили. Співати 
в півчій вчили старі люди.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  
На всех світить сонце,
А на меня нєт.
Я лежу у гроба
І нє віжу свєт.
І не давить кришка,
Не тіснить доска,
В скорбе все умолклі,
Отошла тоска.
Я лежу у гробе
Непробудним сном.
Средце уж не бйотся,
І не слишен стон.
І глаза закриті, 
Прощай, бєлий свєт.
Вирита могила в южной тішіне.
Не плачте, родниє,
Не скорбіть о мнє.
Прощайте, родниє,
Всє мої друз’я,
Обітель готова –
Мать сира земля.
Сирой і холодний
Вирит мой пріют,
Предпроследнім гласом
Вечну пам’ять пропоют.
Спи ти, нам любимий, 
Непробудним сном.
Ти к нам не верньошся
Ми к тебе прійдьом.
Заходіт прохожий,
Посетіт мой прах,
Я сейчас уж дома,
Ви – єщо в гостях.
  ***
В большом гробу,
В сирой могіле
Лєжит родная наша мать.
А у крєста єйо могіли
Стоять всі рідні у слезах.
Прийшли просить в неї прощеніє:
– Прости, родная наша мать.
– Вже поздно, мої діти,
Просить прощеніє у меня.
Мой труп холодний
Кріпко спить і
Серце більше не болить.
Живіть, діти, не скучайте,
Господь пошле вам благодать,
Смерть мене з вами розлучила,

Тепер я буду отдихать.
До вас я більше не прибуду,
А вас я буду довго ждать.
  ***
Ой ви браття мої, сестри,
Ви по духу мне друз’я.
Пріходіте посмотріте –
Жизнь окончілась моя.
Пріходіте посмотріте,
Господь чудо сотворіл,
Злетів ангел Божий з неба,
Душу з тілом розлучив.
Лежить душа без дихання
І не може говорить.
Приходіте, браття-сестри,
Моє тіло хоронить.
І з молітвою святою
До могили однесіть,
Мою мрачную могілу
Ви слезами обілліть.
Там, де впадуть ваші сльози,
То там виросте трава.
Там я буду спочивати
Аж до Страшного суда.
Ой ви браття мої, сестри,
Сожалейтесь наді мной,
Моліть Бога со Святими,
Со Святими упокой.
  ***
Ой Боже мій милий,
Який світ милий,
Як хочеться жити мені.
А час приближається,
Треба вмирати мені,
Треба вмирати мені.
Ой Боже мій милий,
З високого неба
Пришли ти молитву мені.
Прийми мою душу до себе на небо, 
А тіло в сирую землю.
Насипте на мене високу могилу,
Травою вона заросте.
Посадіть на могилі червону калину,
Весною вона зацвіте.
Там будуть до мене пташки залітать,
Будуть щебетати мені,
А я не почую і буду лежати
В глибокій сирій землі.
Могила глибока й хатина маленька,
У неї віконець нема.
А я одинока лежу в тій хатинці,
Лежу одиноко одна.
Колись мої ніжки по світу ходили,
О Боже, який то був час!
Колись мої ручки так діло робили,
А зараз на грудях лежать.
Тепер прощавай уся моя родина
І всі мої близькі друззя.
Моліться за мене ви Господу Богу,
А я буду вас ожидать.
Як тяжко, як важко у цій домовині,
Не знаю куди я піду,
Прости мене, Боже, усі гріхи земниє
І дай мені місце в Раю.
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с. Помоклі

Записали Т. Величко та І. Щербак 9 вересня 2009 р.  
у с. Помоклі Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Барабаш Анастасії Іванівни, 1945 р. н., 
та Доценко Анастасії Тихонівни, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Зозуля 
приносить погані вісті. Прилетить на двір і вчепить-
ся – і кує, і кує, і кує. Ото на погане, на вмируще. Отут 
зозуля кувала на в’язині у Мазурів. Кувала й кувала. 
Ольга: «Ну шо вона нам накує, ця зозуля, шо вона оце 
кує без конця?». Коли алкоголіки поселилися в хату і 
дочка вмерла. «Оце, – кажу, – й накувала тобі зозуля». 
Як у невістки мати вмерла у Запоріжжі, тоже літала 
кувала, а після того перестала кувать. Тут баба Мань-
ка вмерла, а тоді ж лелека прилетів, у бовдур, де дим 
летить, зазирав туди, і вона померла.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого  [На який день ховають по-
кійника?] Як умре уночі, так тепер же швидко. [Кого 
кличуть обмивати покійника?] Сусідів. Три жінки у 
нас обмивають. Обмили, убрали, поклали на лаві або 
на дивані на доски. Як труна є, то зразу і в труну. Спо-
рядження померлого. [Що кладуть у труну?] Васи ́льки 
сухі – такий обичай. «Пута». Ноги й руки зв’язують і 
вже аж на кладовищі розв’язують. А ті верьовки тре-
ба стерегти, шоб хто не вкрав. І  тепер оце в нас піп 
дуже строго  – він може і не ховать мертвяка, якшо 
порозв’язувані ноги, мотузочки забраті. 

КЛАДОВИЩЕ  Одправився похорон. І по дорозі йдуть 
співають півчі. На кладовищі одправлять, заховають. 
[Чи вішають щось на хрест?] Рушника вішають і по-
дарок. [Що буде, як гроб не запечатать?] Нічо не буде. 
В нас всі стараються печатать. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Дітей не-
хрещених] ховають коло рідних, коло «дідів». Вішаль-
ників, утоплеників. [Де ховають самогубців?] Тепер 
з усіма разом на кладовищі, а  ранше десь у стороні 
од кладовища. А тепер повіситься і ховають рядом на 
кладовищі. Ми кажем: «Оце дощу в нас немає». Оце як 
вішальника ховають, дак дощу не буде. А його треба 
окремо ховать.

с. Пристроми
Записали С. Зубер, С. Захарченко, Н. Заїка, І. Кучеренко 

та К. Ковтун у 2004, 2008–2009 рр. у с. Пристроми  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Левченко Оксани Іванівни, 1938 р. н., 
Макаренко Любові Петрівни, 1949 р. н.,  

родом із с. Підсінне Переяслав‑Хмельницького р‑ну  
(затоплене водами Канівського водосховища;  

у с. Пристроми проживає з1967 р.), 
Стріхи Ганни Петрівни, 1951 р. н., 

Шостак Ольги Павлівни, 1931 р. н.,  
та Колодяжної Мотрі Яківни, 1927 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Помер – два часа покойника не миють 
і не чіпають. Після двох годин починають мить. Тря-
почка, мило – витерли. [...] Покійників свої не миють. 
Такі є жонки, хоч і далі живуть, а  люде знають, шо 
вони миють, то до їх ідуть, а найчастіше – сусідок про-
сять, шоб помили. Воду тую виливають у якісь куток, 

там, де люде не ходять, і ті тряпки закопують. Удяга-
ють покійника чи в нове, чи не в нове, могло трохи і 
носиться туєю людиною, ну шоб чистеньке було. На 
ногах – тапочки. «Мертва вода». Воду ллють у місце, 
де не ходить ніщо. Спорядження померлого. Хрестик, 
хусточка. Ранше тапочок не надівали, тільки чулки. 
У  труну  – сіно, ряднинка, покривальце, простиня. 
Подушка з сіна, наволочка обов’язково, щоб своїми 
руками була пошита. Руки-ноги зв’язують, бороду 
підв’язували, на очі клали копійки. Кладуть на лаву 
до покутя головою. Клали у труну сіно, обов’язково 
шмат полотна. Без взуття не клали. Нічне перебуван-
ня біля померлого. Треба, щоб дві ночі сиділи люди в 
хаті, сусіди обов’язково, читають. Рідні спать не ля-
гають. На третій день кладуть васильки на подушку. 
Проводників [має бути] непарна кількість  – дев’ять, 
одинадцять, тринадцять. Ці дві ночі по тілу люди си-
дять, приходять сусіди непрошені. Кажуть: «Не йдіть, 
зараз будем робить обід (хоч це й вечеря) по тілу». 
У дванадцять годин – вечеря. Вранці людина знов чи-
тає. Люди приходять, ставлять гостинці, щоб вони ле-
жали. Знов переночували. Кладуть васильки біля го-
лови і скрізь. Атрибути поховальні. Готують свячену 
воду для батюшки, васильки, дві свічки великі, між 
пальцями – хрест, на лоба провідник, їх непарне чис-
ло: одинадцять, дванадцятий у покійного. Ворота від-
криті. Свічка горить у руках мертвого і стоїть свічка 
у пшениці. Перед виносом батюшка читає Євангеліє. 
Всі стоять рівно, а рідних покривають, вони нахиля-
ються. Попрощались.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Ранше жи-
том, а  тепер пшеницею починають посипать, як уже 
виносять покойника з хати, і ото в дворі, і за двором 
посипають і покойника, і людей. Виносять на дорогу, 
тоді перестають сипать. Посипають рідні. [...]  У  Ро-
гозові прощались з хатою: стукали тричі труною об 
поріг. Винесли з хати ногами вперед. Постіль вине-
сли, посівають пшеницею, що стояла свічка. Знов 
поправив батюшка. [...]  Двері позакривають. Вперед 
хрести два. Один проводнік церковний, другий ро-
блений, той що поставиться на могилу (залізний або 
дерев’яний). Щоб на них були рушники, особливо 
кролевецькі. На кришку клали покрівець – полотно і 
хлібину. Хліб ділять, як опускають, дітям од ляку по-
мічне. [...] Перев’язують усіх людей, платок в’яжуть на 
руку, а полотенце так дають каждому, а тим, хто несе 
віко, вінки, хрест і світильники, і  тим, хто гріб несе, 
в’яжуть луччі, красівіші. Тій людині, шо гостинці несе 
і по дорозі і на могілках роздає, тоже дають плато-
чок ловкі і тій, шо воду сячену несе. Як чоловік умер, 
дак віко несуть чоловіки, як жінка – жінки. На мари 
в’яжуть рушник і платок гарни і на марах оставляють. 
Ранше було тіко несли покойника, а тепер в основно-
му везуть, не дуже хотять нести, да й не дуже є кому. 
Важко старим, а молодих пошти нема в селі. Коло мо-
гілок уже ставлять на мари і до могили вже несуть. 
Ранше, як несли, по дорозі читали Євангелію. Як ста-
новились на перехрестях, на вигоні – люде підходять і 
прощаються (тиї, що не йдуть на мóгилки).

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Опускають гріб на 
рушниках, тепер закуповують сувій полотенечного і 
ото аж поки не зноситься, а  ранше полотняни були, 
самі ткали, ті крєпші. Ранше було кидали гроші у яму, 
на кришку гроба, а тепер батюшка не дозволяє, а кла-

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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дуть ото стільки у вузлик, у карман. [...] Як закінчує 
похорон править, тоді вже проходну прочитує і вже 
тоді все. Од імені покойника наш батюшка прощення 
у людей не просить, а  вовчковецький батюшка про-
сить всегда. У нашого нема такої моди просить, а рідні 
просять. Як уже опустять у яму гріб, тоді рідні про-
сять: «Люде добри, простіть [кому], може він [чи вона] 
перед ким, чим завинив[ла]», люде одказують: «Хай 
Бог простить», і так тричі.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  
Ой дивна година
По світу настала,
Не одна сиротина
Без мами зосталась.
Та пішла сирітка
По світу блукати,
Рідної матінки
Своєї шукати.
Господь зустрічає,
Став її питати:
– Куди йдеш сирітка?
– Матінки шукати.
– Вернися, сирітко,
В далекий світ зайдеш.
Своєї матусі
До віку не найдеш.
Бо твоя матуся
На високій горі,
Спочиває вона
В гробовому домі.
Та пішла сирітка
На той гроб плакати.
До її озвалась
Її рідна мати:
– Ой хто ж то там плаче
На моєму гробі?
– А це ж я, матусю,
Прийми мене собі.
– Я не можу встати,
Голівку підняти
І тобі, сирітко,
Та й допомогати.
А молись, сирітко,
Всевишньому Богу,
Він тобі покаже
Правую дорогу.
Господь ізсилає
Ангелів із неба,
Ступай же сирітко,
До ясного неба.
А як же ти будеш
Бога возхваляти,
Будеш із святими
В небі царювати.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як заки-
дають яму, рідні просять прощення три рази і запро-
шують на обід. Страви поминальні. У Пристромах на 
похорон готують три страви: капусняк, картопля, чор-
ний кисіль. Коливо – бублики, рис з калиною, пшени-
ця з калиною ще й мед [с. Підсінне]. Батюшка кадить, 
викаджує дух мертвої людини, де лежав, все повинно 
піти за душею. Поминки післяпохоронні. Ранше по-
минали так: похорон, тоді на другі день (третини), 

тоді дев’ятини, сорок день, півгодá, год. А тепер – ні, 
дев’ятин уже не збірають, так, самі свої сходять на 
кладбіще, півгодá тоже ні, ото роблять похорон, сорок 
днів і год. Ранше було і вечера і обід, а тепер – раз по-
обідали і все. На год і півчу просять, і людей кличуть.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Ходили на Вознесення на 
кладовище [с. Пристроми], Проводи. Страви несли – 
яєчня нажарена, картопля з сухими грибами, пиріж-
ки, коржики, яйця, пасочки.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  «Калина»
Я померла. Рідні
Вложили в труну, 
Закопали в землю,
Мокру і тяжку.
Скільки я робила,
Тепер пора спать.
Мої білі руки
На грудях лежать.
Лежу я у гробі,
Тіло моє спить,
А душа літає,
Дуже хоче жить.
Посадіть калину
В мене в головах,
Нехай процвітає,
Легше буде спать.
На калині листя
Рано шелестить,
А на її гілки
Пташка прилетить.
То ж не просто пташка,
То ж моя душа,
Вона хоче знати,
Чи ходить родня.
На моїй могилі
Трава поросла,
Ніхто не приходить,
Стежки заросли.
Рідні мої й друзі,
Дуже прошу вас,
Приходьте до мене,
Хоч у місяць раз.
Ви зорвіть травичку,
Посадіть квітки,
То у мене буде
Легше на душі.
Все я вам прощаю,
В вас нема часу,
Я часто прилітаю,
І всіх я обіймаю.
Не забувайте рідні,
Згадуйте мене,
За те вам спасіння
Господь принесе.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Маленьку 
дитину батько хрещений ніс – труну. Сам ніс. Поми-
нали звечора, йшли на ночовини [обід о дванадцятій 
годині ночі, с.  Підсінне]. Неодружених. Як умирало 
молоде, коровай несли попереду хреста. Ніс хтось мо-
лодий на платочку. Якщо помирав молодий – то по-
ловину (дівчину чи хлопця) перев’язували ліву руку 
платком, щоб зав’язка була зверху. 
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с. Стовп’яги

Записали Н. Заїка та І. Кучеренко 2009 р. у с. Стовп’яги 
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  

від Шпанюк Анни Карлівни, 1932 р. н., переселенки  
із с. Буда‑Варовичі Поліського р‑ну Київської обл.  

(у с. Стовп’яги проживає з 1992 р.), 
та Пендюр Віри Яківни, 1929 р. н., переселенки  

із с. Підсінне Переяслав‑Хмельницького р‑ну 
(затоплене водами Канівського водосховища) 

ПІСНІ ПОХОРОННІ  
Прощаюсь з вами, рідні,
В уцей останній раз.
Од вічної дороги
Не повернусь до вас.
Бувайте всі здорові,
За мною не тужіть,
Бо вже мені готові
Стежки на той світ.
Не плач, доню, за мною,
І, сину, не ридай,
Як прийдеш на могилу,
І тут мене згадай.
Не буду, моя доню,
Вже батьком я тобі,
Закриють моє тіло
Глибоко у землі.
За золото й багатство
Не відкупиш ти мене,
Не буду, мій синочку,
В гостях я у тебе.
Як прийдеш на могилу,
Не буде там мене.
Піду тими стежками,
Куди Бог поведе.
Амінь.
  ***
[Ім’я покійника] пішов до гробу,
До гробу темного.
Буде спочивати
Аж до Дня судного.
Не сонце, не місяць
Не буде сіяти,
Де [ім’я покійника] у гробі,
У гробі буде спочивати.
Ніхто не поможе,
Не батько, не мати,
Вічна [ім’я покійника] пам’ять,
Вічна пам’ять, ще й блаженний покой.
  ***
Ой ви, мої дітки, бувайте здорові.
Більш я не вернуся до своєї доми.
Ой ви, мої сестри, бувайте здорові.
Мене не забувайте у святому храмі.
Сусідоньки мої, бувайте здорові.
Лише мене проводьте аж до ями моє.
Аж до ями моє, до гробу темного.
Вічна пам’ять [ім’я покійника],
Ще й блаженний покій.
  ***
Я іду до гробу, до гробу темного,
Буду спочивати, буду спочивати аж до дня  
 судного.

Не сонце, не місяць, не буде сіяти,
Де я буду в гробу, в гробу з Богом спочивати.
Ніхто не поможе, ні батько, ні мати,
Вічна йому пам’ять, вічна йому пам’ять, 
Ще й блаженний покой.
Ой ви, мої дітки, бувайте здорові,
Більше я не вернуся, більше я не вернуся до  
 своєї доми.
Ой ви, мої сестри, бувайте здорови,
Більше я не вернуся до своєї доми.
Ой ви мої сестри, бувайте здорови,
Мене поминайте, мене поминайте у святому  
 храмі.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  
Поминайте мене, браття,
Поминайте всякий раз.
Только ваше поминаньє
Облєгчаєт всєх тут нас.
Поминайте мене, сестри,
Ви любовию мене,
І простите в чом повинен,
Може, перед вами я.
А ще чаще поминайте,
Моя мілая сємья,
Помінайтє добрим словом,
Будєт всьо передо мной.
Пріходітє чаще в церковь,
Де все души ждут вас там,
І с Отцом Духовним вмєстє
Ви пропойте всем нам там.
Мнє нє страшно, що со света
Я навєчно отошол,
Только страшно, що з гріхами
Я так к Господу пришол.
А тепер, мої родниє,
Предстаю пред вамі я.
І просітє, і молітє,
Щоби с Господом був я.
Амінь.

ГОЛОСІННЯ  За сином
– Ой сину, мій сину,
Ти вже вмираєш,
На кого ти мать єдину
Та й покидаєш.
– Мамо ти моя єдина,
Треба умирать,
Ти, Іване Богослове,
Візьми мою мать.
Ти, Іване Богослове,
Візьми мою мать,
Будеш неї шанувати,
Як родную мать. Амінь.

с. Ташань
Записала З. Гудченко в липні‑серпні 1994 р.  

у с. Ташань Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.
від Журихиної Параски Петрівни 

та Черненко Ганни Петрівни, 1933 р. н. 
З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Покійника озувають, кладуть під 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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голову подушку з сіна, віконку Матері Божої – як жін-
ка, Спасителя – як чоловік, хрестик у руки. Підготов-
ка смертного вбрання. Вузлик, де усе приготовлене 
на смерть, називається «подарки на смерть». Атри-
бути поховальні. В хаті, де є покійник, на столі має 
стояти баночка цукру, булка, свічка у банці з житом. 
Винос труни. Коли покійника виносять з хати, то ви-
носять і постіль, двері закривають, роздають з миски 
цукерки.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Домовину опускають 
в яму на лляних рушниках. В яму тричі кидають зем-
лю, копійки. На могилі хрест встановлюють зразу при 
похованні, якщо є. На кладовищі дерев не садять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний,  страви 
поминальні На поминальному обіді подають канун 
(варений рис чи кришений хліб або печиво, политі 
солодкою водою, зверху викладено ізюмом хрест). 
Їдять також борщ чи капусняк, млинці з печінкою чи 
сиром, голубці. На поминки готували різноманітні 
страви, але якщо вони приходилися на піст, то пісні 
блюда.

с. Хоцьки
Записали Н. Заїка, І. Кучеренко, С. Зубер  

та С. Захарченко 2004 р.  
у с. Хоцьки Переяслав‑Хмельницького р‑ну  

Київської обл. 
від Піскун Ганни Миколаївни, 1930 р. н., 

Богдан Анастасії Савівни, 1926 р. н.,  
Чухман Харитини Василівни, 1908 р. н., 

та Потапенко Катерини Дмитрівни, 1942 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Гарним 
рушником проводжали покійного. Коли не було ще 
труни, покійного клали на лаву, в голові простеляли 
рушник, щоб звисав додолу кінцями. Коли перено-
сили покійного в домовину, цей рушник забирали і 
вішали поверх образів на покуті. Там він знаходився 
до сорока днів. Після сорока днів рушник знімали. 
[...] Треба обов’язково, щоб було чотири хлібини: одну 
кладуть на віко, ділять, як опускають у яму, а три кла-
дуть у миску і одна людина виносить поперед усього 
похорону і поперед хреста. Ця людина з хлібом похо-
рон проводить. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як вино-
сять з хати, покійника обсипають цукерками і пшени-
цею. На хресті три платочки і три рушники. Несуть 
хрест двоє чоловіків, за це беруть по рушнику і плат-
ку. Третій платок – на церкву, рушник хоч на церкву, 
хоч додому забирають.

с. Циблі
Записала К. Ковтун у вересні 2009 р.  

у с. Циблі Переяслав‑Хмельницького р‑ну  
Київської обл.  

від Сорокової Софії Федорівни, 1937 р. н.,  
родом із с. Зарубенці Переяслав‑Хмельницького р‑ну  

(затоплене водами Канівського водосховища)

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У  нас на кладовище хо-
дили раз у год  – після Паски, на Проводи, у  понеді-
лок. Часто на кладвище не ходили. Тепер столики по-
робили, стараються сісти десь коло рідні, а  ранше в 

нас було так: через кладвище у нас була дорога і сіда-
ли так – ось ви прийшли перші, ви й сіли, я прийшла 
друга, ви мині ніяка не рідня, але я коло вас сіла, хто 
прийшов за мною, за мною й сідає і так одне за одним. 
Не вибірали рідні, сідали всі гуртом у ряд, рівно, як 
ішла дорога. Розставляли їжу, хто що приніс, і сідали. 
Після спільного обіду роздавали цукерки одне одно-
му і все, на могилки у нас ніхто нічого не ложив. Від-
відали могилки своїх родичів і все, такого, як тепер, 
не було. Спільний обід із словами «Царство Небесне» 
(і  кажда людина подумки поіменно поминала своїх 
рідних) і «Постав, Господи, перед душею», оце було 
головне.

КЛАДОВИЩЕ  Не ставляли у нас цих оград ніяких, гро-
би були позаростані півниками, барвінком, усе клад-
вище в нас було у вишняку, абрикосах, бо був у нас 
звичай: як ховали покійного  – садовили й вишню 
обов’язково.

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Острів
Записали О. Таран, Т. Величко, Н. Гаврилюк  

та О. Васянович 17 липня 2008 р. 
 у с. Острів Рокитнянського р‑ну Київської обл.  

від Кашуби (Соловей) Ольги Василівни, 1927 р. н., 
Манзеули Надії Петрівни, 1961 р. н.,  

Халіної Єви Олександрівни, 1937 р. н., 
Царенко Зої Іванівни, 1951 р. н.,  

та Сич Ганни Антонівни, 1927 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  [Як помічають хату, 
у  якій покійник?] Одкриті ворота, одкрита фіртка. 
Щоб мертві душі заходили сюди. Весь час відкрито, 
а як похоронили, то закривають. Аж як пообідають, 
тоді позакривають. [Ворота пов’язують хустиною 
чи рушником?] Нічого не роблять. Просто відкриті 
 ворота.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Хто обмиває померлого?] Сусіди. 
Будь-кого. Дві сусідки просять. Приходять і миють. 
Чоловіка тоже жінки миють. [Якого віку жінки?] 
Люба, аби не дівка. [...] [Що дають людям, які обмива-
ли?] Хусточка й рушник. Тим, хто одіває, хто й несе – 
в нас оце так наче й було, я помню, і таке зараз є. [Чи 
дають гроші?] Зараз то таке всяке бува, а тоді не дава-
ли. Зараз пєвчі дають… Ми то давали. А, може, це й 
не треба казать – ну ранше не давали, а зараз всяке є. 
Я, наприклад, не давала, бо в нас би й не взяли! Хус-
точка й рушник – бралось це. На нашій вулиці такого 
нема. А осьо вже на Радянській – ось недавно в моєї 
родички вмерла тітка, то я там готувала, то деякі бра-
ли – по двадцять гривень вона давала. [...] [Як обми-
вають? Тільки обличчя?] Все тіло. Теплої води – і все 
тіло, тряпочкою. [...]  Кажуть, шо обов’язково треба 
обмить кожну частинку тіла, через то, шо можеть тоді 
з того світу сниться. Треба обов’язково протерти, не 
мить, а  тряпочкою такою, тазок такий маленький і 
беруть тряпочкою чи марльочкою протирають. [Як 
називають людину, яка померла?] Мертвець. Кладуть 
на пол, простеляють там рядно, простинь якусь і всю 
людину обмивають тею тряпочкою. «Мертва вода». 
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І ту воду тоді тре десь так виливать, щоб там ніхто не 
ступив, щоб не ходили люди. Місце тре найти. [А як 
людина раптом ступить?] Не знаю, що буде, но я таке 
знаю, що не тре. Це глухе місце, що там ніхто не хо-
дить. Туди треба. Одягання померлого. [Як одягають 
покій ника?] У нове все. Ну, кажуть, що можна у таке, 
що людина раз-два оділа, але обично у нове. Під-
готовка смертного вбрання. Це весільні рушники 
моєї бабусі двадцять шостого року. Вона як помер-
ла, то її одягали не у вишитий одяг, а в такий. Фар-
тушок чомусь, костюмчики готовилися на смерть. 
Труна. Hанше робили у нас домовини, а зараз то хто 
тут бере, у совхозі, а хто купляють. В нас в Рокитно-
му ритуальні ці ж, шо роблять домовини і ці ж квіти 
і вінки, в нас називаються «корзинки», – хто шо хоче, 
те купляє. Спорядження померлого. [Що кладуть у 
домовину?] Сіно ложать, шоб м’якіше було, і  поду-
шечку набивають тоже сіном. Стружки, буває. [...  ]
Зав’язують у вузличок нащось сорок копійок по ко-
пійці, [кладуть] в труну. Кажуть, там митарства про-
ходить, платить. [Що ще кладуть?] Кладуть, якщо з 
ковінькою ходив. Як чоловікові  – то козирка [каш-
кет] кладуть. Сни-прохання. [Чи буває таке, що за-
були щось покласти, а покійник сниться і просить?] 
Було. І  просить, і  стільки передають покійником і 
воно не передається. Сниться й годі! [У вас не переда-
ють з іншим покійником?] Передають, а чогось воно 
сниться й сниться людям. Було, що забувають. Тоді 
йдуть в церкву, питають батюшку. Батюшки рамот-
ні [грамотні] – вони знають. Нічне перебування біля 
померлого. [Чи ночують біля мерця?] Люди стомлені 
в хаті, трошки прилягають; свічка горить коло його 
цілу ніч. Образи у нас на покуті. Спеціально є такі 
люди, що уміють [читати Псалтир], є три чи чотири 
людини, жінки. Були й чоловіки. [...] Ну, просять бабу 
цю, шо з церкви, – її ж посилав піп. В нас, наприклад, 
три душі в селі читають на похоронах. Ну, книжку 
ж, Біблію цю вони читають, там які для покойника – 
вони ж там уже знають, шо читать. Під час похорону 
ця баба читає і до того, як людина лежить у хаті, – це 
вона вичитує. [Скільки днів людина лежить у хаті?] 
В нас лежить день. Не три дні, а день. Померла, пере-
ночувала – і можна ховать. За моєї пам’яті так. Даже 
якщо і не можна людину держать, бачать, шо вона 
або розбрякає, або шо, то даже якшо рано вмерла, то 
можуть до вечора й схоронить. [І зразу присилають 
цю бабу, яка читає?] Обов’язково! Ось тільки вмерла 
[людина], ми сразу ідем до попа й до бабки. Баба зра-
зу, якшо ось [людина] вмерла в обід, чи після обід, 
то баба йде зранку, шоб її вичитать, а  якшо вмерла 
десь отако часов в п’ять, то вона йде – до восьми по-
читала, а тоді приходить зранку дочитує. [Чи дозво-
ляє батюшка цим бабам читати?] Да, він даже каже, 
до кого йти. Атрибути поховальні. У нас ніколи на 
столі не кладуть. Тепер нема таких лавів. Були лави. 
Такі лави стояли у старинних хатах. Стулів не було 
ще до войни. А тепер двоє чи троє стулів кладуть і 
дошки, стелять, розстеляють і кладуть туди покійни-
ка. Пока без труни, а тоді як привезуть труну, то тоді 
воно кладеться на такому кускові полотна. Те полот-
но беруть, в  труну кладуть. Даровини прощальні. 
[Чи несуть люди щось із собою, як ідуть на похорон?] 
В нас несуть гостинці. Туди входять печиво і цукер-
ки. Це рідні, а ті, шо йдуть, то просто йдуть провес-
ти. А отак як ідуть рідні, то обов’язково щось несуть. 

Помогають обов’язково! І  грішми помогають. Забо-
рони та перестороги, пов’язані з похороном. [Чи 
може вагітна жінка йти на похорон?] Может не йти. 
В нас таке, шо дітей малесеньких оце небажано нести 
на кладбище. Я таке чула. До семи років не має пра-
во дитина йти маленька на кладбище. Півчі. Читає 
баба, приходить пєвча, це шо в церкві – пєвча. Пєвчі 
ж у нас, наприклад, п’ятнадцять душ, то й більше. Ну, 
в  нас ходить п’ять  душ. Це вони постоянно ходять. 
Ну як гарно співають. [Коли вони співають?] Вже як 
приїхав піп, перед самим виносом на кладбище. Це 
сорок п’ять хвилин править батюшка. А  тоді йдуть 
вони  – покойніка несуть чи везуть там машиною, 
і пєвча йде попереду й співає, до самого кладбища.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Коли ба-
тюшка приходить?] Обично на час дня. Поки він чи-
тає – час, поки виберуться – то й два. [Як виносять 
труну?] На порогах ото з труною тако прикасуються 
до порога. З комнати виносять – там поріг є. І на ву-
лицю. І  раніше так робили. Це давній звичай. А  як 
винесуть, то тут з церкви привозять нари, ставляють 
труну туди. [Нари зберігаються в церкві?] Да. [Вихо-
дячи з хати, просять пробачення від імені покійного 
в громади?] Нє. Як прощаються, то плачуть і кажуть. 
[...] В нас так: як чоловік помирає, несуть чоловіки, 
як жінка – жінки. А ні – то ставлять тоді на маши-
ну. А  на кладбищі і із току обов’язково виносять. 
А тоді дорогою везуть. Такий обряд! Даже вінки й то, 
як жінка вмира, несуть жінки, а як чоловік – несуть 
чоловіки. [Кого запрошують нести труну?] Кумів, су-
сідів, кого хотять – робочих. Як ось, наприклад, лю-
дина ця, шо робить молода, то робочі обов’язково, як 
дитина – школа. Даже ось наша Люба як померла, то 
з школи діти несли. В десятий клас вона ходила. І він-
ки несли учні всі наче, як дитина, школярка вмирає. 
А як оце баби старі, то сусіди несуть або там внуки 
несуть буває. 

КЛАДОВИЩЕ  [На кладовищі] знов служить, а  тоді 
прощаються, посвятить яму. Свяченою водою по-
святить. [Чи кидають у яму по три грудочки землі?] 
Кидають. Наперед він [батюшка], лопатою трошки, 
а тоді жменею, а тоді всі, хто хоче. А тоді сідають на 
машину  – машина ж іде за покійником  – і на обід 
їдуть в цю хату. [Чи дають щось людям, які прийшли 
на похорон?] Хустки тільки тим, хто несе. [Де став-
лять хреста: у ногах чи в головах?] В головах. А є такі 
райони, що ставлять в головах і в ногах [На одній мо-
гилі два хрести?] Люди кажуть. І молитва є: «Лягаю я 
спать – хрест в головах, хрест у ногах, святі анголи по 
боках». Це молитва така. «Матір Божа при мені…» – 
що Матері Божій, те й мені. Ну, у нас нема такого на 
кладбищі. [Оградки у вас закриті чи відкривають?] 
Відкривають. [...] [Для чого хрест ставлять у ногах?] 
Є таке, що як буде душа вставати на Суд Божий, то 
щоб ухопитись за хрест. А батюшка казав, що як буде 
суд Божий, ангели затрублять з чотирьох трубів у 
труби, то ніхто там нічого не вдержить, ні хреста, ні-
чого, всі душі, всі гроби откриються в мгновеніє ока, 
всі душі… не треба там за хреста браться.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після по-
хорону приходять всі із кладбища. У  воротях ста-
виться миска з водою і рушник новий. І тоді кожен 
повинен помить руки з кладбища, а тоді приступають 

РОКИТНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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до вечері. Страви поминальні. Обов’язкові страви – 
борщ, галушки. Коливо в самий перед роблять. [Як 
готують коливо?] В  нас готують коливо  – рис. Тоді 
ж ця баба, шо читає, молиться, молитви до його. Ми 
готуїм рис і подаємо до столу, де читає баба. Бо її тоді 
даєм. [Ще до похорону?] Да, ще до похорону. Вона 
тоді, як вже перед тим, заправка вся в неї на столі. 
[Там, де вона читає, на столі заправка?] Да, це вона 
виложує ізюмом хрест на цьому коливі, на ці каші, 
а тоді колотиться – або ж з медом, або кампот солод-
кий такий роб лять з вишень або, ну, з любого ком-
пот. Розколочує, туди кришить, буває, яблука кусоч-
ками, ізюм ложить і тоді якусь чита до його молитву. 
І вона тоді наливає в миску і подає. Спершу беруть 
рідні, самі рідні по три ложки, христяться. Пере-
хрестуються й три рази взяли і закусили кусочком 
хліба чи чим. Після колива, кажуть, обов’язково тре-
ба вщипнуть кусочок хліба і закусить наче коливо. 
А тоді вже приступають до вечері. І оце спершу поїли 
коливо свої, а тоді ставиться ця миска на стіл, кож-
ному передають це до кінця, і тоді вже приймається 
з стола. До колива шоб на столі не було спиртних на-
питків. Тоді прийняли коливо, тоді ж виходять, у нас 
дві чарочки [виносять]. Без тарілочки, без нічого, бо 
зараз же, то вже ставлять чарочки на стіл. Дві чароч-
ки осьо, і всі з неї п’ють. [Хто виносить дві чарочки?] 
Рідні! І карахінку. Карафинка в руці, а друге чароч-
ку наливає. Дві чарочки, і оце з ціх двох чарочок оце 
всіх частують. [Які  страви ставлять після колива?] 
Все стоїть! Холодна закуска вся стоїть. Наприклад, 
риба, оселедець, ковбаса, сир, оце хліб, пиріжки 
обов’язково з капустою і з квасолею. Борщ з квасо-
лею варився і вариться до цих пір, і  оце пиріжки, 
шоб були обов’язково з квасолею. І струдлі печуться 
оце на похоронах. До кисілю їх подавали в кінці в са-
мому. Ну, я можу сказать, шо за чим ставилося. Зразу 
ставиться картошка тушена – в нас вона називалась 
«печеня» і зараз називається «печеня» або «тушена 
картошка». [Це після колива?] Після колива. Дається 
гаряча картошка і котлети – перше, тоді друге даєть-
ся – борщ, обов’язково борщ, тоді після борщу в нас 
голубці, потім – галу ́шки. Хоч ти його і не хочеш їсти, 
по три ложечки ти обов’язково повинен взять. Його 
не дають так багато, його ложечку всиплять – це тіль-
ки для традиції – обов’язково борщ і галушки. Після 
галушок ідуть тоді вже струдлі, солодкі, дають зараз 
все – і банани, і  апельсіни, й зефір. [Раніше] коржі, 
мішані з маком або ж із вареньєм, і оце ж ці струдлі 
до киселю, і  все. А  пиріжки з квасолею подавалися 
до борщу. Коржі готували  – таке випікали обичне 
тісто, можна таке, як і на пиріжки, а можна на соді. 
І тоді ламали його маленькими кубіками, кришили, 
м’яли в макітрі мак або розводили варення сливове, 
а тоді її разбавляли і поливали ситою такою, і обмі-
шували його і давали на стіл. І подавали з маком. То 
саме більше з маком чось було, оці коржі. Ранше ше 
були сушені груші і яблука. [...] Як подають галушки 
або Макар, то люди встають і моляться «Отче наш» 
до цієї страви. Макар – це вермішель, залита маслом 
і яйцем і в духовці впарена. Остання страва солодка. 
[...] Колись у першу чергу садовили дітей. Ми ходи-
ли із своїми ложками. Пам’ятаю пироги з квасолею і 
маком. Садили за мій вік оце дітей у першу чергу. Со-
лодке – це кисіль, струдлі. А потім складають ложки 
у ту миску, де був кисіль. Рядом село, то там ложать 

у ту тарілку, де були галушки. До галушок ще вста-
ють і моляться. Є галушки пісні, зажарені олійкою і 
цибулькою. Вермішель зварена і полита. А є галушки 
багаті  – «Макар» називається. Запарюється молоко, 
ріжеться тоді Макар у мисочку, а  тоді поливається 
молоком. Пісний обід  – в борщі картопля, квасоля, 
гриби, консерва, капуста і це все на олійці зажарене. 
Картошку тушимо з грибами, з  морквочкою. Я  оце 
зараз добавляю кабачки або грибочків. Голубці. Рис 
і гриби пережарені. Всякі такі салати. Наприклад, 
оселедець порізать  – не кожна людина його візьме. 
А ми зараз оселедчика розбираємо без кісточок і на 
маленькі кусочки на тарілочку  – шар цього, а  тоді 
шар тушеної цибулі, а тоді шар тушеної морквички, 
а тоді берем лагідний кетчуп і такими решіточками 
пишемо. Воно таке інтересне і люди його люблять. 
Ще робимо гриби жарені, морковка, зелений горо-
шок, цибуля і тоже олійкою заправить. Пиріжки пе-
чемо з квасолею. Я  тісто роблю на кислому молоці. 
Поминки післяпохоронні. На похорон ніхто нікого 
не запрошує! А вже як дев’ять день і сорок день, то 
тоді вже запрошують. А  на похорон скільки людей 
єсть, стільки одбувають. Ну, в нас не йдуть так, шо 
хто був на похороні, тей іде, бо де ж їх посадить – бу-
ває й сто душ, це ж село. [...] Поминальні обіди готу-
ють у три, дев’ять, сорок днів і рік. Півроку раніше не 
було, а тепер відмічають. Спиртне подають на обіди, 
коли вбереться коливо. Спочатку дають коливо. Лю-
дина бере три ложки і христиться три рази. Убрали 
із стола коливо десь іначе, то тоді розливають вино і 
горілку. Те каже, шо треба наливать три рази, а те – 
два рази. А чого два рази, бо на мертвих усе парне і 
квітки парні. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Я знаю, що на Паску хо-
дять на кладбище, несуть троє яєчок. Розговілись 
дома і беруть три крашанки, ще щось і йдуть на клад-
бище. Провідать своїх рідних і з ними поділиться 
святою паскою. Я знаю, бо і ми ходили. [Що казали 
на могилі?] Христос воскрес! На могилку крашаноч-
ки ложили. І  пиріжка там положимо, на тій могил-
ці, на рідних. А Проводи – само собою. На Проводи 
люди приходять зі своїми, кажда на своїй могилці 
ложить, служиться за упокой пасхальна панахида 
велика, обхождєніє навколо кладбища і служиться 
ця панахида. А тоді, хто хоче, бере батюшку до своєї 
могилки, він освящає хреста і служить. [...]  Прово-
ди – на кладбищі обідають. Перш правиться, несуть 
граматки – усі згадуються, хто помер, а тоді несуть з 
гробків пасочки і шо там кладеш на той стіл, де ба-
тюшка править. А потім там вони розбирають. Кому 
назначає піп, а  шо назначає собі. Є  лежачі люди, 
є хворі люди, то тепер назначено при церквах їм впе-
рід давати.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Боже, вони на стіну лізуть! Душа хоче вийти, 
а  той з пащею стоїть. І  вона не може, душа, вийти, 
вона так мучиться. Вони стелю проривають, та не 
можуть скончаться. [Ви бачили, щоб зривали сте-
лю?] А чого ж не бачила. Скільки тих відьмів. [Коли 
останній раз бачили?] Я бачила, жінка ходила в церк-
ву, і  вона цим волхованням занімалась. Приснився 
мені сон, що ми прийшли до неї, вона лежить, а в неї 
на тілі ота коленні шипаки. А ми поцілуємо її і кожна 
бере з неї – і в рот. І що ви думаєте! Почали поклони 
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служить, вуж десь узявся, виліз їй на груди і розтяг-
ся на грудях. [Так люди розказували?] Я сама була на 
похороні! Звідкіля прийшов, туди й пішов. Вішаль-
ників, утоплени ків. Вішальників хоронили за клад-
бищем або на окраїні кладбища. Це раньше, а зараз 
усіх разом. Старі люди кажуть, Бог і таким прощає. 
Раньше ж було заборонено читать. То і зараз не чита-
ють псальми, свічки не горять, ховають без батюшки. 
Хрести на могилах їм не ставили, а зараз ставляють 
і хрести, і пам’ятники. Колись називали «безбожни-
ки». Це великий гріх  – накладати на себе руки. За-
раз у сучасних книжках божественних кажуть, що 
Бог і таким прощає. Якщо хворий на шизофренію і 
накладає на себе руки, то просять у Білій Церкві до-
зволу і той дає дозвіл і батюшка ховає, бо це людина 
хвора. Топлеників ховає піп, аякже. То ж невольно 
людина втонула. Прикмети метеорологічні. Як ві-
шальник  є, то дощу не буде. Як хтось повісився чи 
утопився, то сорок день нема дощу. Якщо довго не-
має дощу, то поливали могили, але я вже не знаю чиї. 
Cамогубців. [Де ховають самогубців?] Тепер закону 
нема. А ранше – кладбище окопане ровом: під ровом 
або навіть у рові кладбища. А тепер у ряд. Коло клад-
бища хоронили. Даже по тей бік рову, головне – щоб 
не на кладбищі. А тепер в ряд кладуть, та й усе. [На 
таку могилу можна хрест поставити?] Ставлять, а ка-
жуть, не положено.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  [Хто такі русалки?] Шев-
ченко пише: «Стоїть верба похилена, зеленії віти, а на 
вітті гойдаються нехрещені діти». Оце ті ж русалки 
називаються. Нехрещені діти. [Коли їх можна поба-
чити?] Одна баба розказувала, що сильно раненько 
встала, не близенько бачила, а далеченько – маленькі 
з довгими косима, маленькі такі дівчатка бігали. Не 
треба підходити – вони залоскочуть і вмре людина.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  Вночі приходить, балакає до матері, до жінки. То 
тоді обов’язково треба в церкву, пояснить батюшці, то 
він одмолить. [Чи знаєте Ви якісь народні методи чи 
засоби?] Ото є мак, називається «скакун». Обикно-
венна маківка. Ото є шапочка, в ній малесенькі діроч-
ки, через те він і скакун. Це дикий мак – і повискакує 
оттуда. То той мак зберігають, то якусь там молитву 
люди знають, так моляться. Але найлучче – до батюш-
ки з’явиться. Я знаю, один дід у нас в селі був, він уже 
вмер, так розказував свою молодость, як він служив в 
армії, а їх вивели на ученія. «Вечоріло, – каже, – сон-
це мало вже заходить. Коли,  – каже,  – летить огонь. 
Летить вогонь, – дід не брехун, – а в строю стоїть сол-
дат, до начальника: “Разрєшите, я його посаджу”. А він 
не хотів, а тоді каже: “Ну, садови”. Сів огонь – огонь 
потух: чоловік, плаче: “Нащо ви мене збили з путі! 
Я лечу туди й туди, мене там ждуть”. Оце й таке є на 
світі! А тоді до його балакали-балакали, щось питали. 
А  він одвічав: “Мене ждуть там, мені треба летіть”. 
І йому розрішили, і знов зробивсь огонь і полетіли». 
Таке є, що люди навіть бачили! [У вас у селі ніхто не 
притужував?] Ні. Я на своєму віку чула там про одну 
сім’ю, ще я була така невелика дівчинка. В  їх батька 
вбила машина, шестеро дітей осталося. Притужила 
його [жінка]. То люди ж, сусіди, бачили, як він при-
літав і в комин в хату залітав. Це страшне діло. Хай 
і як тобі шкода – заплач трошечки, трошечки сльозу 
пусти, лучче Богу помолись.

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Кошів
Записала Л. Артюх 1987 р. 

у с. Кошів Тетіївського р‑ну Київської обл.  
від Бондарук Одарки Калениківни, 1906 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Дві бабки миють (і жінок, і чоловіків). Їм за це 
дають буханець хліба і платок чи рушник, а ще – хто 
шо здумає. Воду виливають туди, де б ніхто не ходив. 
«Пута». Ноги зв’язують, руки, а верьовку – в труну. 
Атрибути поховальні. Коли покійний у хаті, лежить 
хліб, вода, свічки, під хлібом рушник. Вода на покуті 
стоїть до дев’яти днів, а з того хліба зрізають цілуш-
ку  – і на стаканчик. На дев’ять днів випивають цю 
воду – та вмочила гемби, та вмочила, і так потрошку й 
випили. Цілушку ділять і роз’їдають. [...] Хліб [у тру-
ну] не кладуть. [...] Кровать і лаву миють і посипають 
житом і ножа кидають. Змивають у хаті, як винесли, 
тоді сідають їсти кухарки і хто там залишився. 

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ Прощан-
ня з померлим. «Перейма». Як покойник знайомий, 
і мимо несуть, то я виношу стілець, скатертину, хлі-
бину. Стоять. Рідня перехреститься, хліб взяли. По-
цілували хліб, узяли й пішли далі. З давніх давен так 
і досі. Для покойного хорошо, коли переймають. Хто 
хоче. [...] На перехрестях теж спиняються. На віко до-
мовини кладуть скатерть і хлібину. Її поріжуть дома 
на гобіді. Всіх, хто несе, перев’язують хустками й руш-
никами. Попереду несуть хлібину в хустці під пахвою, 
дають потім «спом’яни ́» якійсь людині старій. У яму 
зерно не кидають, тільки гроші, святять свяченою во-
дою з васильками і воду в яму виплескують. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після клад-
бища миють руки, хто йде на обід – душа очищається. 
«Гобід» [називається]. Страви поминальні. Коливо – 
колись дома не було, у  церкві давали в піст в поми-
нальні суботи  – з пшениці з медом, зверху цукерки 
кругленькі. Тепер роблять і дома з рису й меду. Як го-
бідають, три рази беруть попереду. Борщ червоний з 
буряком і капустою гарячий. Капусту тушили чи то з 
олією в піст, чи з салом та м’ясом. Холодець з риби. 
Каша з горохом пісна – й зараз без неї не обходиться. 
Локшина своя до молока чи олійкою засмачена, а те-
пер – мермишель. Локшину запікають теж і подають 
на останнє. Як її подали – виходь з-за столу, шоб інші 
сіли. Роздають після гобіду пряники, печення, кон-
фети. Колись не роздавали. І  не несуть нічого, коли 
йдуть мреця дивиться. «Сніданок» для померлого. 
«Снідати» носять другого дня [після похорону]. Раніш 
не було, років з двадцять носять на цвинтар. Поминки 
післяпохоронні. На дев’ятий день  – вечеря. Псалтир 
читають, гобідають свої й мало проханих. На сорок 
днів – вечеря, читають Псалтир, гобід такий самий, як 
і після похорону. Речі не роздають. Оддають проша-
кам, дідам, коли прийдеться. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як молода 
вмре, несуть гільце, коровай позломлюють, гільце на 
гробовик ставлять. У  Черепині як дівчина недавно 
вмерла, то їй вибрали нареченого, перев’язували, ко-
ровай ломили. 

ТЕТІЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Кам’яний Брід
Записав О. Васянович 24 липня 2008 р.  

у с. Кам’яний Брід Ульяновського р‑ну 
Кіровоградської обл. 

від Саржевської Анни Федорівни, 1925 р. н.
ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи. Сьогодні  – 

Паска, а на другій неділі – через тиждень – Проводи. 
Ідуть люди на цвинтар, роблять поминки. Усе время 
стелили, ставили столики, а тепер не роблять. Несуть 
віночки. [...] Палочка ковбаски, оселедчик, ще щось. 
А раньше було так, шо несемо все, шо є вдома. Стели-
мо рушник на землі чи на столі і справляємо поминки. 
На кажній могилі кладу пасочки, праники, канхвети, 
крашаночки. Як мама – то кладу хустинку, а як чоло-
вічого полу, то рушник. І тоді віддаю: шо поставлю на 
гробкові, то зібрала і віддала людям. Друг другу від-
даємо. Шо взято, то треба роздати. А то, шо тобі дали, 
можеш уже нести додому.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців, утоплени ків. 
Вішальників ховають на цвинтарі, але у кутку, від 
поля. Хрестів їм не ставлять. Цей, шо втопився, то 
інакше. Батюшка його одправляє, а вішальника не йде 
одправлять. 

с. Кошаро-Олександрівка
Записала Г. Бондаренко у 2002–2004 рр. 

 у с. Кошаро‑Олександрівка  
Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Кузьменко Людмили Антонівни, 1932 р. н., 
Хоми Павла Теодоровича, 1932 р. н., 

Хоми Надії Сильвестрівни, 
Жукевич Галини Семенівни, 1927 р. н., 

Клюковської Делі Гаврилівни, 1926 р. н.,  
та Сауляк Валентини Данилівни, 1927 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Випав зуб – це об’язатєльно така при-
мєта. Як мама мала померти, мені приснився сон, шо 
десь у мене свінья є біла. В неї – поросята. Ці поросята 
біжать до неї, і вискакує здоровий чорний кіт, і став 
їх душити. Свиня момєнтально почорніла. На другий 
день – телеграма. Сни збуваються скоро – через день, 
через два, а є, шо і через місяць. [А якшо курка крича-
ла півнем?] Її зразу зарубували – це вона не к добру. 
[...] [Як сповіщають, коли хтось помирає?] Ворота від-
кривають; перев’язують рушником.

* До 2016 р. – Ульяновський район.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. [На смерть «вузлик» зби-
рають? Да, у мене уже стоїть наготові. Ховали колись 
у чулках, а зараз – нє. Людина прийшла на світ боса, 
і вона повинна іти боса. Зараз багато тоже не обува-
ють, тільки ставлять поруч. Обмивання померлого. 
[Хто обмиває покійника?] Чужі. Чоловіка  – чолові-
ки, а жінку – жінки. Є такі люди, шо беруть по п’ять 
руб лів. Например, якщо обмивали чоловіка, я  даю 
їм на похорон рушник махровий і хлібина. «Мерт-
ва вода». Воду десь так виливають, шоб не ходили 
люди. Спорядження померлого. [Подушку покійни-
ку яку кладуть?] Хто яку хоче. Я  усім клала пухову. 
Покійника ховали взутим чи роззутим?] Раньше в 
нас чоловіків – в носках, а жінок – в чулках. А в мене 
мама сказала: «Дитина, я буду вмирати, мене не взу-
вай. Лучше віддай комусь комнатні на кладбищі. Хай 
вони будуть коло мене, а комусь віддай, шоб тебе ніх-
то не обсуждав!» Атрибути поховальні. Як уже на-
рядили людину – кладуть на стіл свічку, запалюють. 
В хліб чи в стаканчик поставили жито чи пшеницю 
і кладуть свічку. Водичка в стаканчику свячена, і ці-
лушечка хліба. Вода стоїть до сорока днів, потім її 
виливають десь. [А хліб?] Хліб віддають, якшо є ба-
тюшка, винімають свічку і віддають батюшці. А якщо 
нема, то віддають людині старенькій. [У руки покій-
нику вставляють свічку?] Да, якшо над ним напа-
лять свічки. От уже стають рідні, підпалюють свічки 
і покойнику тоже підпалюють свічку. [На воротах у 
вас щось пов’язують?] Да, тільки, оце, помер, жін-
ка – хустку, мужчина – [рушники]  ... [Хто гроб ніс], 
перев’язуєм. Рушниками. Мужчин рушниками, а він-
ки перев’язуєм хустками. Прощання з померлим. 
А я довжна, як виводити покойника, вийти до воріт, 
поставити хліб з рушником і дати комусь той хліб з 
рушником. А тоді вернутись, поцілувати його. Дари 
поминальні. Проважають покойника рідні, близькі і 
несуть булочки. Ці булочки, як проносять покойни-
ка, повинні віддати людям. Віддають на помін душі. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
Тільки труна за поріг  – зразу закривають двері. Во-
рота – відкриті.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли у вас 
ховають?] Як виходе. Як зимой, то ховають на третій 
день, як літом  – на другий день. [...] [У  нас винесли 
покійника, рідні осталися в хаті, хто-небудь закрив 
двері – і всьо. Як покойника ведуть, например, муж-
чина, даю двом мужчинам чи пілки, чи покривала, чи 
який отрєз матерії. Несуть мужчини. Осьо винесли, 
виходять у воротах – стелять і до самого кладбища, де 
ставлять покойника, там вони стелять. 

КІРОВОГРАДСЬКА  ОБЛАСТЬ
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КЛАДОВИЩЕ  З  хлібом встрічають. Як умер  – несуть, 

поховали. А  несуть вже другого мерця, той, [родичі 
покійного] вже стоїть, з хлібом... У нас раньше не було 
ніколи. [А  коли з’явилося?] Років п’ятнадцять. Мо-
гила. [Що кидають у могилу, коли опустили труну з 
покійником?] Сиплять мєлоч. Положено землю не ки-
дать. Кажуть, земля, шо кидають рідні, – це сама тяж-
ка земля. [Ставлять на могилі хрест чи пам’ятник?] 
Якшо поставлят хрест, то ставлят його зразу. А якшо 
ставлять пам’ятник, то не ставлять нічого. Батюшка 
запечатує гроб, могилу і засипає. Дари поминальні.  
Булочки печуть. Булочки, прянички, конфети і за-
раз дають.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Що роб-
лять після повернення з кладовища додому?] Верта-
ються з кладбища додому, на воротях стоїть ведро, 
миска, кварта, рушник. Люди миють руки і заходять. 
Страви поминальні. Раньше на похорон у нас готу-
вали борщ, капусту, картошку з м’ясом, холодець і 
більше нічого. Зараз  – що на свадьбах, то готовлять 
на похорон. Якщо я з батюшкою ховаю, то я пови-
нна зварити коливо. З  пшениці варили. А  тепер хто 
там ту пшеницю варе. Коливо зварили з рису, поквіт-
чали конфетами і на цьому всьо. [На похоронах яку 
останню страву подають?] Кисєль молочний і кисель 
вишньовий. Поминки післяпохоронні. Раньше давали 
калачі, а  тепер печуть булочки: хто хоче  – булочки і 
три пряники, і носовий платочок, конфети. Це дають 
на дев’ять дней. [Кожному?] Кожному, хто приходить 
на дев’ять і на сорок дней. А ще на другий день ходили 
на кладовище. [...] [Скільки поминають покійника?] 
Дев’ять день, сорок день і тоді год. Традиції жалобні. 
[Батько] помер, а через дві неділі в мене двоєрідний 
брат женився. Попросив мене на свадьбу, пійшов я 
туди. Приходю я, а  тими сінями іти, а  тоді електри-
ки не було, то каганки тоді горіли. А він [батько] мене 
у  груди турляє. Батько вивев, витурлив мене надвір. 
Я  дивлюся  – як на вас. На батька я дивлюся. Страх 
взяв. Я тільки крикнув: «Я  іду додому». Повернувся, 
пішов додому, прибігли і жених, і всі кажуть: «Ідьом!» 
Я кажу: «Не пійду». І не пішов, почастував його, а за 
дружбу я не пішов.. А [батько] витурлив [з весілля], 
бо ще не було сорока днів. «Сніданок» для померлого. 
[На другий день ідуть на кладбище. Раніше цього не 
робили. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Ось Пасха, то на другу 
неділю – це Проводи. На Проводи – само сабой, все 
село ходить. На Святий вечір ми ідем. На Крещення, 
на Паску, Свята Тройця  – ходимо каждий раз. Піде-
мо із сусідами. Правда, ми робили, одного разу, по-
минальну суботу у мене на подвір’ї, з батюшкою. Це 
перед Паскою є поминальні суботи. У мене душ сорок 
було, накривали стіл, все пісне, і батюшка дуже пра-
вив хорошо. [Скільки у вас поминальних субот?] Оди-
надцять. Сама главна поминальна субота – це перед 
Паскою, дві неділі. Є і в марту-місяці, і перед Святим 
вечером є дві, перед Новим роком, считається дві по-
минальні суботи. Тоді перед Тройцею є, перед Вознє-
сєнієм. А от на Дмитра – восьмого ноября, – кажуть, 
шо усі покойніки приходять на вечерю. [...] Всі мерці 
сходяться на Раданицю, бо знають, що прийдуть рідні. 
І даже геть із пекла випускали на Раданицю. [Звідки 
Ви знаєте?] Це розказують. По людях чую собі, як це 
розказують. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Померла дєвочка  – 
два місяці чи три. То тоже ж їй заграли свадєбний 
марш, перев’язали старостів, а  тоді заграли похо-
ронний. Дітей нехрещених, самогубців. [Де ховали 
нехрещених дітей або самогубців?] Раніше їх ховали 
за кладбищем. Чи він утопився, чи він повісився  – 
всіх [зараз] на кладбищі, всі рядом лежать. І  в того 
пам’ятник, і в того пам’ятник – у всіх однаково. Нео-
дружених. [Як ховали неодружених молодих людей?] 
Вінок, все як положено, плаття брачне і всьо на сві-
ті. На такий похорон пекли так само булочки. Загра-
ють свадєбний марш, а  тоді начінають похоронний. 
Перев’язують старостів  – кумів беруть. Викликання 
дощу. Коли довго немає дощу, то ходили поливати 
утоплеників. Три вдови йдуть – беруть воду з різних 
криниць. Просимо: «Дай нам, Божечку...». Прочитає-
мо «Отче наш». Молебінь заказують.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ    Казали, б’ється 
пташка у вікно – то душа прилітає. Душа приходить 
до году. [Вони чують голос?] Да, чуют голос, тільки 
не бачат. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Це перед дев’яти 
днями. Дивились ми телевізор, а  потім лягли спати. 
І по стулу – стук-стук, двери – рип. Тільки фух – і две-
рі відкрились. Я кажу: «Це мама приходила». А тоді я 
заснула і мені сниться сон, вона мені каже: «Люда, ти 
не бійся. Я буду до тебе ходити, бо мені тебе дуже жал-
ко». І я до сорока днів ходила кожний день на клад-
бище плакала. А тоді приснилось сестрі її: «Скажи їй, 
хай вона до мене не ходить. Люди всі сухі, а я мокра 
вся. Я вже до неї не буду ходити, і хай вона до мене не 
ходить».

ГАЙВОРОНСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Завалля
Записав О. Пересунчак 3 вересня 2011 р.  

в смт Завалля Гайворонського р‑ну  
Кіровоградської обл.  

від Сіденко Надії Іванівни, 1923 р. н.  
(нині мешкає в с. Тополі Гайворонського р‑ну)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. На той час вважали, що жити 
люди мають стільки років, скільки наміряв їм Бог, 
а коли має прийти до них смерть, не відав ніхто. Але 
була прикмета: коли впоперек села летить крук – че-
кай на покійника. Так було з нашою сусідкою, котра 
лежала хворою. То коли той крук пролетів над її ха-
тою, вона через кілька днів померла. Якихось особли-
вих снів про прихід останньої хвилини не було, але 
ходило ще повір’я: коли під час застілля хтось поста-
вить чарку дном догори, то в родині господаря хати 
незабаром буде небіжчик. Завмирання. Був в нашому 
селі випадок, що жінка заснула і спала не просина-
ючись. Як лягла спати, так кілька місяців проспала, 
а потім у сні і померла. Казали люди, що то робота її 
зморила. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». За народним звичаєм покійника омивали дже-
рельною або криничною водою. Цю воду потім вили-

ГАЙВОРОНСЬКИЙ  РАЙОН
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вали в невеличку ямку, викопану поблизу хати чи на 
городі. Був випадок, що одна господиня воду вилила 
на купу з гноєм, але вона не знала, що так робити не 
можна. Одягання померлого. Раніше покійника хоро-
нили геть босим. Пізніше на ноги одягали шкарпетки, 
а потім почали і взувати. Голову накривали білою на-
кидкою, але ноги залишалися завжди голими. Атри-
бути поховальні. В деяких селах нашого району біля 
покійника, на столі, ставили воду, а в деяких – свічку. 
В  нашому селі  – лише свічку, встромлену у баночку 
із житом. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
мерлим. Коли вже тіло виносили з хати, потрібно було 
покласти під лаву, де він лежав, сокиру, аби він більше 
ніколи сюди не повернувся.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. На сільському цвин-
тарі була капличка, де зберігалися рушники, на яких 
домовину опускали до ями. Ті рушники робили із 
прядива, яке потім відбілювали на сонці. Після того, 
як домовину опустили до ями, потрібно було кину-
ти і гроші (монети), і  жменю землі. Як правило, це 
робилося тричі. Могила. На могилі покійника від-
разу ставили хрест. В  більшості випадків він був  
дерев’яним.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Cтрави поминальні. Поми-
нальний обід на той час був, порівняно з нинішнім, 
скромним і складався з варених овочів, картоплі з 
м’ясом і узвару із сушених вишень. Не пам’ятаю, щоб 
на столах був алкоголь. Пізніше це вже увійшло у тра-
дицію, але тоді такого не було. Перед тим, як присту-
пити до споживання інших страв на обіді, кожен мав 
з’їсти ложечку колива  – варену пшеницю чи жито, 
підсолоджені медом. Поминки післяпохоронні. Ка-
жуть, що душа покійника покидає землю на сороко-
вий день. А поминають її на дев’ятий, сороковий день 
і на півріччя, і  раз на рік. Більше поминати було не 
прийнято. Такі дні ще називалися поминальними, а ті, 
в які поминали покійного після року, називали Про-
водами. В нашому селі Проводи відбувалися відразу 
після Великодня.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Були в селі і 
похорони людей, що померли в молодому віці, їх на-
зивали похоронами-весіллями. Покійного чи покійну 
одягали, як нареченого чи наречену. Попа на такому 
похороні не було. В останню путь проводжали під му-
зику, а вже після замовляли в церкві по них панахиду. 
Самогубців. Були і такі, які померли наглою смертю, 
тобто вкоротили собі віку. Для таких могили копали 
у кутку цвинтаря. Хрестів на них не ставили, бо каза-
ли, що то великий гріх вони вчинили, скаравши себе 
смертю.

с. Казавчин
Записали О. Васянович, О. Бабенко та С. Кравченко 

25 липня 2008 р. у с. Казавчин  
Гайворонського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Запорожець Фросини Юхимівни, 1924 р. н., 
та Халімончик Катерини Єфремівни, 1923 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне пе-
ребування біля померлого. Як у хаті покійник, то вно-
чі сиділа біля нього рідня. І не просто треба було сиді-
ти, а молитися за нього.

КЛАДОВИЩЕ Дари поминальні. На могилки кладуть 
калачі, пасочки, прянички, канхвети, крашаночки. 
Під калачі і рушники кладуть. Панахиду батюш-
ка на цвинтарі править. На панахиду свічечку беру, 
шоб покласти на стіл. Те, шо приніс на кладовище, 
то треба усе роздати, додому нічого не несеш: то на 
могилку поклав, то комусь дав, а  то чужому віддав. 
Ти комусь даєш, а  хтось тобі дає. То те ти несеш. 
А тоді додому приїжджаємо і собі робимо обід. А на 
цвинтарі, як було, то треба було когось чужого узять, 
шоб чужий поїв. А тоді вже сідають свої. Як є місто, 
то зразу сідають. А як додому приїжджають, то уже  
тільки свої. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи через тиждень 
після Паски, у  неділю. У  нас роблять у п’ятницю на 
цьому цвинтарі, шо у центрі, а у суботу – там, де за се-
лом цвинтар. А це зробили новий, то там у неділю ро-
бимо. Хто може, то до Паски прибирає цвинтар. Біль-
шість прибирає до Паски, красять. А хто не вспіває, 
то перед Проводами робить, шоб усе було чистенько, 
цвіточки садять. Раніше прибирали і до Паски, і після 
Паски ще поправляли. На цвинтарі їли, я  чогось за-
помнила, шо таке було сухеньке  – вишеньки. А  тоді 
вже стали робити столики, то за столиками їли. Тепер 
у більшості машинами їдуть. Так машинами наїдуть, 
шо нема де голці упасти. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Уто-
пленика. У нас є такі місця – Прудке, кінська яма – це 
багато людей топиться, то їх хоронять так, як і усіх, бо 
це нещастя, це вода затягнула. Там якийсь вир такий, 
можливо, криниця колись була. Шоб найти топельни-
ка, то пускали хліб по Бугу. На тому місці, де цей хліб 
крутиться, то там і та людина на дні. Вона вспливає 
тільки тоді, як жовч лопне через кілька днів. Самогуб-
ців. Як якась така погода погана, то кажуть, шо, ви-
дно, якийсь грішник да повішався. Їх не хоронили на 
общому кладовищі, а за кладбищем, бо він проти Бога 
пішов. Бог дав йому вік, а він його вкоротив. А тоді 
хоронити стали на кладовищах, але в углах. А тепер і 
помежи люди хоронять, де є усі. Найбільший гріх – це 
наложити на себе руки, це піти проти Бога. Хрести їм 
ставлять, а батюшка їх не править.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  [Чи були у вас бабки, які знали го-
лосильні плачі?]

Прощаюся, друзі, я з вами і вже останній раз,
Бо з вічної дороги не вернусь я до вас. (2)
Бувайте всі здорові, за мною не тужіть,
Бо вже мені готові стежки на там-той світ. (2)
Не плач за мною, доню, і сину не ридай,
Як прийдеш на могилу, тоді мене згадай. (2)
Як прийдеш на могилу, згадаєш ти мене,
Піду тими стежками, якими Бог веде. (2)
Не буду, моя доню, вже мамою тобі,
Засиплять моє тіло глибоко у землі. (2)
За золото і срібло не викупиш мене,
Не буду, моя доню, в гостях більш у тебе. (2)
Щаслива та дорога, которою ідеш,
Вона веде до Бога, ти спокій там найдеш. (2)

***
На воротях білий кінь співає,
Там моя рідна ненька дрімає,
Там моя рідна ненька заснула
Та й про мене молодую забула.
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ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Цибулеве
Записали О. Васянович та О. Бабенко 27 липня 2008 р.  

у с. Цибулеве Знам’янського р‑ну  
Кіровоградської обл. 

від Куценко Катерини Семенівни, 1928 р. н., 
Свириденко Ганни Іванівни, 1919 р. н., 

та Кучерявої Варвари Іллівни, 1930 р. н.  
Розшифрувала І. Щербак

КЛАДОВИЩЕ  Дари поминальні. Гостинці  – печеня, 
канхвети. Людям його дають. Додому нізя брать, все 
ж роздать тре’ людям. Хто хоче, то обідає коло рідніх 
там. Раньше як були Гробки, тоді на кладовищи вари-
ли і то обідали. А тепер усе дорого. Тепер дома. Хто, 
шо схоче прикупе чи приготове, то так і їздять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Як похо-
рон, то готовлять капусту, картошку, голубці. Все, до 
чого треба м’яска, а воно ж дороге. Обізатєльно вари-
ли капусняк. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Як Гробки у неділю, то 
йдемо на кладовище. Рушники поминальні. Як Гроб-
ки, то гостинці беруть, як жінка, то платок до гроба 
в’яжуть, а  як чоловік  – рушничок чіпляють. [...] Як 
ідеш на кладовище, на поминки, треба брать з собою 
пшона. І де рідня похована, як кладеш крашанки, кан-
фети на гроб, то обязатєльно треба посипать пшоном, 
а  це пшоно птички збирають. І  то найлучша милос-
тиня. Горілка  – то не милостиня. Дай людині старій 
чи платочок, чи канфетів, то вона Богу помолиться за 
покойних. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Cамогубців. Вішальників 
тепер однаково ховають. А  раніше не клали. Раніше 
клали  – оце, рів, понад ровом чи утопленик, чи ві-
шальник. Хрести їм не ставили. А  зараз пам’ятники 
ставляють. Викликання дощу. Як вдова, то хай несе 
на кладовище, на вішальника, водички, то, може, дощ 
піде. Треба могилу полить.

КОМПАНІЇВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Губівка
Записала О. Таран 4 листопада 2008 р.  

в с. Губівка Компаніївського р‑ну  
Кіровоградської обл. 

від Васильченко Одарки Максимівни, 1919 р. н., 
та Могут Надії Михайлівни, 1923 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. [Людина відчуває прихід влас-
ної смерті?] Буває. Там сусідка каже: «Бачила, ваш 
батько, туди, за кладбищем, пошла мати за ним». Мати 
вмерла. Сни про померлих. Снилося мені, шо Надя 
приїхала до Гараська. А вона ж тут, вона ж ніде не по-
їхала, а мені приснилося: пішла до Гараська. Гарасько 
той уже вмер. Кажу: «Це Надька вмре». Так через три 
дні вмерла, вона вже больна була. ... [Як сповіщають 

про покійника?] Якщо мужчина [помер], на воротях 
рушник пов’язують, а  якшо жінка  – платок. [Ворота 
знімають?] Як треба, то знімуть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Хто обмиває?] Оце ж дочка моя, 
як померла, їй тоже було п’ятдесят восім год, то ж ця 
каже: «Баба Дар’я, я не можу», а друга каже: «Я можу, 
давай». [Рідні можуть обмивати?] В  одної жінки, 
тута, вмерла..., вона обійшла кругом  – ніхто не хоче 
обмивать, не хоче. Вона прийшла до мене, плаче-е-е! 
[Обмивають] повністю. Обмили її, як слід. [Людям, 
які обмивають, щось дають?] Дають. Ми давали руш-
ничок і платочок, і мила брусочок. [Гроші дають?] Ні, 
не дають. «Мертва вода». [Що робили з водою, якою 
обмивали покійника?] Десь викопать ямку [треба] і 
туди її залить. [Посудину, у  якій обмивали, викида-
ють?] Та можуть вимить харашо гарячою водою, шо 
ж тут такого? Пользуваться: ноги мить чи шо. Одя-
гання померлого. [Одягають покійника в усе нове?] 
Да, кажда хоче. [Спіднє] одягають. [Одяг з ґудзиками] 
застібають так, як слід. Тапочки одівають. «Пута». 
[Чи розв’язують «пута»?] Обізатєльно. [Куди дівають 
мотузки?] Є такі знахурі, шо як корова отелиться, пер-
вістка, гляди, не дається доїть, то перев’язують, шоб 
не дригалася. [Що перевязують?] Ноги. [Для недо-
брих справ можуть взяти «пута»?] То хто зна. Труна. 
[Покійного одразу в труну кладуть?] Якби труна була 
готова, поклали б у труну, а якшо вона не готова, то 
тоді лажуть [кладуть] на діван, вистеляють йому там. 
Спорядження померлого. [Що покійному кладуть 
у труну?] У карман – гроші, не бумажні, скільки хто 
схоче, шоб там викупив собі мєсто. А, канєшно, я ска-
жу, шоб поклали [капу], можна й паличку покласти, 
зуби обов’язково: рот западе. Сни-прохання. Буває. 
Оцей чоловік умер, а там жінка жила, що вмер чоло-
вік. А він їй приснився: «Передай мені грошей трохи 
на здачу». Коли вона приходе, сусідка, та в труну [до 
покійника говорить]: «Міняй мені грошей і передай», 
шо він десь должен. А потом отут-о чоловік умер, то 
відтіля жінка прийшла. Він каже: «Ти ж мені забула 
часи надіть». То вона йому, тому чоловікові, я бачила, 
поклала часи. [Потрібно просити дозволу в людей? Чи 
тихенько покласти можна?] Тихенько покладе і все. 
Бог знає це. Даровини прощальні. Як умре чоловік, то 
надівають стареньке жінки, а  костюми попід хатами 
носять та продають. Оце зараз. Раніше цього не було. 
Атрибути поховальні. Прибрати треба. Як уже вмре, 
свічку світять. Світять свічку і в хаті, шоб було. Вже 
люди бачать, шо я вмерла, то вже і вимажуть, і пості-
рають, шоб уже був порядок. Як винесли вже ховать, 
то цих-о людей, шо несуть, шо яму копали, шо будуть 
їх хоронить, то цих обв’язують. Жінок – платочками, 
чоловіків – рушником. А решта просто йдуть. Відспі-
вування. Служе [батюшка], приходе до хати, в  хаті, 
і тоди йде із похороном на кладбище, ше там, ше по-
служе, [запечатує].

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Рушники 
поминальні. [Коли несуть покійного на цвинтар, то 
дорогу рушниками на перехресті перестеляють?] Пе-
рестеляють одним рушничком. [Його перестеляють 
на кожне перехрестя?] Да, переносять. Оце ж, тут, пе-
рестилала, на вуглі, або аж там, на вуглі, ото по пере-
хрестях. [Когось призначають чи просять когось із 
родичів?] Хто й одказується. Одна в нас була посто-
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янно, як хто й не хоче. [Потім собі забирала рушник?] 
Да, собі.

КЛАДОВИЩЕ  [Перед воротами цвинтаря] стелять. 
І  тоді звідтіля, з  кладбища, виносять нари ж такі і 
застеляють. Якась-небудь там, дадуть [покривало]. 
В мене тоже вже приготовлене, племінниця мені купи-
ла, кажу: «Красіве мені купи». Застеляють і з машини 
знімають, і на нари, а тоді та людина, котору дали ми 
з дому, шоб перестилила вона, а тоді й забрала, тоді, 
як труну знімуть у яму, вона тоді вже шось забирає. 
[Чи потрібно постояти на рушнику, який останній раз 
поклали на кладовищі, аби ноги не боліли?] Не чула. 
Опускання труни. [Труну опускають на мотузках чи 
на рушниках?] На рушниках. Ото, які на метри купля-
ють, ото півторальники. Оті, шо копали яму, загорта-
ють [рушники], розріжуться, чи одному дадуть, кому 
вони нужні, – як хотять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви по-
минальні. [Хто кличе на обід?] Хазяїн. [Що має бути 
на столі?] Самий перед  – оце в нас, в  кого мед  є, то 
в блюдечках мед вперед. Поставлять, тоді – холодець. 
[На похороні холодні страви подають чи лише гаря-
чі?] Усе можна. [А коливо?] Оце ж воно, коливо. [У вас 
називають «мед»?] Нема меду, то люди рис і сахаром 
насипають. Просто мед, якщо є, а, гляди, зимою ніде 
не достане меду, то треба шось видумувать. А  по-
том, якшо  є, холодне: вперед ковбасу, рибу жарену 
і таку, а потом борщ, картошка, шо в кого є. [Горілку 
ставлять?] Обізатєльно. [Cкільки горілки дозволе-
но випити?] Хто – ні разу, а хто – дай і дай. «Сніда-
нок» для померлого. [Cніданок носять на наступний 
день?] Обізатєльно. То, шо  є. Тільки їжу, а  комусь, 
як вмерла така, як я, то вона мені ложку й тарілку  
принесла.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. [Кого не мож-
на печатати?] Я знаю... або вішальника, ну, якось, шо 
сам на себе зробив смерть. [Де таких ховають?] Ра-
ніше ховали в углі, отдєльно. Хто повісився чи шось 
зробе собі, то отдільно ховали. Особенно вішальни-
ків, а січас умєстє. [Хрест на могилі самогубців став-
лять?] Раньше – не знаю, а січас – усім. Ото у нас одна 
крива повісилася, і хрест. [...] Утопельника, так само, 
як і вішальника, хоронили на межі кладбища. Тепер-
то  – усі вряд. Хрести їм ставили. Батюшка править 
тільки тоді, як по мертвому подзвонить, та ще й шось 
сказать. Треба, щоб продзвонили два чи три дзвони, 
а тоді батюшка печатає. Тепер же батюшка тоже не пе-
чатає, як такі. Викликання дощу. Як дощу не було, оті 
могили, вішальника, поливали. У нас і тепер полива-
ють. Хто хоче, то той і йде. У нас там була подруга моя. 
А їй близько[іти до кладовища]. Вона води набрала і 
поливала.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Оця ж була приплакала. Чоловіка вона 
приплакала. То батьки Ніні (вона вчителька була) роз-
казували: «Чуєм, шо пішов, той, пішов в хату, і чуєм, 
з тії, другої хати. Кажем, чуєм, шо це там». І це вона 
чувствує, шо то її чоловік (та жінка) і тоді вже чуствує, 
шо не те. То тоді ж одробляють. Немає в мене тієї тра-
ви, колись була... [Можливо, святою водою потрібно 
окропити чи маком освяченим посипати?] Всім може. 
[По людині видно, що до неї хтось із померлих хо-
дить?] Це да... 

КРОПИВНИЦЬКИЙ РАЙОН *

с. Високі Байраки
Записала Л.Артюх у 1982 р. 

у с. Високі Байраки Кіровоградського р‑ну 
Кіровоградської обл. 

від Кочетової‑Руденко, 1919 р. н.,  
Кузьмич Теодорії Пилипівни, 1912 р. н.,  
та Безушко Надії Германівни 1907 р. н. 

З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Як сич 
прилітає, кричить близько, то значить – хтось помре. 
Обмивання та одягання померлого. Обмивають по-
койного бабки, убирають і кладуть на лаву. «Мертва 
вода». Воду виливають, куди люди не ходять, тепер 
в туалет, щоб у людей жовтухи не було. Мертвяк же 
жовтий! Труна. Труну роблять у селі, стружки стелять 
у труну, з них роблять подушку, а остатки палять на 
городі чи десь, аби не в печі, бо в хаті буде холодно. 
Дзеркало завішують, щоб не передбачався вночі по-
койник, а годинник спиняють, аж поки його в землю 
не заховають. Атрибути поховальні. Коло покой-
ного ставлять коливо – рис солодкий з конфетами, 
три калачики в мисці, три яблука, три варених яєч-
ка, три конфети, три печення. Це  – «мисочка». Сто-
їть коло покойного, поки той в хаті. І поки той в хаті, 
читає людина Псантир за ісход душі. Спорядження 
померлого. Покойника одягають, руки складають на 
грудях, в руки – хрест, «проходник» в руки, на лоба – 
вінчик, на ньому боги понамальовані. Не кладуть ні 
жита, ні хліба. В карман мертвому кладуть платочок 
із зав’язаними грішми, щоб викупать собі місце на 
тім світі. Дари поминальні. Одяг, що після покійного 
роздають зразу після похорону, оддають його посуд. 
При цьому дають чи то хліб, чи балабушки, тепер час-
то печення. Тоді ж палять на горді його сіно, тюфяк, 
на якому він вмирав. А попіл закопують, де люди не 
ходять. «На смерть», «смертний» одяг готують зарані, 
кожен собі.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносять 
надвір, там родичі голосять. На поріг нічого не стелять 
і труною не коливають. Ще донедавна піп, дяк з певчи-
ми правили погребення. Тепер грає музика, а певчих 
з попом не кличуть. Процесію в’яжуть рушниками 
мужчин, а жінок – платочками. В’яжуть за ліву руку. 
«Нари» – це ноша, і до нарів чіпляють шість рушників. 
Тоді тим, хто несе, на руки не чіпляють. Жінки беруть 
кришку з хлібиною, а мужчини – нари з покойником, 
несуть на плечах. Перше несуть хрест, «корогваї» 
з церкви (це такі церковні прапори), тоді кришку з 
платком і хлібом-сіллю на рушнику, тоді мари з по-
койником. Далі люди провожаючі. Тепер музика аж 
позаду. Три рази до кладбища люди стають оддихать, 
плачуть. Коло колодязів не спиняються. Раньше не 
перестеляли там, тепер стелять. Перший раз, як з дво-
ру виносять, – рушник поперек вулиці, і так три рази. 
Це стали перестеляти зразу після війни. Перенесуть 
і віддають бідним. Тепер і вінки перев’язують двома 
платками. «Мисочку» не несуть на кладбище, а вузлик 
з «мисочкою» роздають людям у хаті, коли батюшка 
править. Калачики всі віддають батюшці. Тепер нема 

*  До 2016 р. – Кіровоградський район.
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батюшки і нема «мисочки», вже, може, з десять років. 
Свічка коло покойника стоїть у баночці з зерном. Зер-
но висипають за покойником слідом по дорозі, щоб 
пташки позбирали за його душу. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. Як тільки покойника 
винесуть з хати, двері треба зразу причинить, щоб за 
покойником все не вийшло з хати, ні добро, ні худоба, 
ні здоров’я.

КЛАДОВИЩЕ На кладбищі прощаються, плачуть, кро-
плять святою водою васильками, кидають васильки 
і баночку в могилу, туди ж воду. Забивають кришку. 
Опускання труни. Опускають гроб на рушниках, 
а донедавна – на верьовках. Рушники – копачам. Їм же 
хлібина з кришки. Всі беруть жменю землі і кидають 
зверху на труну, «щоб легше лежалося, щоб земля була 
пухом».

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Світло горить в хаті ноччю до 
дев’яти днів. І стакан з водою стоїть до дев’яти днів. 
Потім ту воду після поминок виливають кудись, де 
люди не ступають. Обід поминальний. На обіді для 
покойного ставлять страву: борщ гарячий і чарку го-
рілки, ставлять ложку. […]

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Поминальні дні, Прово-
ди, через неділю після Паски. Збирають «мисочку» з 
коливом, калачиками, крашанками, паскою. Після по-
минання на кладбищі роздають на люди.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як вмирає ді-
вчина, то її вбирають, як молоду, у вінку з фатою, ве-
сільне плаття. Дружки  – молоді дівчата її вбирають, 
коровай не печуть. Але чули, що десь по других селах 
наче й коровай печуть і розламують на кладбищі після 
того, як зведуть могилу. Тут деревце не вбирають ні на 
похорон, ні на свадьбу. Посуду б’ють на свадьбу, а на 
похорон – не б’ють. Якщо діти не велися, мерли, ку-
мів не міняли. Самогубців. Раньше самогубців ховали 
на рову, батюшка не печатав, а поминать можна було 
«часточкою»: печенням з конфетами. Давали часточ-
ку і за вішальниками і за топельниками тільки в Кле-
чальну суботу на Троїцю. І як ненароком утопиться, 
то теж на Троїцю «часточку» давали. Тепер ховають 
серед могил. І поминають на Троїцю і, буває, на інші 
поминки.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Як тільки людина 
умирає, на вікно ставлять стакан води, «щоб душа 
прилітала». Стоїть до дев’яти днів. Душа прилітає ме-
теликом, бджолою. Як мама померли, так душа при-
літала. А побачить той, хто не свариться, не лається. 
Метелик прилетів о дванадцятій ночі після похорону, 
сів на потолок коло лампи, потім три рази пив воду з 
стакана. І не стало.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») До схід сонця не можна плакать за покой-
ником, бо приплачеш, що душа прилетить. Не можна 
тужити, згадувати, плачучи уночі, бо буде «перелес-
ник» прилітать. То сам померлий приключився на не-
чисту силу. Летить клубком і стовпом вогню і колесом 
у димар улітає. І в хаті балакає іх людиною, поки пів-
ні заспівають, тоді він улітає. Буває, так замучує, що 
жінка слабне, боліє і може вмерти – забирає до себе. 
Од цього святили мак в Тройцю й на Маковея, і цей 
свячений мак сиплють кругом хати й коло постелі:

Ти мертвий, а я жива,
Не йди до мене,
Як цей мак позбираєш, 
Тоді ти до мене вертаєш.

Я й сама обсипала, бо дід (чоловік покійний) до мене 
ходив, хай Бог милує. Може літати і через год, і через 
два. До шести неділь це ще нічого, як душа прилітає, 
вона неприкаяна, а як після, то вже велике горе.

с. Грузьке
Записала Л. Артюх у 1982 р.  

у с. Грузьке Кіровоградського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Ковтонюка Івана Івановича, 1915 р. н., 

 та Ковтонюк Любові Антонівни, 1919 р. н. 
З польового щоденника

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Похорон 
роблять на другий день після смерті людини. Обми-
вання та одягання померлого. Обмивають всіх мерт-
вих тільки жінки. Старші люди. «Мертва вода». Воду 
виливають під дерево, щоб не топтали ногами, бо як 
наступить хто, – буде боліти. Лили не під родюче де-
рево. То «мертва вода». Або в яму десь у кутку, а по-
тім закопували. Якщо мертвих бриють, волосся теж 
у таке саме місце [викидають]. Раніше мерця у труні 
(«сакрій» чи «гроб») ставили на лаву. Тепер теж ро-
блять щось подібне, збивають з дощок. Потім цю лаву 
розламують і виносять на кладовище. Атрибути по-
ховальні. На столі коло мерця ставлять пару калачів, 
пече хазяйка. Тепер часто купують. Калачі круглі з 
діркою посередині. Знедавна кладуть в мисці конфе-
ти й печення. Купують і люди зносять. Свічка стоїть 
в стакані пшениці. Як винесуть, пшеницю висипають 
на кладбищі на могилу, щоб пташки поклювали. Свіч-
ку кидають у могилу. На гроб кидають і квіти, а потім 
землю по три грудки, зразу рідні, тоді всі люди. Ще в 
блюдечці кладуть гроші. Дрібні гроші кладуть і люди. 
На кладовищі хазяїн кидає ці гроші на труну в яму, 
щоб були мертвецю на тому світі. Труна. У труну кла-
дуть рядюжку, зі стружок подушку, для чого шиють 
білу наволочку, просиню, налавник. Всередині біле, 
а  зверху труну  оббивають чорним. Нічого більше, 
тільки церковну грамотку, в руки – хрестик, у хусточ-
ку замотаний. Коли вистругають труну, заносять її в 
хату копачі, які копають яму на кладовищі, ставлять 
туди миску з ладаном, палять його, потім кладуть на 
кришку труни, ставлять горілку й пиріжки. Випива-
ють, закусюють, потім кришку виносять з хати, а мер-
ця кладуть в труну й на лаву.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Мерців ви-
носять тільки родичі, цей звичай давній. У дворі став-
лять на носилках. Прощаються. Над останнім поро-
гом труну з покійним опускають на рядюжку з кала-
чем, потім оддають своїм в подарок. На кришку гроба 
кладуть рушник і два калачі, і хліб у платку. Завішу-
ють дзеркало, поки мрець у хаті. Чорним. Ворота весь 
час одкриті. Як винесуть мертвеця з хати, двері швид-
ко зачиняють, у дворі б’ють глечик, той, що був з ла-
даном, таке собі прощання з хатою. Процесія: несуть 
могильний хрест, раніше несли церковний, потім іко-
ну, вінки (раніше їх не було), кришка з рядном, двома 
калачами й хлібиною в рушнику, тоді покійника, а по-
тім ідуть родичі і всі люди. Покійника несуть шість 
чоловіків, несуть на плечах на носилках, перев’язаних 
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рушниками або чорними хустками до лівої руки но-
сіїв. І до носилок теж в’яжуть шість рушників. Ті, 
хто опускає в яму, одержують по два метри рушника. 
Дванадцять метрів ріжуть на шість частин. Баночку з 
васильками, свяченою водою і рушничок дають чужій 
жінці, вона це несе на кладбище, там бризкає василь-
ками воду в могилу і кидає туди васильки і баночку. 
Другій жінці дають рушник і калач, вона стелить його 
поперек дороги, коли несуть на кладовище. Рушник 
стелять перед мерцем кілька разів, тоді переносять, 
вона забирає і знов стелить. Стелить коло перехрес-
тя, у центрі села, біля хат родичів. Коло колодязів не 
стають. Потім цей подарок вона забирає собі. Людям 
на подвір’ї роздають те, що було на столі: солодке «за 
душу», коливо дають, калачі. Раніше ховали тільки з 
попом і певчими, тепер з музикою. Піп не ходить у 
процесії, чомусь заборонено. Печатають могилу, щоб 
не снився, щоб «не приходив». […] Коло ями плачуть, 
голосять, прощаються. Знімают з кришки хліби й 
рушники, закривають кришку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Поминальне дерево роблять на 
сорок днів. Гілка з окрасою цукерок, печива, калачи-
ків, бантів. Тепер через сорок днів беруть землю з мо-
гили, батюшка в церкві читає над нею молитву, співає, 
потім цю землю відносять на могилу. Додому не мож-
на заносить. Ще років п’ятнадцять-двадцять піп ро-
бив це просто на могилі. Коли сідають за стіл на обід, 
дають копачам свічку, булку чи калач і цей кусок руш-
никового полотна, на якому опускали труну у могилу. 
Ще недавно його самі ткали, тепер купують. Це ті самі, 
що копають яму. Курку і платок дають, що мертвець 
у хаті, кому попало, але обов’язково жінці, «щоб на 
тому світі гребла, щоб йому там дорогу було видно». 
Тричі говорять: «На цьом світі тобі, а на тім – мертве-
цеві». […] На обід кличуть, самі люди не йдуть. Кли-
чуть усіх. Якщо є чужі, незнайомі, то дуже добре для 
поминання покійного. В кінці столу [поминального 
обіду] дають кожному поминальнику, всім підряд бу-
лочку і свічку в платочку. Кому положено – носовий, 
а кому – на голову (тим, хто щось робить для похоро-
ну): «На цьому світі вам, а на тому світі – йому. За Цар-
ство небесне». «Сніданок» для померлого. А на другий 
день несуть на кладовище сніданок: булки і яблука. На 
другий день кличуть рідню і йдуть на сніданок до мо-
гили. На другий день несуть сніданок на могилу п’ять-
шість чужих і всі свої, там обідають, воду ставлять у 
банці на могилі, пиріжки і яблука. В хаті теж обідають 
тим, що й на обіді в перший день. Поминають перший, 
другий, дев’ятий, сорокивий день і в год. Поминки 
післяпохоронні. На сороковий день звичай «одягнути 
покійного». Кличуть багато людей, ідуть на кладови-
ще, там обідають і дома теж. Мертвецеві купують одяг 
від [нижньої білизни] до верхнього одягу і головного 
убору, й туфлі. Це нове віддають комусь одному з бул-
кою, а одяг, що від покійного, різним людям. Нову по-
стіль з булкою чи калачем дають теж одному комусь. 
А стару постіль покійного – кожну річ різним людям. 
Булки роздають всі поминальні дні. Дерево – вишню, 
гілку вбирають – вішають пряники, бублики, конфе-
ти, лєнти. Відро і кружку з водою все, воно стоїть на 
столі з першого дня, і всі п’ють цю воду, щоб мерт-
вець пив воду, а  гілка стоїть у відрі з пшеницею або 
у хлібині. На сорок днів дають комусь одному, а той 
вже розбирає після обіду і роздає людям ці гостинці. 

Пшеницю дають курям, гілку викидають туди, де не 
ходять люди. Відро у молдаван називають «галята», 
а кружка – «кружка». Це одягання називають «пом». 
У рік пом не роблять, мертвеця не одівають, обідають 
так, як у перший-другий-дев’ятий день. Роздають за 
душу булки і деякі речі найбіднішим людям. Чоло-
вікам роздають, коли вмирає чоловік, а  жінкам  – за 
жінкою. Кухаркам платять платка ми й фартухами з 
булками чи калачами (їх п’ятеро). Ще років п’ять тому 
робили калачі, тепер купують здобні булки. […] Якщо 
приходить на поминки чужа людина, буває й незна-
йома, то це добре, мертвець щасливий. Як помирає 
колгоспник. Колгосп дає машину, виписує продукти: 
курей, мед, помідори, картоплю, муку. Сільрада дає 
гроші. З прапором ховають партійних, за музику пла-
тять музикантам родичі, а раніше платив колгосп.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Проводи – у понеділок на 
другий тиждень після Паски. На могили несуть воду, 
вино, компот («звар»), консерви з риби, м’ясо жарене, 
крашанки, паску, булки, пиріжки з сиром, капустою, 
яблуками, маком. Ставлять все на столики і разом усі 
родичі поминають усю поховану рідню. Додому не не-
суть нічого, оставляють на могилах ту всю їжу, яку 
не доїли.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Дівчат чи нео-
дружених хлопців ховають, як наречених: у вінку, 
дівчат у весільному платті, хлопців з букетом. Ідуть 
«дружки»  – дівчата і дівчатка з букетами, і  хлопці  – 
«дружби». Колись, кажуть, калач пекли і ламали, а те-
пер нема.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Раніше казали, що 
душа, як клубок огня. Душа ходить. Тому не можна 
плакать за мерцем, бодай після заходу сонця, бо душа 
буде волноватися і прилітатиме додому. Щоб цього не 
було, треба одмолюватися в церкві. Приносити пана-
хиду  – булки і яблука. Нехрещені теж беспокояться, 
вішальникі всякі. Такі, що самозгубці чи потопельни-
ки. До дверей треба малювати крейдою хрести (най-
більш на Ордана), і молитися щовечора. Ноччю не 
слід ходити на кладбище до могил родичів, бо як при-
йде людина, то її мертвець візьме до себе.

с. Покровське
Записав О. Васянович 29 липня 2008 р. у с. Покровське  

Кіровоградського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Горіної Марії Семенівни, 1936 р. н.,  

родом із с. Привілля Кіровоградського р‑ну 
(у с. Покровське мешкає 25 років),  

та Горіна Олександра Захаровича, 1939 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. На по-
минки готовлять канун у першу очередь – брать три 
ложки. Кажеш «Царство Небесне», перехристився і 
взяв канун. Тоді борщ їсти, картошку. По закону, нада 
три страви. А тепер готовлять і голубці, як на свадьбу. 
Січас готовлять багато. Як водку дають, то уже нельзя 
казать «Царство Небесне». Батюшка каже, шо вообще 
нельзя з водкою поминать. Раньше не поминали вод-
кою, а  як начали лучче жить, десь у сімдесяті (1970) 
роки, то появилася і водка.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Кладбище прибирають 
до Паски. Як Проводки, то там уже чисто. І після Про-
водків убирають. Проводки – перша неділя після Пас-
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ки. Батюшка ходе по кладбищі. Ми туди такі торби не-
семо... Шо свя́тим, то і несем. Берем випивку і закуску. 
Але батюшка не розріша. На кладбищі поминають 
кажде коло свого гроба. Там столики є, а у кого нема 
столика, то так. Так походили по гробах, а тоді стелять 
рядюжку. В кого, шо є, викладають. Всі разом поми-
нають. У Покровкє четверо кладбищ, то тут столи є. 
Довгий стіл і скамєйки. То вони походили по гробах, 
по своїх, а тоді застеляють клейонку, і всі сидять і по-
минають. На Привіллі раньше усі разом сідали, а те-
пер так, компаніями. Рушники поминальні. Чіпляємо. 
Як чоловік – то рушники, а якшо жінка, то платочки. 
А потом чи хто забирає їх, чи самі знімаємо. Не висять 
так, як колись мені розказували, шо висять, висять, 
висять. Коло каждого мертвого вішаєм. А  тоді або 
самі люди знімуть, або ми знімаємо і комусь даємо. 
Своє не несуть люди, а чуже можна, бо ж люди дають. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Як помирає відьма, то дірку роблять у потолку або 
у одвірку. Неодружених. Її ми ховали, то одівали, як 
нєвєсту: у плаття біле одівали, даже молодьожи цвє-
ти чіпляли. Гільце на свадьбу роблять, а на такий по-
хорон – ні. Самогубців. Самоубійців тепер хоронять 
на общом кладбищі. Це неправильно. А  батюшка не 
печатає. Раньше їх ховали в вуглу кладбища, не там, де 
всіх. Самоубійців ховали в кінці кладбища. Хрести їм 
не ставили. Утоплеників. А топельнікі, то смотря які. 
От у нас одна дєвочка утопилася. Плавали на лодці і 
втопилася. Батюшка печатав. Це не щитається само-
убійство.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Небелівка
Записала І. Романюк 2 липня 2003 р. в с. Небелівка  

Новоархангельського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Ксьондз Тетяни Григорівни, 1933 р. н.,  

та Павленко Ніни Федорівни, 1930 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Коли почи-
нають поминки, співають «Отче наш», в кінці – «Бла-
годарим тебе, Крістє-Боже наш». Страви поминаль-
ні. Коливо колись робили з пшениці, тепер – з рису. 
Кисіль подають останнім.

ПІСНІ ПОХОРОННІ 
Ой мамо, мамо, горе без тебе,
Куди не піду – все пустота,
Про любов твою забудь не можу,
Ти мене вчила все про Хреста (2)
Такі стремління твої любові,
Все направляла на добру путь,
Ой, як же мамо, тяжко забути,
Ой, як же важко тебе забуть. (2)
Прийду до хати – тебе немає,
Гляну в подвір’я – тебе нема. 
Ой, мамо, хто же засяде
На твому місці біля стола. (2)
Ти була твердиня нашої хати,
Ти була всьому нам голова,
Ой, як же важко тебе забути
І з тим змиритись, що Вас нема. (2)
Рідна матуся, горе без тебе,

Все мучить мене ця нудьгота,
Пташки співають, росте травиця,
А тебе, мамо, з нами нема. (2)
Ранком встаю я, тебе шукаю,
Ввечірі думаю, що ти прийдеш,
Зори зникають, тебе не видно,
Ой, рідна мамо, де ти живеш? (2)
Ой, дай почути голос любови,
Рано і вечір Бога молю,
Щоб позабути горе велике
Божую Матір завжди прошу. (2)
Рідна матусю, я все до тебе 
Думками лину, – як ніч, так день, –
Тебе я бачу в своїй уяві
І чую голос твоїх пісень. (2)
Може, колись ми ще зустрінимось, 
Коли Господь нас воскресить,
Тільки не знаю, що заробили, 
Куди Всевишній нас посеилить. (2)
Ой, яка темна цяя могила,
Яка ж важка сира земля,
Буду молити, Бога просить,
Щоб вона легка тобі була. (2)
Плачуть же діти, плачуть онуки,
Також всі рідні сумні стоять,
Ой, як же тяжко, рідненька мати,
Тебе у вічність випроваджать. (2)
  ***
Не плачте, рідні, ви за мною,
Не плачте, не ридайте,
Я більше не вернуся до вас, –
Мене ви не чекайте. (2)
Бо цяя путь для всіх одна, –
І бідним, і багатим,
Кому, коли треба, скінчився вік, –
То й треба помирати.
Кому, коли скінчився вік, –
Нікому не відомо.
Ви ще живіть собі в гостях,
А я вже в свому дому.
А ви всі, рідні, ви мої,
За мною потрудіться,
За упокой моєй душі
Ви Богу помоліться.
Стеижки травою заростуть,
Котрими виходила,
Слова остануться в серцях,
Котри ти говорила.

Коли пообідають, після поминок співається ця пісня:
Встаньмо, люди, підведімося, (2)
За ця душу помолімося.
Помолімся усі нині,
За цю душу, що в могилі. (2)
Помолімся усі Богу,
Бо душа пішла в дорогу. 
Пішла душа дорогою,
Сіла ж вона спочивати.
Сіла ж вона спочивати, 
Де з’явилась Божа Мати.
Де з’явилась Божа Мати,
Стала душечку питати: 
«Куди, душа, поспішаєш,
Шо ти діим свій залишаєш?» –
«Поспішаю до родини, 
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Де справляють годовщину».
Як прийшла душа до двору –
Вся родина коло столу. 
Як ввійшла душа до хати –
Люди сіли обідати.
Люди сіли обідати,
Стали душу споминати.
Добра була та людина –
І трудяща, й милостива.
Як ми сіли за столами, –
Матір Божа була з нами.
А ми її помолімося 
І низенько ісклонімся.
Ой спасібо цьому дому,
Слава Богові святому.

с. Підвисоке
Записала І. Романюк 2 липня 2003 р. у с. Підвисоке 

Новоархангельського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Підхалюзіної Валентини Герасимівни, 1937 р. н.

ПІСНІ ПОХОРОННІ 
Святий Боже, і Святий Крепкий, і Святий  
 Безсмертний.
Болить мене з чола головочка, мабуть, придеться  
 вмерти.
Болить мене з чола головочка, аж серденько в’яне,
Зізвіть мені всю мою родину, нехай коло мене стане.
Як зійшла вся моя родина, коло мене стала –
Смерть, роздана від Бога, прислана, прощатися не  
 дал(а).
Роблять мені кедровеє труно, стелять мені ложе,
Кажуть мені ложитися в нього. Ох ти, Боже мій,  
 Бож(е).
Несуть мене до вічного гроба, кладуть мене в яму,
Скліпи листя, мої карі очі, та й на білий світ не  
 глян(у).
Дають мені сита та меду – я ж не можу пити, 
Кінчаються літа молодії, треба в сирій землі гнити. 

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Каніж

Записав В. Левицький 30 липня 2008 р. у с. Каніж  
Новомиргородського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Г. Санду, 1938 р. н.  
Розшифрувала К. Ковтун

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Пута». 
Руки й ноги зв’язують вірьовками, а перед тим, як у 
землю опускають, розв’язують і ті вірьовки вкидають 
у яму. Кажуть, шо беруть деякі бабки, беруть та роб-
лять шось із тими вірьовками – путами путають чи 
шо. Нічне перебування біля померлого. Уночі рідня 
коло покойника остається, як у кого є, а ні – то сусі-
ди. Дзеркала закривають і покойника на ніч накри-
вають, лице накривають. Тікі сонце сіло  – і покой-
ника накривають. Атрибути поховальні. Як мужик 
умірає, то чіпляють рушник, а  як баба  – платок [на 
воротах]. І на руку в’яжуть усім платочки, хто ховає  
покойника.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як умирає 
молода дівчина, то удівають, як нєвесту. У  нас, тут, 

хлопець в одинадцятому класі повісився. Кажуть, шо 
дівчину полюбив, а дівчина не хотіла. Знаєш, як не на-
равиться... Самогубців. Хто наклав на себе руки, то 
ховають разом з усіма, отдєльного мєста нема їм.

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Чечеліївка
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р.  

у с. Чечеліївка Петрівського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Пута». 
[Мотузки, якими ноги, руки зв’язують, куди дівають?] 
Під нього, під покойника [кладуть]. Батюшка ж на-
казує. [А  якщо не сховати?] То ті, шо знають, вони 
підхвачують. [Для чого?] То ж вони знають, а нам для 
чого воно нужне?

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Покійника на який день хо-
вають?] Стараються на другий день ховать. Це зімою 
можеш придержать, а літом не придержиш. [Покійни-
ка несуть чи везуть?] Везуть машиною. А в Жуганці, 
то везли на гарбі кіньми. [Родичі попереднього по-
кійника зустрічають процесію біля воріт кладовища? 
Передають хліб?] На нашому кладовищі такого немає. 
А на цьому кладовищі – єсть. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. [По-
кійника на які дні поминають?] Оце ж, як поховають, 
тоді на дев’ятий день, на сороковий день, на півгода і 
на год.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. [Самогубців де 
ховають?] Тепер кладуть рядом на кладовищі. Раніше 
ж, то ховали десь коло рівчака, коло кладовища, а те-
пер кладуть рядом. Батюшка молебень не одправляє. 
Бо це ж сам на себе руки наклав, а це ж гріх.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Як умер у Баса-
рабки чоловік, а  хтось потом умер, то вона стала на 
воротях кладовища і роздавала гостинці. А я питаю: 
«Чого це Ларіса роздає гостинці?» А  мені й кажуть: 
«Це ж її чоловік здає пост». Це ж щитається шо він 
стоїть на воротях і жде, поки його змінять. А  чи це 
воно правда, чи нє? Кажуть люди, то й ми кажем.

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

м. Світловодськ
Записали М. Курінна та Л. Боса в травні 2012 р.  

у м. Світловодську Кіровоградської обл. 
від Щукіної (Тимофєєвої) Любові Дмитрівни, 1934 р. н.,  

родом із с. Юр’ївка Ворошиловградського р‑ну 
Донецької обл. (з 1934 р. мешкала  

в затопленому нині м. Ново‑Георгієвську),  
та Сокуренко Катерини Павлівни, 1954 р. н.,  

родом із с. Андрусівка Новогеоргіївського р‑ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Завмирання. Рядом жила одна бабушка, она одінокая 
била, у нєйо син гдє-то далєко жил. І она прєдложила 
бабушкє [моїй], шоб оні пєрєшлі в єйо хату і до смер-
ті єйо досмотрєлі. І  ета бабушка уміраєт. І  бабушка 
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ж [моя] єйо в церковь на ночь... Син прієхал, правда. 
А  утром же ж прішлі хороніть. Откривают церкву, 
а бабушка Аннушка подимаєтся. Да, ето на самом дєлє 
такоє било! Ну, бабушка, говоріт: «Всьо  – с  церкви, 
только ми с дєдом осталіся!». Всє убєжалі! Лєтаргі-
чєскій сон. І она встала, помолілася. А в гробу ж уже 
лєжала. І стали ж у нєйо [питати]: «Бабушка, шо ж Ви 
там відєлі?». Она: «Нікому нічєго нє скажу!». І  гроб 
етот взялі на чєрдак. І  год єщо ровно она жила по-
слє етой смєрті, а потом чєрєз год умєрла. І однажди 
похоронілі дєвушку, а на второй дєнь прієхала мать. 
Пріснілась она ей, просіт, шоб єйо спаслі. Открилі мо-
гілу, а відно – лєтаргічєскій бил... То она, бєднєнькая, 
уже вніз ліцом лєжала. Ето ж почті суткі прошло. Сни-
прикмети. У мами било. Сон такой, когда дядю рас-
стрєлялі. Она проснулася і говоріт, что пріснілся єй 
сон. У нас огород малєнькій бил, і там тополя, осокора 
хорошиє. І я, говоріт, прішла, а осокора еті вирублєни, 
єщо с лістьямі лєжат; ров такой чорний-чорний і брат 
же ж там, на днє. І говоріт: «Дуся, ти бачиш какая чор-
на земля? Вот ето такая жизнь була чорна!». О, це с нім 
шо-то такоє случітся! 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмиває покійника?] 
Спєциально пріглашали. Родствєннікі нє імєлі права. 
І сєйчас родствєннікі нє должни. Я пріглашала старух. 
Етой женщінє дают ілі полотєнце, ілі платочєк, ілі чул-
кі – шо єсть такоє. [У якому одязі ховали?] В новом. 
[Заздалегідь турбувалися про одяг?] Бабушка сєбє 
послє смєрті дєдушкі пріготовіла. Вишила рубашку, 
кофту, юбку. Но оно ж пожелтєло за еті годи. То ми 
с сєстрой хоронілі єйо, то новоє всьо купілі. А то под 
нєйо положилі, шоб нє обіжалася. «Пута». [Що роби-
ли з «путами»?] Іх развязивалі і в гроб ложилі. А нєко-
ториє бралі і говорілі, что імі хорошо головную боль 
снімать. [Залишали вдома?] Нєт. Нє родствєннік. Чу-
жиє люді. [Не боялися віддавати чужим людям?] Нєт. 
А чєго ж? Нічєго. Бралі. Ну, как чужиє? В основном 
же ж на похорони... Труна. [Де в минувшину брали 
труни?] Дома дєлалі. [Усередині оббивали труну?] Об-
бівалі [меркалем]. У кого что било... Спорядження по-
мерлого. [Покійнику в труну щось клали?] Обязатєль-
но расчоску, носовой платок і дєньгі ложилі. Мєлоч. 
[Гроші для чого?] Єму надо викупіть сєбє там мєсто. 
Нічне перебування біля померлого. [Скільки днів по-
кійник у будинку перебував?] Раньчє ж в церкві ночє-
вал. Раньчє било, шо обязатєльно он в церкві должен 
бил. Ми нєдавно сосєдку хоронілі, то на Власовкє она 
ночєвала в церкві. А із церкві хоронілі. [Рідня в церк-
ві перебувала цієї ночі?] Ночь? Нєт, нікто в церкві 
нє прісутствовал, а так, когда дома лєжал, там чіталі 
ж... Бралі вот еті рєлігіозниє кнігі... Спєциально чіта-
ла женщіна какая-то ілі мужчіна. Целую ночь чітал, 
і родствєннікі сідєлі с покойніком. [Такій людині як 
віддячували?] Обязатєльно! Ілі платілі, ілі продукти, 
ілі шо-то с одєжди. Шо уже било там. Сни-прохання. 
[Що означає, коли сниться, що померлий родич про 
щось просить?] На счот того, что он что-то просіт, 
то всєгда раздавалі... Там спєкут что-то, раздают. [...] 
Коли померла мама, десь через деякий час присни-
лася сестрі і говоре: «Ручки дай, мені немає на чому 
написать». В мене померла сусідка рядом, то ми, так 
сказать, передали. І коли в мене померла сестра (вона 
мені не снилась), вона приснилась моїй доньці. І вона 

просе: «Хай мама не боїться – можна й тут устроїть-
ся на роботу. Ну, бачте ж, – каже. – Мені не дали гро-
шей, в мене нема грошей». А я сижу і думаю: «От чи 
ложили?»  Заборони та перестороги, пов’язані з по-
мерлим. [Чи користувалися народними засобами для 
усунення трупного запаху покійника, коли він пере-
бував удома?] Какой-то метал ложилі. [Клали на по-
кійника?] Нєт. Под ніз. Но самоє лучшеє – ілі порошок 
камфоры, ілі масло камфорноє. Ето вот здєсь – уши, 
в  паху і пуп помазать. Атрибути поховальні. [По-
кійнику в гроб щось клали?] Як хоронили, то ложили 
якусь мєлочь в карман. А коли чоловіка бабуся помер-
ла, то вона мені сто раз розказувала, шо ложить, шо її 
одівать, де шо. Показувала, шо у вузличку ось копійки 
мені положить. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. І  потрібно 
вийти (коли виносять із двору, треба швиденько ви-
йти), зразу закривають ворота, шоб більш ніхто не 
[вмер із сім’ї]. Тільки вийшов – і двері закрили, хату 
закрили. І  всьо. ... [Домовину з померлою дівчиною 
хто ніс?] Молодьожь. Чужиє парні. Дєвушкі нє моглі 
нєсті. Женщіни кришку нєслі. [У якому випадку?] Во-
общє, єслі молодиє, то молодиє кришку будут нєсті. 
Допустім, єслі дєвушка. А єслі парєнь, то рєбята будут 
нєсті кришку. [Якщо жінка вмирала?] То тоже женщі-
ни нєслі кришку. [Яка послідовність виносу атрибутів 
у поховальній процесії?] Крєст впєрьод, потом криш-
ка. На кришкє – полотєнце і хлєб, і соль там. А потом 
ідьот гроб. [Після якого поховального атрибута він-
ки несуть?] Вєнкі ідут впєрєді кришкі. Хрєст, вєнкі, 
кришка, гроб. Учасніков похорон пєрєвязивают. Лєн-
тамі пєрєвязивалі, когда нє било, а сєйчас – платкамі.

КЛАДОВИЩЕ  Могила. [Де ставлять хрест – у  головах 
чи в ногах?] Крєст обязатєльно, да, і памятнік надо в 
ногах ставіть. [Чи підхоронювали в одну могилу ро-
дичів з однієї сім’ї?] Било такоє. Копалі когда могілу... 
Но ето рєдко, конєчно... Так раньше нє так, как сєй-
час – друг возлє дружкі. Нішу дєлалі так, внізу, сбоку 
і туда гроб ставілі. А там – пустота. А потом, єслі ето, 
то туда... Опускання труни. [На чому опускали домо-
вину?] На рушниках, у кого билі, а єслі нє било, так на 
вєрьовкє спускалі. Щас в основном на вєрьовкє спус-
кают. Рушники поминальні. [Як використовували 
рушники на похороні?] Перев’язували хрест: з одного 
боку – платочок, а з другого боку – рушник. Але руш-
ник не обов’язково. В Андрусівці рушників вишитих 
на кладовищі не перев’язували  – перев’язували там 
обикновєнним: вафільним, лляним (яким єсть). Дари 
поминальні. [На кладовище що із собою брали?] За-
раз більше разнообразніше меню, а  тоді  – це яйця, 
сало, ковбаса, ше шось смажене. Зараз такого немає. 
На кладовищі тоді пригощали дітей якимсь медом, 
тіпа лімонаду. Мабуть, мед розбавлений, точно, без-
алкогольний напій. Шо традиційна страва – то [в Ан-
друсівці] капусняк, обов’язково гаряча страва. Капус-
няк: шо на Гробки, похорони, шо на девять день, со-
рок, рік, півроку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Якими 
стравами частували людей після повернення з кладо-
вища?] Что у кого било. Обязатєльно капусняк. Кар-
тошка тушоная і бил обязатєльно кісєль до молока. То 
єсть, фруктовий кісєль, заварєний туго, і налівалося 
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молоко топльоноє. [Це завершальна страва?] Да, ето 
уже дєсєрт. Поминки післяпохоронні. [У які дні поми-
нали?] Дєвять днєй, сорок днєй. Год поминалі.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ   А вот Провода по понє-
дєльнікам у нас било всьо врємя, в Новогєоргієвскє. 
[...] [Чи збирається родина на поминальні дні?] Ко-
нєшно, збираються. Це, мабуть, традиція: я повинна 
побуть коло наших, прийти на могилу. [На який день 
поминають?] В неділю, після Паски. Я пам’ятаю, у нас 
на галявинці розстелялись – всі рідні, які були там. Ве-
ликий це був стіл.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей. [Хто ніс труну з помер-
лою дитиною?] Нє родствєнікі. [Чоловіки чи жінки?] 
Єслі малєнькій, то нєслі дєті. Неодружених. [Чи відріз-
нявся похорон дівчини від традиційного?] Одєвалі єй 
фату, бєлоє платьє. Самогубців. [Де ховали людину, яка 
вкоротила собі віку?] За кладбіщєм хоронілі. Но ето 
раньше, нє сєйчас. [Хрест ставили?] Нє ставілі. Єврей-
ський. Знаєтє, как хоронілі єврєєв? У нас же єврєйскоє 
кладбіщє, в Новогєоргієвскє, било. Старінниє памятні-
кі такіє билі. Так іх же ж бєз гроба хоронілі. Іх в про-
стинь завьортивалі... Я  однажди відєла. Нєсут стілаж 
такой, можно сказать. В яму его нє ложат – єго сажают. 
І сідя єго закапивают. Вот так єврєї хоронілі раньше.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Батько останній час ходив із па-
личкою, то ми положили паличку йому через те, шо 
чоловікова бабуся приснилася невістці: «Я  би пішла 
кудись, – а в мене ноги так болять. А палички немає». 
Ну, ми і рішили паличку дідові положить, як носову 
хусточку (все, шо традиційно). І коли прийшла його 
двоюрідного брата дружина (вона померла, вони 
вмєстє общалися, дуже вони були дружні), то вона 
прийшла. І коли вона побула, вона мені стоїть і каже: 
«Катя, я передала платочок носовий Миколі і Павло-
ві положила». Чоловікові своєму передала і носовий 
платочок положила батькові.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Коли людина по-
мерла, її похоронили, считають, шо вона стоїть на 
воротах, чергує на кладовищі. І коли помирає сліду-
ючий покійник, хтось із рідних, із близьких повинен 
прийти на кладовище і обов’язково дать милостину 
(канфети, печенье) першому, хто переступить воріт із 
цього похорону. В мене мама померла через тиждень, 
як померла жінка. Раз-два  – і все зробила. Коли по-
мер батько – мені вже сто раз звонили. Якшо сам не 
можеш – когось проси. 

смт Власівка
Записали В. Конвай та І. Коваль‑Фучило  

21 травня 2012 року у смт Власівка 
Світловодської міської ради Кіровоградської обл. 

від Коваленко Ніни Іванівни, 1940 р. н.,  
Шевченко Антоніни Григорівни, 1942 р. н., 

Вусач Оксани Петрівни, 1924 р. н., 
Якимець Катерини Іванівни, 1924 р. н., 

та Якимець Ганни Миколаївни, 1929 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Коли людина помирає, у  нас зразу ж відкривають 
ворота і пов’язують хустку на воротах. А  у нас же, 
у Власівці, є не тільки хати, а і дома, то там на вхідних 
дверях, у под’єзд, прив’язують хустку. Сни-прикмети. 
Буває таке, що щось сниться перед тим, як повинна 

померти людина. Мені ніколи в житті не снився бать-
ко моєї подруги. А то приснився, то він сидить на та-
кому великому коврі. Встала та й думаю: «До чого ж то 
воно мені таке наснилось?» Аж тут прибігає подруга 
і каже, що її батько помер, той, що мені приснився. А я 
ж їй розказую свій сон.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Коли людина померла, звали ко-
гось, щоб її помив. Обично, на кожній вулиці є така 
старша людина, якій допомагають молодші в цім 
ділі. [...] Одягання померлого. Переодівають у все 
нове. Хто старший, той має, у нас кажуть – «вузол»: 
обичний платок, в якому сохраняїться білизна, оде-
жа, тапочки. Якщо це жінка, то платочок на голову. 
Всі старші люди у нас мають такий вузол. Споря-
дження померлого. В гроб, або труну – у нас кажуть 
і так, і так – в костюм або кудись, в карманчик, кла-
дуть гроші, розческу, очки буває, платочок носовий. 
Ми своєму дєдушці, він різьбив по дереву, поклали 
один із різачків, якими він собі майстрував. А коли 
ми його хоронили, то прийшла сусідка і сказала, що 
просить нас із дєдушкою, щоб ми поклали в труну 
ремінь, бо забули чоловікові покласти. А він же без 
нього, її чоловік, ніколи ж не ходив. То говорить, що 
її це дуже мучить, що забули його обперезать, то хай 
наш дєдушка йому передасть. Ми знизали плечима, 
але поклали той ремінь. [...] Рушник під голову, на-
кривали подушечку. Тепер платочками застеляють. 
[І  чоловікові, і  жінці?] Мужикові такий чистень-
кий, а жінці – цвітастий, терновий. [І дотепер так?] 
Сєйчас – да, сейчас ше дужче пішла мода. Тоді злид-
ні були – не хватало, а тепер тих платочків повно в 
каждого. [...] Хрестик дають в руки. [«Проходну» 
кладуть на чоло?] Обязательно на голову біленьке 
таке. [...] Гроші обязатєльно ложать. Оце сваха каже: 
«Положіть їй якесь плаття, яке вона любила». Атри-
бути поховальні. У  нас так: шість платочків  – ко-
пачам, чотири платочки  – тим, шо кришку несуть. 
І один тому, шо хрест несе. Це всі однакові купляють 
платочки такі. І  ше хрест перев’язують рушником. 
Тоді вінки – по два. Сєйчас в’яжуть обязатєльно. Як 
обжилися трохи  – тоді вінки. [...] В  нас на кришку, 
[віко], п’ять платочків [кладуть] і один під хлібину, 
круглу. Зверху соль кладуть  – видовбують дирочку 
і туди соль. А  потом на кладбищі його розлу ́пують 
і роздають. Кажуть дитині дати, коли дитина впісю-
ється, в кого голова болить, можна його з’їсти. Потом 
на нари – шість [платочків]. А на вінки – скільки є, 
то ми вже сами купляємо. [А чи перев’язують у вас 
руку?] Нє, на руку не в’яжуть. [Куди покійника кла-
дуть?] Поки нема гро ́ба, то кладуть на лаві. [Хто пе-
рекладав?] Хто є, той перекладав. [Що ще ставлять?] 
Ікони, і свічка горить в голова ́х. Даровини прощаль-
ні. Канхвети біля мерця, хто приходе – приносе.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  У  нас хо-
ронять в основному на третій день. Тепер же ж бу-
ває, що забирають у морг, то в хату його не заносять, 
тільки у двір, а буває, що і коло двору постоїть собі, 
люди посходилися та й везуть хоронить. Якщо при-
возять із моргу, то там тепер і миють, і люди соглаша-
ються, щоб покійного забрали. Якщо людина померла 
не своєю смертю, а хтось вкоротив їй віку, наприклад, 
у  нас електрика було вбило, то батюшка відспівував 
у дворі, а в церкву не заносили. Відспівування. Тепер 
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всі хоронять із священиком. Якщо людина ходила до 
церкви, то у нас прийнято заносить до церкви, і там 
батюшка служить. А якщо просто запросили батюш-
ку, то він і  іще три-чотири певчих із ним служать у 
дворі. Із музикою тепер хоронять рідко. Большинство 
із священиком. [...] Хрест з церкви приносять. На ньо-
го в’яжуть платок і рушник. Знімає той, хто несе його. 
Хрест несе боліє-мєнєє пожилий мужчина, не моло-
дий. Хрест, портрет в платку, вінки, кришка, потом 
машиною чи несуть. [Хто ніс віко?] [Зважаючи на те], 
хто помер: мужчина – мужики, жінка – жінки. [Чи зу-
пиняються по дорозі?] Три рази. На перехресті обич-
но і коло кладбища.

КЛАДОВИЩЕ  Ще на кладовищі батюшка освящає лопа-
ту, він кидає, а тоді люди за ним кидають землю. Коли 
тричі кинули землю, той хліб, що несли на кришці по-
кійного, розламують і всім роздають. Багато хто несе 
його додому і оддає курям або ще якомусь живому. 
А деякі прямо там зразу з’їдають той кусочок. Копа-
чі. Хто копає яму, той і несе. Копачі. Щас є спеціальні, 
а тоді було – кого найде. Раньше, як було копають, то 
і снідать понесеш їм. Опускання труни. [Опускають 
на рушниках?] Це полоте ́нечне таке, набирають два-
надцять метрів. Витягають і розділяють між собою. 
А  єсть і не витягають, кидають його туда. Рушники 
поминальні. Обязатєльно, три рушники [стелять]: 
один з двору, як виходити, другий – посередині дороги 
і третій – коло кладбища. [Проходять через ті рушни-
ки?] Одні кажуть, що треба, другі, – що не треба, нада 
їх обминать. А є люди, шо кажуть, шо треба вставать 
і не буде боліть чи спи́на, чи що, шоб ноги не боліли. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. На 
кладбище неззя беременним ходить.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після кла-
довища приходять всі додому на обід. Тепер всіх у 
кафе приглашають або такі «ритуальні зали», у  нас 
називається, одкрили, де роблять тільки поминальні 
обіди. Там спеціально розп’яття стоїть, ікони почі-
пляли, коли всі заходять, то запалюють свічку, нали-
вають покійному чарку і накривають скибкою хліба. 
Поминки післяпохоронні. На кладовище приносять 
ще й канфети, і печення в вузлику, то також їх розда-
ють, як поминання людям. І після обіду ще раз розда-
ють конфетки і печення, тепер у таких целофанових 
кульочках, а раньше було в бумажечку або маленький 
платочок. Обіди роблять у нас, як схоронили, потом 
дев’ять днів і сорок днів. І  год. Деякі у нас і півгода 
отмічють. Но це дуже рідко так. Треба поминать, 
у нас кажуть, саме в цей день, не раніше і не пізніше. 
«Сніданок» для померлого. [На другий день несуть 
снідати? Що несуть?] Несуть, шо єсть. Рідня йде. За-
борони на перестороги, пов’язані з померлим. Рані-
ше ми такого не робили, а тепер десь, звідкись, воно 
у нас взялось, що треба помить пол після того, як ви-
несли покойніка. То хтось із близьких це бігом проро-
бляє. Воду виливають так, як і після покойника, туди, 
де ніхто не ходить і не під живе – дерево або цвіти, бо 
все засохне і пропаде. Коли приходили із кладбища, 
обізательно всі миють руки. Кажуть, «щоб ніхто не 
вмер у вас в роду». Треба якби знять ту землю, яку 
ви там кидали, очиститись, змитись од того покойни-
ка, щоб не принести собі біду, в свою хату. Так мені 
одна жінка говорила. Дари поминальні. У нас одежу 

роздають, буває, на похороні. Тут похорон іде, а, бу-
ває, деякі люди, оце, як прийшли із кладовища, якби 
подарки од покійного роздають. Це таке новомодне, 
раніше такого не було. Раніше аж після сорока днів 
могли роздать одежу і то, якщо людина не боліла 
чимось поганим. А  тепер оце таку, буває, комедію 
устраюють. [...] Роздають канфети. «На Царство Не-
бесне», –  кажуть.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Коли ма-
ленька дитинка помре, то раніше, бувало, хоронили 
і на городі, а тепер обов’язково спішать похрестить і 
тоді вже на кладовищі хоронять. У нас теж було на го-
роді такі два захоронення двох маленьких діток моєї 
мами, які померли давно. А ми вже й забули, що вони 
там були захоронені. А  тоді, колись, мій чоловік по-
чав копать і потрапив на ті кісточки маленькі, і ми ж 
згадали, що там таке. То чоловік зробив два малесень-
кі гробики, і ми підховали під могилку батька на кла-
довищі. Неодружених. Коли помре молодий хлопець 
або дівчина, у нас їх хоронять, як молодого і молоду. 
Може, на тім світі заміж вийде. І одівають відповідно, 
і квітки чіпляють на груди як тим, що померли, так і 
неодруженим, хто присутній на похороні. Інколи ко-
ровай і шишки роздають або на поминальному обіді, 
або на кладовищі. Коровай ламають і роздають. Не рі-
жуть, а саме ламають. Раніше, коли несуть у нас таких 
молодих, то кидали на землю, обов’язково, цвіти, а те-
пер уже не кидають. Гільце у нас також тепер не не-
суть, а колись кажуть, що носили на такому похороні. 
Самогубців. Людину, яка померла не своєю смертю, 
у нас кажуть «наклала на себе руки», раніше на кладо-
вищі не хоронили, а поза огорожею. А тепер хоронять 
всіх підряд, тільки батюшка таких не одспівує. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Душа літає, ка-
жуть, сорок день. Як покойник лежить і вечеряєм, то 
миску і йому насипаєм. І кусочок хліба на водку ста-
вимо. І кажуть: «О, приходив, їв, бо менше в мискє». 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  У нас, коли по-
кійний присниться або приходить, прийнято ходити 
до церкви, замовлять молебень, роздати сусідам кан-
фет і печиво і  обов’язково сказать, що це за упокой 
душі такого-то. І все буде добре. Маком чи ще чимось 
у нас не обсипають, хоча я про таке чула від своєї сва-
хи. Но у нас таке робить не прийнято. Ще кажуть у 
нас, що треба спалить одежу, то покійний теж не буде 
приходить. Але спалить треба саме в плиті, в хаті, ба-
жано в тій, якій та людина жила. Кажуть, дух піде із 
димом, бо то він мішає рідним спокійно жить.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  [На кладовищі ту-
жать?] Йдуть, плачуть, но не ту́жуть. Нєззя, даже пла-
кать нєззя, бо, кажуть, шо снилося: «Не плачте за мною, 
бо я ж у воді лежу, я вже дихать не можу, утопаю». 

ГОЛОСІННЯ  [У  вас голосять?] Єсть, приказують. Го-
лосіння за матір’ю. [А  як Ви за матір’ю плакали?] 
Я плакала та й усе. Я приказувать дуже не вмію. Єсть 
друге, так: «І сонце не світи, і те, і друге», а я плакала, 
бо жалко було. Казала: «Думала, шо Ви ше поживете 
та шось, може, нам поможете...». [...] [Ви голосили за 
матір’ю?] Я  й не приказувала. Це був сорок сьомий 
(1947) год, я  була беременна Васильком. Є  такі, шо 
приказує – прямо, як пісню співає. [Як кажуть?] Хто 
шо каже: «Ми ж тебе вже не побачимо, а ми вже й не 
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стрінемося. Нашо ж ти нас бросила, як ми будем жить 
без тебе, коли ж...». Отаке все. [Чи кажуть «коли тебе 
в гості чекати»?] Хто шо каже: «Я тебе не побачу, вже 
ти до нас і не прийдеш». Така і пісня є: 

Ты ж к нам не вернешься,
Мы к тебе придем.

Голосіння за сином. [За сином Ви як голосили?] Я не 
могла і слова сказать, мене отут перехвачувало. Кажу: 
«Ой мій синочок!» І всьо, перекривало. 

ЛЕГЕНДИ  [Чи розказують у вас про те, як син матір 
вивозив?] Це ж єсть таке. Не матір, а батька. Син го-
товить, значить, возик. У каждого тоді був такий во-
зик. Рядном заслали. Посадили діда, а дід такий вже 
був, я хоть ше ходю, а то сидить на призьбі, як стара 
людина. А хлопець такий, годів восєм чи десять, біга 
коло йо́го. Каже: «Та, а шо ти робиш?» – «Та ми дєда 
ось повеземо́ у ліс». – «Чого?» – «Та хай там поживе, 
йому там лучче буде». – «А ми як будем без дєда?» – 
«А  ми будем до його їздить». Ну, дитину ж вговоря́. 
Вони ж посадили того діда в возик, положили йому 
хлібину чи шось їсти і повезли ж. І цей хлопчик по-
біг за ними. Його батько свого батька везе. А це же ж 
біжить, дитина. Привезли ж у ліс. Він там вибрав де 
таке місто, шо там кущі, під деревом таким. Ну, жалко 
ж батька. Каже: «Мабуть, возик лишим. Сидіть, тату, 
на цім возику, вам буде лучче. Я буду навідуваться». 
І йде. А цей же ж хлопець каже: «Тату, а чо ж ти возик 
не береш?» – «Та нехай тут, хай дєд на йому». – «А як 
ти будеш старий, на чому я тебе везти ́му в ліс? Нада 
шоб возик був». А він тоді встав. Як же ж так? Дитина 
бачить те все... «Мені ж таке тоже буде колись». Да за-
брав той возик, да притяг діда додому. А жінка каже: 
«А чо ти його привіз?» – «Он послухай, шо він каже: 
возика не оставляй, бо він нас буде на тім возику 
везти в ліс». – «Действітєльно, хай живе дєд, скільки 
проживе». 

с. Глинськ
Записала І. Коваль‑Фучило 19 травня 2012 р.  

в с. Глинськ Світловодського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Мотайло Антоніни Федорівни, 1937 р. н.  
(родом із с. Григорівка Світловодського р‑ну, 

переселенки 1959 р. із зони затоплення с. Кала ́барок 
Новогеоргіївського р‑ну Кременчуцьким водосховищем), 

та Горобець Раїси Іванівни, 1940 р. н.  
(родом із с. Миронівка Світловодського р‑ну)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
[Які знаки віщують смерть? Сич літає, на трубу він сі-
дає. Нахилив голову – і так ми перекладаєм, шо кажим 
«поховав». Бо в трубу ж нахилений. День, два-три – і 
буде похорон. А  то «літа» кричить. Сни-прикмети. 
[Коли хтось має померти, то щось сниться?] Канєш-
на! Сниться, шо загубила чобіт. Впав, немає. Так мені 
перед чоловіком приснилося: я йду, держала в руках 
кошельок  – був кошельок, були гроші... І  йду я, там 
берег, я  йду тим берегом. Там трава, там мені нада 
перейти через місток і перейти на другий край  – в 
центр, у село. Я йду, тут тобі тільки зайшла – так зе-
лено, стежечка: Боже! Нема в мене в руках кошелика! 
Я сюди, я туди – нема кошелька. Я тоді кинулася – наче 
оту-то він. Дивлюся – да, кошельок, а то вже ж пішла 
далі жизнь моя. Я туди – коли там кошельок і так при-

критий старим бур’янцем. І його видно. Я взяла той 
кошельок. Я зраділа, думала – це мій, а він же не мій. 
Подивилася – похожий на мій, а вже ж не мій. Тільки 
він вмер, я вскорості вийшла заміж. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Це отдєль-
ні жінки. [Є  такі, що їх завжди кличуть?] Да, да. Не 
кожна. Я,  наприклад, мене гукнули  – куму. Перший 
раз я пішла  – чужу людину, свою же ж неззя обми-
вать. Я це зробила, но це не по мені – не можу. [Чо-
ловіків хто обмиває?] Жінки. Я ще ходила сусіда об-
мивала, но нас багато було – чотири, він великий чо-
ловік. То ми гуртом пішли. «Мертва вода». [Можна 
своїм обмивати чи потрібно кликати?] Обмивають і 
свої, но нада, шоб і чужі люди були: куму чи сусідку, 
одну-дві душі́. Одягли, ту воду винесли, шоб під ноги 
ніде... ногами ніхто не ставав. Виливають. А те все, шо 
з покойника, спалюють. Зразу спалюють, шоб воно 
ніде не було. Спорядження померлого. А  вже як по-
койника кладуть, то із сіна роблять подушку. [Пір’ям 
подушку набивають?] Ніззя! Мене мати просила, шоб 
я пуховую [поклала], а бабушка не разрешила. Ту ви-
кинули. І подушка накривається: женщини – платком 
шерстяним, а  мужчини  – полотенцем. І  ховать надо 
скромно, так одівать, шоб було чи ́стеньке. [Що люди 
на смерть собі з одягу готують?] Все є: і чу ́лки, і тру-
си, і рубашка, ночнушка, і кохта, і спідниця, і ше одна 
кохта зверху, платочок. Труна. [Труну купують?] В нас 
багато організацій територіальних роблять і оббива-
ють, готові. [Люди заздалегідь готують собі труни?] 
Це старики. У мене дядько робив у мебельній фабри-
ці, в  Світловодську, і  зробив бабі й собі. І  поставив 
у гаражі. То зразу баба боялася, а  тоді привикла. То 
вже діда ховали, не знаю, де та труна діла́ся, уже ді-
дові купляли но́ву, бо він – воєнних, бойових дій, во-
єнкомат його ховав. А  цю десь оддали чи порубали, 
не знаю. [Зерно в труні зберігали?] Ні. Труна закрита, 
там нема нічого, тільки тирса та стружка. [Де кладуть 
покійника?] Є  – на дивані труна, є  – два кресла по-
ставлять, є  – ослони такі длінні. Ногами на двір. Бо 
ногами несуть же вперед. Нічне перебування біля по-
мерлого. Люди приходять, читають Псалтир. Звечора 
читають, і люди сидять до двєнадцаті. Тоді вечеряють. 
А тоді утром приходе із церкви, читає дальше. Нада 
вичитать двадцять кахвест. Ото вона вичитує. А тоді 
до двєнацаті вона конча. Тоді батюшка приходе, обряд 
робе. Однесли на гроби́, запечатав, побризкав, «Цар-
ство Небесне, вєчна пам’ять» і всьо. Атрибути похо-
вальні. [Що людина готує на власний похорон?] Ну, 
готує на смерть тря́пки. На мари шість полотенців, як 
мужик, як баба – шість платочків. На кришку – чоти-
ри. Пєвчим – носові платочки. Дванадцять свічок, як 
правлять похорон. Обряд у хаті – півгодини, то свічки 
роздають. Проводнічо́к – це коли несуть хрест із церк-
ви. Він веде у Царство Небесне. Шо хто заробив – туди 
попаде. І несуть же й той [хрест], шо закопувать. Два 
несуть. А  у руских, була у Никольськім, то там ше і 
ікону несуть. А в нас, у хахлів, ікони не несуть. [Коли 
обмили тіло і положили в труну, що ще роблять для 
покійника?] На столик ста́вляють панахиду – хлібину. 
[Хліб купують чи печуть?] Купляють, печуть са ́ми, аби 
хлібина. Кажуть «панахида». Є – круглі, печуть красі-
ві, є  – заказують, любе ́. Хлібину кладуть, ста ́вляють 
любу ікону. Ставлять банку з свяченою водою, кинуть 
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туди віничка, отих пахущих, що ото бризкають. [Ва-
сильки?] Василькі́в, да. І воно стоїть. І стоїть миска із 
кануно ́м: варений рис і [хрестом] канхвети.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли з хати 
виносять покійника, що кажуть?] Як із хати несуть, то 
кричать: «Ой, куди ж ти йдеш!..». Дівчата кричали за 
матір’ю: «Куди ж Ви йдете, нашо ́ Ви нас ки ́даєте? Та ти 
ж наша мамочка ріднесенька, не буде ж кому і посові-
товать, і підсказать, бо ти ж йдеш навсєгда од нас, ми 
більше не побачим тебе». [А за дитиною?] Там кричать 
«і куколка, і ластівочка, і крошечка» – всяк кажуть на 
дитину маленьку. [Похорон дитини по-іншому про-
ходить?] Нє, такі са́мі молитви, обряд такий са́мий. 
Мужчини кладуть в труну, яму копають, а потом, на 
другий день, ховають. Гукають священика і обряд роб-
лять, і ховають. 

КЛАДОВИЩЕ  Цвинтарі переносили – викопували. В нас 
були гробокопа́телі з Нової Каховки. Ото вириють, по-
забирають кості, а  те все  – назад. А  тоді, як пустили 
воду в сентябрі, та всі ж тру́ни пішли ж туди, у плоті́ну. 
Та там ба́грами їх витягали, бо забито. Осюди – Озе-
ра, коло Світловодська. Озера і Калова Балка. Там два 
села – попереселялися наші кладовища. А хто недавно 
похований – то у гробах возили. Могила. То руських 
же хрест закопують у голова́х, а в хахлів – у ногах. У го-
ловах в нас закопують. [А чому?] Не знаю. [Не кажуть, 
що буде вставати, за хрест братися?] Отож, кажуть так. 
Правильніше – у головах, щоб зразу хрест підняти.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Тільки сі-
дають за стіл  – батюшка благословить, читає «Отче 
наш». Прочитав, проспівав, а  тоді люди сіли, поїли, 
а тоді – благодарять. [Як кажуть?] Благодарім тє, Боже 
наш, шо наїлись, напили́сь. [Священик говорить?] То 
священик проказує. А знача ́ла – «Отче наш». Страви 
поминальні. А  тоді, як покойника заховали, беруть 
по дві ложки у тарєлочку і ллють – розведена вода із 
медом, і кажуть «кану́н». То це нада кануну ́ три рази, 
а  тоді їсти чи капусняк, чи картошку, шо вже там. 
А зразу – канун треба їсти. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. [Як ховають 
неодружених дівчат?] Скільки я вже прожила, то неза-
мужем ховають, як нєвесту. Покійним хлопцям чіпля-
ють до піджака букет – білий букет. [Коровай печуть?] 
Ні, весільного обряду нема, тільки покійний. В нас оту 
хлібину, шо на кришці лежить, на гробах ділять. Лупа-
ють і ділять.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Тіло оце, як захо-
вають покойника, до сорока днів у хату наві́дується. 
[Душа?] Душа, у хату: рипне дверми́, можуть шорохи 
якісь буть, а  після сорока  – його уже Бог уприю́тив, 
він уже на своїм місці, уже він не ходить.

ГОЛОСІННЯ  [Як у вас тужать за померлим?] В  мене 
мати померла – я кричала. Хто як може, так і плаче. 
[Коли люди приходять, то кажуть «Подивися, люди до 
тебе прийшли», щось подібне кажуть?] Зразу кричать: 

Ой, подивися, скільки ж до тебе друзєй  
 прийшло (чи кумів, чи сватів),
Та всіх до себе ти позгу ́кував, усих.
Та усі ж поприходили,
А ти ж не встаєш і словечка їм не кажеш,
І не привітаєш. 

[Кажуть: 
Подивися, яка в тебе хата, 
а ти йдеш в таку темну?] 

Кажуть, кажуть: 
Така хата сумна й невесела,
Та туди й сонечко не світе, й вітер не провіває,
А ти ж йдеш навсєгда.
Ми ж тебе більше віками не побачим».

[Коли найбільше приказують?] Зразу ж, коли умре. 
[А коли з хати виносять?] То тоді вопще! [На кладо-
вищі також голосять?] Аякже! Там вопще, вопще!  
Голосіння за матір’ю. 

Ластівко моя, моя рідна! 
Мамочко моя рідна, я тебе доглядала, 
я тебе гляділа, ти рада мені була всєгда, 
я тобі рада. 
Ти мені помагала. 
Ти в мене найрідніша, 
ти в мене лучша всіх матерів. 

Благодарила її за все. Но плакала, дуже плакала. [Чи ка-
жуть: «Ти правдонько моя»?] Да: «Правда моя дорога!» 
«Правда моя дорога» – це мамці співать тільки, не чо-
ловікові. Голосіння за батьком. [За батьком як Ви ту-
жили?] Батечко мій дорогий... Па́пка. Я казала «па́пка». 

Папка мій дорогий, ти мене дуже любив, 
я ж в тебе сама любима дочка була. 
Буду виглядать тебе, буду дожидать... 
Відкіль я буду ж тебе вигляда ́ть  
і коли я буду дожида ́ть? 
І коли ж я тебе більше побачу?

Голосіння за чоловіком. [Кажуть: «Зозулька, передай 
привіт»?] Да. Чоловік умирав, а я кажу: «Не вмирай, 
уже березень місяць, ото зозулі будуть кувать». А він: 
«Да, будуть кувать зозулі, а я їх вже не буду чуть». [За 
чоловіком як Ви тужили?] Він мене так обіжав... Я по 
свої́м горю плакала: 

Нашо ти мене покидаєш,
Ти мені ше нужний у дворі,
Не буде кому і гвоздика забить. 

[...] [Ви за чоловіком тужили?] Тужила. Перший чоло-
вік хороший. Дуже я кричала: 

Хазяїн мій дорогий, на кого ти кидаєш мене,  
а в мене ж діточки. 
Розкажи, шо ж мені з дітьми робить? 
Як же я буду?.. 

[Чи кажуть: «До тебе прийшли, а ти лежиш»?] Да, да, 
так кажуть, но я так не казала. Я просто свою біль ви-
казувала. Голосіння за братом. 

Братіку ріднесенький!
Нас же тільки двоє,
Ти ж пішов од нас,
Ти ж наш чорнобривчик,
Розцвів та й зав’яв.

с. Захарівка
Записала Л. Боса в травні 2012 р. у с. Захарівка  

Світловодського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Терещенка Андрія Григоровича, 1969 р. н.,  

(родом із с. Озера Світловодського р‑ну)

КЛАДОВИЩЕ  Ми розводимо смітники на кладбищі. 
Справа в тому, шо раніше був хрест дерев’яний. Якшо 
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він загнивав, його просто клали на могилу – він згни-
вав там дальше. Якшо було кому доглядати за ним, 
то ставили тоді другий, дерев’яний, хрест. Якшо не 
було, то він просто загнивав. А  от уявіть теперішні 
з мрамору чи железобітонні, чи з каменю – все одно 
ж воно має свій вік, свій строк служіння. Пройде 
десять-двадцять-тридцять років  – воно розрушить-
ся. І це вже буде не земля, це вже буде не потерть із 
трухлявого дерева, которе екологічно безвредне, а це 
вже буде просто сміття, куча щебйонки, котору ви 
візьмете, і  отам висипете за територією кладбища, 
кучу сміття нагорнете. І оці ж вінки – це ж живі квіти 
повинні буть, а  вінки  – це підробка, це підробка на 
живі квіти. І підробка грошей – це кримінал? Кримі-
нал. Підробка документів  – це кримінал? Кримінал. 
А  шо таке квіти? Квіти  – це залишки Раю на землі. 
А ми, получається, ті залишки Раю на землі робимо 
підробкою.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Як відбуваються загаль-
ні поминальні дні? Люди кличуть священика?] В не-
ділю ми об’їжджаємо два Захарівських, два Середин-
ських і одне Аудиторівське  – тоєсть п’ять кладбищ 
ми встигаєм. Раніше більше було згуртовано, а тепер 
кучкуються. Я ж, оце, людям і говорю останнім часом, 
шо воно ж втрачається сам смисл поминання. Смисл 
поминання в чому? Хто має дві рубашки – хай розді-
лить з людьми.

с. Нагірне
Записали В. Конвай, С. Довгань та М. Курінна  

у травні 2012 року у с. Нагірне  
Світловодського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Бровської Тамари Федорівни, 1938 р. н.  
(родом з м. Георгіївськ Світловодського р‑ну), 

Цебермана Володимира Никоноровича, 1937 р. н.,  
Цеберман (Швачка) Євдокії Йосипівни, 1934 р. н.  

(обоє родом із с. Стара Ревовка Новогеоргіївського р‑ну), 
та Піценко Тетяни Григорівни, 1944 р. н.  

(родом із с. Калабарок Новогеоргієвського р‑ну)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  [Існували прикмети на смерть?]  
Да. Буває, собаки виють, а буває, кричить сич.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. У  кожної людини є ву-
зол на смерть, от і у мене  є, і  із сином я живу, то і 
йому вже зробила. А  воно їсти не просить. Шість 
платків – гроб нести, чотири – на кришку, хто буде 
нести. А моя родичка, коли приїхала до мене, щоб я 
її доглянула, то привезла вишиту сорочку і спідни-
цю у свій вузол. Обмивання та одягання померлого. 
Коли людина помирає  – кличуть обмивать когось, 
а  тоді переодівать. Із друзів. Спеціальних людей у 
нас немає. Я дала платочки шерстяні. [...] Родичі не 
обмивали. Обмивали люди зі сторони. Чужі. Особен-
но обмивали бабушки. Раньче. [Як їм віддячували за 
це?] Їм давали платочок, якісь гроши, подарунок. [Ці 
бабусі обмивали і жінок, і чоловіків?] Конєшно. [По-
кійника одягали в новий одяг?] Обязатєльно. Покій-
ного одягали всєгда в нове вбрання. Но єслі там, до-
пустім, у людини гарний костюм, людина раз його чи 
два тіки оділа, це даже хорошо, єслі одєть йому туди. 
А старого ніззя, а все таке – новеньке. І на ноги взут-
тя... Маєчку. [Жінці хустку зав’язували?] Да, на жінку 
платочок надо обязатєльно. І все новеньке. «Мертва 

вода». Воду, якою помили покійного, виливають в 
туалет. Бо колись, я ще молодша була, сильно у всьо-
му не розбиралась, то як моя мама померла, то поми-
ли її та й вилили воду в палісаднік, то год все мертве 
було. Навіть трава не росла. Труна. Таких не прода-
вали трун. Сами оббивали і робили сами труни. Ро-
били, коли купляли, це вже хто як. [...] [Як назива-
ли – «гроб», «труна»?] І  «труна» називали, і  «гроб». 
Раньче робили самі люди. Стругали доски і робили. 
А потом, як в колгоспах були, був столярний цех. То 
труни робили там. [Коли труни почали оббивати 
тканиною, мереживом?] Помню, це з давніх-давен у 
нас, наче. Всєгда оббиті були гроби. [Подушку із чого 
робили?] Набивали опилки. Спорядження померло-
го. З собою покійнику кладуть розчоску, носову хус-
точку і мелоч. Мелоч для того, щоб заплатив на тому 
світі за переход. Інколи кладуть пляшку в гроб, якщо 
чоловік любив випить. [...] [Іконку клали?] Іконку 
можна. [Куди її клали?] Поряд, на подушку. «Пута». 
Померлому обов’язково зв’язують руки і ноги. Цю 
вірьовку розв’язують уже на кладовищі і кладуть по-
кійнику у труну. Але буває, що цю вірьовку крадуть 
знахарі. Вони її використовують і на хороше, і на по-
гане. [...] [Що робили з «путами»?] Оці стьожечки? 
[«Стьожечки» їх називали?] Да. Їх спеціально зніма-
ють для того, шоб, єслі болять руки, ноги, просто лі-
чилися ними. Перев’язують цими стьожичками руки 
і ноги. [Їх зберігали?] Їх зберігають для лєченія. [Не 
боялися, що хтось може викрасти стьожки?] Єсть 
таке. Єслі нехороша людина може знять оцю, мертву, 
стьожку і засунуть людині в карман, тій буде дуже 
нехорошо. Нічне перебування біля померлого. Коли 
чоловік помер, то ми запрошували читать. Сам ба-
тюшка читав до півночі. Колись, як були люди багаті, 
то заносили на ніч до церкви, а бідних не заносили. 
Після дванадцятої години ночі ми покійного винесли 
на вулицю, а самі сіли і пообідали. [...] [У першу ніч 
покійник ночував у будинку чи в церкві?] Смотря, як 
получалося. Тепер же як? Привозять із морга і люди-
на в хату вже ніяк не попаде. Потому, шо привозять і 
зразу хоронять. [Що робили родичі в першу ніч, коли 
покійник був удома?] Раніше було багато жіночок та-
ких, що вміли читать. Це тепер цього немає. Просто 
жінки, з вулиці, сусідки... якась рідня... Приходять і 
довгенько, довгенько сидять коло нього і моляться. 
[Родичі що роблять?] А родичі теж: одне піде та при-
йде, підуть та прийдуть... Заборони та перестороги, 
пов’язані з померлим. Шоб людина не розлагалась, 
клали мідну пластінку. Коли хтось помирає на вулиці 
чи на кутку, то нічого не роблять – не садять у зем-
лю, не консервують, бо кажуть, що нічого хорошого 
із того не буде. [...] [Дзеркала завішували?] Дзерка-
ла обязатєльно надо завісить. Даровини прощальні. 
У нас, у чоловіка, було багато друзів, то хто не йде, 
той шось і несе – хто горілку, хто гроші. Чужі люди 
приходять без нічого, їх ніхто не кличе. Всі одне від 
одного узнають, і так всі приходять. [...] [Ховали на 
який день?] Як на який, на другий. А буває, шо і до-
вше держуть. [Священика запрошували?] Тоді музи-
ка тіки – трубач приходив. А зараз тіки піп, счас тіки 
батюшка. [Були випадки, коли потайки приводили 
священика на похорон?] Були, тихенько привозили 
і батюшку. [Люди щось казали?] Ніхто нічого не ка-
зав. Атрибути поховальні. Коли людина помре, із 
паличок роблять хрестик і ставлять на вікно, у ста-
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канчик, і  це воно повинно простояти сорок днів. 
Ще кладуть у нас на кришку хлібину, під хлібину є 
рушник. [...] [Тим, хто ніс, пов’язували хустку?] Об-
язатєльно. Пов’язували платки на руки. І  тим жін-
кам, що кришку, віночки, труну несли пов’язували 
платки. На воротях платок вішали, де є мертва лю-
дина. [Якого кольору?] Білого. [І  скільки він на во-
ротях висів?] Поки хтось не зніме. Вже пройшов той 
похорон. Хто хоче зняти той платочок – хай знімає. 
Це вже як вийшли з двору і понесли. А оцю хлібину, 
що несуть, потім розламують і роздають всім людям. 
[Цей шматочок хліба обов’язково потрібно з’їсти? 
Її не можна викидати?] Її можна принести і віддать 
курочкам. Сни-прохання. Мама говорила, що піш-
ла до своєї мадістки, коли та вмерла, і побачила, що 
коли її ховали, то плаття вділи, а пояс не зав’язали. 
То мама розказувала, що вона їй на третій день при-
снилась і питала, де моя мама поділа пояс. То мама 
розказувала, що ждала, поки хтось умре, щоб по-
класти пояс  – передать покійниці. Мертва кістка. 
[Чи лікувалися живі люди, торкаючись покійника?] 
Було таке. Повір’я таке було. І воно, по-моєму, і сей-
час сохранилось.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Покійника 
виносили з хати в труні?] Да. Вперед ногами. Ставили 
на нарах. [Коли виносили труну, нею об поріг стука-
ли?] Нє, не було такого. [...] В процесії першим несуть 
хрест, платочком або рушником обв’язують, і  ікону, 
також рушником або платочком покривають, а  тоді 
вже кришка і покійник. Скільки буде людей  – треба 
всіх людей перев’язать. [...] [Як відбувалася поховаль-
на процесія?] Спочатку несли хрест, потім – кришку. 
На кришці – хлібина, на платочку. Ложиться на труну 
платочок, на платочок – хлібина. А потім – хорогви, 
єслі вони є. А потім віночки несли. І ікону несуть, єслі 
вона єсть у кого, конєшно. [Після вінків?] До вінків. 
Іконка – впереді. Воно, можна, саме перше, а можна – 
всередині. [Хрест, ікона.] [Портрет покійника несли?] 
В селі я ніколи не бачила такого похорону, шоб несли 
портрети, потому шо ховали простих, обикновених 
людей. У селах пока такого немає, шоб портрети не-
сли. [Хто несе віко?] Жінки в основном несуть криш-
ку. А чоловіки – гроб. І жінки несуть віночки. [Тоб-
то жінки завжди несуть віко, а не тому, що чоловіків 
немає?] Буває таке, що нема кому, то хто шо візьме – 
то і несе. [Було таке, що жінки несли труну?] Ніколи 
такого не було. Труна дуже важка. [На плечах несли 
труну?] Конєшно, на плечах. Рушники поминаль-
ні. Як тільки покійника виносять із двору – кладуть 
полотенца. На роздоріжжі  – обов’язково полотенце. 
І  перед кладовищем полотенце. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. [Можна через вікно 
дивитися на похорон?] Нє, нізя. Всі кажут, шо нізя. 
[У будинку покійника] дзеркало закривали. [Відчиня-
ли ворота або двері?] Ворота відкривают тіки, як вже 
похорон. [Після винесення покійника з хати двері за-
чиняють за ним?] Закривают, да. Ворота зразу закри-
вают, тіко пройшов похорон. [...] [У  будинку приби-
рали після винесення покійника?] Обязатєльно мили 
пол. Як труну виносять – зразу миють пол. [Куди ви-
ливали воду після прибирання?] Шоб люди на неї не 
ступали. [...] Прикмети метеорологічні. Оце до нас, 
на Нагорне, везуть дуже багато із города. І  кажуть, 
неважна прімєта для нас. Кажуть, що у нас погано 

дощі йдуть іменно через це, шо до нас через міст пе-
ревозять покойників. А єслі і перевозять покойника, 
то надо це робить з попом, шоб піп ішов по мосту, по 
греблі, і світив. Оце так надо. А ніхто ж цього не робе. 
Перевезли покойника – та й усе. Кажуть, шо це дуже 
нехорошо для того села. Вот, іменно для нашого села.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Хто копає могилу?] Зараз  – 
можна найнять, єсть услуга, а тоді не було. Собира-
ються сусіди, друзья та й ідуть яму копають. Копачі 
за яму і  за те, що потім загортають, беруть триста 
гривень. Дають їм могорич і по рушнику. [...] Надо, 
щоб рідні не копали. Копають чужі люди. Ідуть, про-
сять. [Як їм віддячують?] Платять їм гроші. Дають, 
конєшно, пообідать людям. Могила. [В одну могилу 
«підхоронювали»?] Може, десь і робили. Я  такого 
не бачіла. А єсть, дєйствітєльно, шо підхоронювали. 
[Хрест де ставили?] В голові. ... [Прощалися з помер-
лим?] Із покійним на кладовищі прощаються тільки 
найближчі родичі. Вони підходять до труни і цілу-
ють покійного у лоб. Всі на кладовище прощаються. 
Так каждий підійде, слово скаже. А у дворі ніззя про-
щаться. Опускання труни. Опускають рушниками. 
Є  общі рушники. Але буває, люди хотять саме свої 
рушники. «Земля тобі пухом» у нас кажуть, і всі тричі 
кидають землю на гроб, в яму. [...] [На чому опускали 
труну?] На рушниках. Спеціально полотєнца купля-
ли такі довгі. І вафельні. Особенно раніше. Опускали 
на цих полотєнцах, а потім розрізали і давали кож-
ному, хто це робив. Дари поминальні. Ту хлібину, 
яка була на кришці гробу, беруть і розділяють між 
усіма, хто тут був. Просто розламують і роздають. 
То кажуть, що деякі люди несуть той хліб додому і 
віддають скоту, корові чи поросяті, чи яке там у вас 
хазяйство є. Хтось з’їв і тут. Але якщо є скотина, то 
дуже добре і її погодувати цим хлібом.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На обід 
кличуть. [По поверненню із цвинтаря] зразу миють 
руки всі. Витирають. І потім заходять у хату, де їх вже 
готові столи ждуть. І  сідають поминать. Їдять поми-
нальний канун зразу. Канун – рис с медом, з вишень-
ками. Це по три ложки беруть цього канунчика, шоб 
зразу пом’януть. А потім вже горілочкой же ж. Хоча 
ніззя. Каже піп постоянно, що нізя цього робить. 
І  як уже закінчать, то роздають поминальне. Обяза-
тєльно, шоб там було шото мучне: булочка, печення. 
[Цукерки дають?] Цукерки обязатєльно. Пірожок. 
Страви поминальні. У піст варять пісний капусняк. 
Буває, засмачують його бичками в томаті або кількою. 
А якщо звичайно, то варять капусняк із м’ясом. Заки-
піло м’ясо. На вісімдесят чоловік я натираю одне від-
ро капусти і наливаю його томатним соком. Кладуть у 
нас на вісімдесят чоловік чотири стакана пшона, кар-
топля. На кисіль треба півтора кілограма крохмалю. 
Варять фруктовий кисіль. Із вишні, клубніки чи що є. 
Раніше у нас готували картошку із м’ясом і клали сло-
ями, смажене м’ясо і сиру цибулю слоями. [Які по-
минальні страви були на столі?] Готують на похорон 
капусняк. Борщ буває. Обязатєльно тушена картопля. 
Сєйчас же ж у нас багаті стали – і ковбаска, і сирок, 
і сєльодочка. Тепер готують все, хто шо хоче – котлети, 
голубці, перець начиняють, рибу смажену, ставлять 
ковбасу, картошку із м’ясом. А раньче було тіки так: 
капуста, картошка і кисіль з молоком. [Молочний ки-
сіль – це остання страва?] Це остання страва. Потім, 

СВІТЛОВОДСЬКИЙ  РАЙОН
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коли люди дообідають, хто хоче компоту чи кисіль без 
молока... Чи компот, хто замінить кисіль з молоком. 
Поминки післяпохоронні. [Поминають у які дні?] По-
минали дев’ять днів, сорок днів. Можна і на півгода 
поминать. Чаще всєго поминають і на півгода, і  на 
год. [Людей запрошували?] Людей запрошують обяза-
тєльно. На дев’ять [днів] в основному, знаєте, в кого 
є можливість. Проходить лише дев’ять днів, люди ще 
не полностью одійшли од того. Можно людям просто 
роздать поминальне і всьо. А  сорок днів, конєшно, 
надо зробить обов’язково. «Сніданок» для померлого. 
[Сніданок померлому носять?] На другий день несуть 
снідання. Несли ковбаску, сирок, сельодочки кусочок, 
яїчко. [Що із цим робили? Залишали на могилі?] Це не 
залишали. Просто стояли за столом і поминали люди. 
Наливали чарочку і ставили на могилку цю чарочку. 
І так воно залишалось. Не прибирали його. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У  нас ще є поминальні 
суботи. На Трійцю поминають утоплеників і вішаль-
ників. У нас церкви немає, тому з поминанням у нас 
трохи проблематично. Попи тепер стали дорогі. За все 
такі гроші завертають, що аж страшно. У нас через те 
старші люди і не спішать іти до церкви. Дари поми-
нальні. Після войни таке тяжке время було, і батюш-
ка був безплатний. На гробках поклали батюшці пару 
пиріжків, пасочку, кілька крашанок – оце й уся плата. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. [Як ховали 
дів чину?] Ховали в фаті і в білій сукні. Cамогубців  
Колись людей, які померли, як у нас казали, не сво-
єю смертю, їх ховали за кладовищем. Не своєю – це, 
значить, утопився хтось або повісився, або хтось цю 
людину вбив. Кажуть, що гріх на себе накладати руки. 
І раньче ховали окремо, і сійчас. Їх же піп не прово-
жає... [Хреста їм ставлять?] Сєйчас ставлять, а  рані-
ше  – нє. [Який вигляд мають їхні могили?] Обикно-
венна могилка.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кажуть, що сорок 
днів покійник знаходиться в хаті, то приходить попи-
ти води. [...] Душа человєческа виходить з человєка, 
коли він помирає. [Як її уявляють?] Вона, як нєвідіма, 
прозорого шото такого. Душа ж покидає тіло, а, як-то 
кажуть, тіло – карма. Це просто тіло. Головне – душа. 
Она всєгда жива. І  души померлих всєгда коло нас. 
Они нас окружають. Вони знають, шо, наприклад, 
люди собираються або на похорон, або шо... Душа 
знає, хто прийшов і як прийшов, хто як казал і  хто 
шо казал.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Мені був приснився син перед 
дев’ятим днем поминання, покійний. Наче я в городі, 
і  їде двоповерховий автобус, я такий тільки по теле-
візору бачила, а син стоїть через дорогу. А перед тим 
так сталось, що коли ми його повинні були ховать, то 
купили все, а на хліб грошей уже не осталось. Аж тут 
знакомий дзвонить і питає, може щось треба, чимось 
помогти, а ми йому сказали, що у нас хліба немає. Він 
сказав, що їхатиме на село повз нас, щоб хтось ви-
йшов, і він передасть десять хлібин. Но я тоді не при-
дала цьому значення. А кажуть же, що нічого не мож-
на позичать. А це, наче, він стоїть і нічого мені не каже, 
а тільки сильно так дивиться на мене. А я йому кажу, 
що треба хліб купить, а грошей немає. А він ніби дає 

мені двадцять п’ять гривен. Кажуть, що ні в кого нічо-
го не треба брать, бо це вони поминають своїх батьків, 
своїх рідних. Воно тобі в пользу не піде. Ти зготовила 
обід для всіх, хто прийшов. Коли покійник сниться, то 
треба піти на базар, купить пряників і цукерок і роз-
дать, сказавши при цьому, кого ж треба пом’януть. Бо 
якщо ви не скажете, кого ж саме пом’янути, то може 
ще снитись. 

с. Ревівка
Записала М. Курінна в травні 2012 р.  

у с. Ревівка Світловодського р‑ну  
Кіровоградської обл. 

від Шумейко Марії Романівни, 1926 р. н.,  
та Мирошника Володимира Івановича, 1927 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Хто обмивав покійника?] Когось 
гукали. З  сусідів когось гукали. [Їх якось винагоро-
джували?] В кого шо є – чи платочок, чи шось небудь 
дать. Спорядження померлого. Теплу одежу ложили, 
шоб не мерзли. Тіки не зразу ложили. Неділі через дві, 
через три, через місяць, якшо хтось на вулиці чи з од-
нієї сім’ї ховають другого. «Пута». [«Пута» куди діва-
ли?] Не знаю, але робили. Заборони та перестороги, 
пов’язані з померлим. Коли покійник, закриваються 
дзеркала. Радіо, музика – оце все прекращається. Ото 
там лежить покойник, а туди нема чого ходить. Ми ж 
прийшли попрощаться з покойним, ну і будьте тут. 
[Підлогу миють після винесення покійника з дому?] 
Нє. Даровини прощальні. [З одягом покійника що ро-
били?] Як дев’ять день одійде, треба комусь дать, як 
сорок – треба комусь дать.

КЛАДОВИЩЕ  Могила. Родичам нєльзя було (братам, 
сестрам) яму копать. Ми жили в колгоспі. Або кол-
госп виділяв, або сусіди. І колгосп колгоспнику робив 
труну. Це безкоштовно було. Копачі. Прийшли, вико-
пали яму, дали їм по сто, сто п’ятдесят, якщо є... По-
обідали і всьо.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Колгосп 
помагав продуктами. Пшоно, олія, м’ясо чи шо там, 
шо треба дати, чи капусту варили... Поминки після-
похоронні. [У  які дні поминали після поховання?] 
Поминається всєгда на день, на два раньчє. Ето нази-
вається «дев’ять днів». Можна і вісім днів пройшло. 
[Тобто ще не пройшло дев’яти днів, а вже можна було 
поминати?] Це не треба точно дотримуватись, що це 
точно в той день. Раньчє можна на день, на два. А піз-
ніше – це вже як помилка, вродє. [На сороковий день 
поминали?] Ми – свої. [На півроку, рік?] Півроку, як 
хто багатший, то зве.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Гробки  – після Паски. 
У нас на другу неділю бувають. А от моя сестра живе, 
невістка в Києві, – там у п’ятницю. [Чому?] Раньчє були 
приходи... Був один батюшка на три, на чотири прихо-
ди. І не може в один день в Золоторівці, в Подорож-
ньому, в Андрусівці там зробить... Там – у п’ятницю, 
там – у суботу, там – у неділю. А при радянській владі 
на дев’яте травня визначали день умерших, погібших. 
За умерших, як кажуть, випили, а за тих, що полягли 
в боях, – стріляли.
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КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН

с. Боровеньки
Записала М. Маєрчик 3 червня 2002 р.  

у с. Боровеньки Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Голуб Євдокії Костянтинівни, 1911 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Одягання 
померлого. [Чи за вашої пам’яті хоронили у вишитих 
сорочках?] Да, ховали, казали «додільна сорочка», 
«суцільна сорочка», тіки не з хрестиками була, лишт-
ви були, нитками вишивалася. [Чи фарбували?] Нє, 
білими нитками вишивали, казали «лиштва». [Що ви-
шивали?] Ну, разні, отакі ж разні фінтіклюшки. [Не 
хрестиком] Ну так чи глядь, чи як. [Чи можна, щоб 
дірочки там були?] Та нашо вони там здалися. [Чи ро-
били на тій сорочці «стежку»?] Робили. І то ше біль-
шу. [Додільну сорочку шили спеціально?] Спеціально 
тільки для вмирущих, ціла он, біз оції підтички. Та ну 
так же ж зроблена ж вона, ну тільки суцільна казали, 
біз підтички, це ж бач з підтичкою, а та суцільна. Така 
шоб довга була, а так же і комір такий і рукава ж так, 
усе так, тіки шо довга. [Хто шив сорочку?] Та люба по-
шиє. [Готували наперед чи вже як померла людина?] 
Не, то ну як же, вперед же готовили. [...] Ну в бабушки 
ще годів у сімдесят було усе зготовлено. Додільна, є. 
Тіки меткальна. [Як це?] Ну, миткаль, то вона вже 
государственна, куплена. Вона шита. [Хто шив?] Се-
стричка. [Спеціально вам шила додільну сорочку?] 
Спеціально мені шила. [Вишита?] Нє. [...]  Якби я не 
готовила його к смерті, може я б вже давно вмерла, 
а то заготовила ше... [Що ще одягали на жінку?] Юбку, 
кохту, ну шо ше, боядерку вдягали, ну а тепер не вдя-
гають. [Шо таке «боядерка»?] Коротенька, тіки з ру-
кавами. [Чоботи взували?] Нє, стіки я оце живу, стіки 
вмирали, так оце тіки начали обувати, а то босі. І на-
дівали там чи чулочки чорненькі, в мужика носочки, 
а жінку в чулки чорненькі обізательно, оце й усе. А те-
пер обувають, вдягають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Як називалися поми-
нальні дні після Великодня?] Проводи. У  нас колись 
Проводів не було в неділю, тіки в понеділок, а це вже 
як стало багато робочих робить на проізводстві, тоді 
стали в неділю, того шо робочі ж люди. Тепер каждий 
коло своїх, хто там захований. Тоді [раніше] виїжджа-
ли возами, ну підводою там, чи коняка чи хто, про-
стилають рантух і ото люди сідають обідають, поми-
нають, батюшка. [Що їли?] Шо наготовили. І капусту, 
і  каша молошна, і  лапша та все. Кажен своє ставля. 
[Чи їли паску?] Ну аякже. І яйце, й паска, й усе.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. [Як хова-
ли нехрещених дітей?] До батюшки ходили, шоб ба-
тюшка розогрішив, де його поховати. А  тоді він там 
проказує, шо зробити, шоб його заховали і запича-
тали. [Чи несли на кладовище таких діток?] Ховали. 
[І батюшка читав молитву?] Ну, батюшки не було, ба-
тюшка в церкві, а мати вже ходила, там уже й молитву 
читали і все, запичатували. Таке дитятко як хоронили, 
так у пелюшки заповили, так повивачем зв’язали. Як 
манюничке-манюничке – всьо равно рубашечку наді-
вали, на столі клали, воно на столі лежало, а  тоді ж 
беруть на кладовище везуть маненьке. [Чи робили 
труну?] Аякже. Труну робили, і все. [Як у вас кажуть: 
«домовина» чи «труна»?] Доломина. [На кладовище як 
кажуть?] Кладовище і все. Та в нас там таке все кладо-
вище, шо Господи!!! За день й не обходиш, здорове-
здорове.

с. Голубівка
Записала Н. Гаврилюк 8 листопада 2008 р.  

у с. Голубівка Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від Гусак Катерини Василівни, 1929 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмиває покійника?] 
Свої не прийнято. Покличуть дві жєнщини. Тряпочку 
у воду, витирають. Все нове, готове, нарядили: рубаш-
ка, треси, чулки, плаття, платочок. Хусточки роздають. 
[...] Барахло, яке є, на девятий день людям роздають. 
Нарядили, кладуть двері чи доску, застиляють по-
кривало, простинь, подушку, хто сіно бере. «Пута».  
[Пута] колись брали, шось робили. Нічне перебу-
вання біля померлого. Обізатільно покойнік должин 
переночувати. [Чи сидять люди біля покійника?] Си-
дять, вечеряють. Лапшу варять, помідорчики (як суп-
чик). Капусняк – як поховають. Компотіку. [Чи п’ють 
горілку?] Хто хоче. Рідня стається до ранку. У час ве-
зуть на кладбище. Даровини прощальні. Хто йде на 
похорон, печеньє, канфети, гроші, десятку кладуть 
на столі за Царство Небесне. Відспівування. Батюш-
ку привозять. [Псалтир читають?] Нє. Пісні співаємо 
молитвенні. Люди старі попередавали, ми перепису-
вали. Свічку дають родичам, обгортають платочком. 
Батюшка ходить з кадилом, читає. У хаті він печатає. 
[А на могилі?] От він одчитав, каже «прощайтеся». От 
як прощається, душа чуствує, а як запечатає, душа не 
чуствує. Землю бере святе і печатає. Земля на столі 
стоїть в платочку, вода священна, він хрести і співає. 
І як попрощалися, він бере печатає землю. Запечатав 
цю землю, вже цей покойнік не чуствує. Батюшка пі-
шов, дають дєньгі і капусту, і хлібину, і пиріжки. 

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ
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ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Чи йде ба-
тюшка на кладовище?] Нє. Батюшка поїхав, покійника 
виносять надвір, поставили гроб на дворі. Прощаюця 
і везуть. Беруть, несуть до ями. Вже на кладбищі про-
щаюця. [Коли несуть труну на кладовище, чи зупиня-
ються дорогою?] На перекрьостках.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Опускають на рушни-
ках. Набирають ткань красиву, тканю лице закрива-
ють. Тоді кришкою. [...] Як гроб опускали в яму, оце 
цю землю священну сипеть нахрест. Запечатаною зем-
лею запечатують. І воду священну виливають. Копій-
ки в краманчик кладе. Кажуть, шоб викупить місто. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Дають пє-
чєньє, канфети, а  тоді кажуть: «Добрі люди, ідіть на 
обід». Варять капусняк з пшоном, кисла капуста, куря-
тина. У го ́роді варять борщ. Канун становлять спершу. 
Сідають за стіл, хазяїн каже: «Добрі люди, поминайте 
хазяйку». Три рази взяла канону, тоді люди, картошка, 
катлєта, огурци, помідори, компот. Мужики – чарочку. 
Пообідали люди, кажуть: «Царство Небесне». «Земля 
пухом». «Дари цьому Господу за цей даровій, а цьому 
хазяєву за його привіт, алілуя, щоб у цьому домі при-
бував, щоб цьому хазяєву Бог щастя давав, алілуя» 
(три рази). Кажем «спасіба» і пішли. «Сніданок» для 
померлого. На слєдеющий день іде рідня на кладбище, 
свої. Несуть, шо є: колбаску, рибку, огурчика. Бутилку, 
рюмочку. Хто там на кладбищє, дають канфети, пече-
ньє. А тоді приходять дома снідають. Поминки після-
похоронні. Дев’ять день – пиріжки [роздають людям]. 
[На] сорок день збирають людей. Становлять стакан 
компоту і пиріжок. Як ідеш додому, дають пєчєньє, 
канфети за упокой душі. Год – так само. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. На мою 
дитину [знахарка] сказала: «Она у вас пустоглаза. 
Вона не житиме». Не дав Бог мені бачить, як вона вми-
рала. Це перша дитина була. Тоді вже я одкричалася. 
Ховали обекновенно. Гробик наряжали, як взрослого. 
Цвіточки і віночки.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Для душі] стакан 
з водою [ставлять], на нього кладеця кусочок хліба, 
стоїть сорок день. Потім виливають. Душа в хаті сорок 
день. В  мене мати вмерла, мені було чотирнадцять, 
і  менша сестра  – дев’ять. Я  спала, приходе мати до 
мене, каже: «Дочко, як ти старша, а Валя менша, жалій 
її, не бросай її». Я ж і кажу: «Ма, не ходіть, нашо бро-
саєте?». Привідилося, я  проснулася і наче біля мене 
хто-то стоїть. 

с. Єпіфанівка
Записала М. Маєрчик 2003 р.  

у с. Єпіфанівка Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Кужби Олександри Яківни, 1927 р. н.,  

родом з м. Чернігова (у с. Єпіфанівка проживає з 1934 р.)

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Одягання 
померлого. [У що одягали покійника?] Ой, та шо було. 
Було таке, шо і в стареньке нарядють, та і все. Шо було, 
бо бідно жили. [Яку сорочку на жінку одягали?] Таку, 
в наше время вже такі, і комбінації появились і ото ві-
скозні сорочки. [Cвою маму як хоронили?] Вона собі 
приготувала ж додільну сорочку. Миткальна сороч-
ка. Не полотняна тіко, а тіко ж довга оце така, та тут 
же мережкою вони самі вишили, мамка, і тут рукава 

ж вишила нитками катушняними, білими нитками 
і сказали: «Шо оце ж так мене наряжіть». Кохта в їх 
була така і юбка, і оце ж шоб мережку було видно з-під 
юпки. Так ми й нарядили і хвартух теж. Тапочки харо-
о-оші, привезли з Дніпропетровського, їй онучка 
привезла. Такі з пушинкою. Красіві тапочкі. [Колготи 
якісь одягали?] Нє, нічого. Чулки прості. А  хвартух 
же наділи і платочок же. [А  очіпок?] Нє, очіпок уже 
не надівали. А косиночкою обв’язували голову, а по-
том платком наділи. [Чи одягали намисто?] Хто но-
сив намисто, тому одівали. [А сережки?] Нє, сережки 
знімали. Підготовка смертного вбрання. На смерть 
одкладали додільну сорочку, пошиють спеціально. 
Ця, шо на смерть, вона вишита тою, не ткану виши-
валась, тіки такими полотняними, такі, як оце і ткали 
їх, такими ж нитками вишивали. А та, шо так вона ж 
ходе, тамочка й цвітні нитки були. Отак ото одрізня-
ли. Рукава буває вшиті. Відспівування. Виносять по-
койника з хати, півчі йдуть співають. Півчі приходять 
читають і півчі співають. Приходить женщина така, то 
одчитає Псалтирь, а півчі співають – жінки тоже такі, 
три-чотири жінки співають. Ми ходим співать.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Тоді ж уже перед тим, шо ви-
носить із хати, виносють ікону вперед, тоді хрест і ста-
новлять там надворі оце все. Винесли – трошки над-
ворі постояло і виносять на машину. Ми йдемо співа-
єм за покойником, батюшка співа. Батюшка приходе 
ото ж одспівує похорон, він же служе полностю служ-
бу по покойникові. А  тоді вже аж виносять надвір. 
А як на кладовище іде батюшка, так батюшка вперед 
або йде, або його ведуть. А тоді покойник іде [несуть 
труну]. Тоді на кладовищі ж батюшка молиться, землі 
придає. [Коли накривають труну?] Як попрощаються. 
Нє, нє, нє на кладовищі. Батюшка землею посипе отак 
навхрест, закривають гроб. [Покійника накривають?] 
Обізатєльно. Там же в його єсть покривало і тюль, ним 
покривають. Зібрали цвєти всі з гроба, накрили тією, 
а тоді тюллю. Гарно забили, опустили.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Обідать 
всіх збирають, приглашають усіх: «Люди добрі, при-
ходьте, пом’янем (там чи сина, чи матір, чи батька), 
обідать». [А  якщо це вже ввечері було?] Всьо рав-
но  – обідать. Не кажуть вечерять. Сперва кутю ста-
новлять  – «канун» називається. Рис крутий варють, 
а тоді воду кип’ятять із сахаром круто, шоб вода со-
лодка була. Хто меду кида або ще конфет «барбарис». 
Хароше тоді воно. І то наливають потрошку ж водичкі 
і куті кладуть. І ото саме перве поїсти по три ложечки 
треба куті, а потом ставлять вже капусняк. Капусняк 
же на первому щоту, тоді становлять картошечку, те-
пер уже до картошки кладуть два кусочка колбаски, 
два кусочки рибки, два кусочки сирку і чи катлєта, чи 
гуляш. Оце все в одну тарілку. [Кожному?] Кожному 
оце в одну тарілочку. І стаканчик кампоту і пиріжок. 
Колись розкладали його по тарілках, но воно тоді 
було більше всього і багатше якось  – дешевше було. 
Поминки післяпохоронні. [На сорок днів] обід готов-
лять. Обізатєльно капусняк, те шо на похорон, те і на 
сорок днів, те і на год. [Кого гукають на сорок днів?] 
Родичів, сусідів. На похорон усі підряд ідуть, а на со-
рок день вас пригласили – ви прийшли. [Здебільшого 
жінки ходять?] Да, мужиків меньче ходить, менше, 
а на похорон мужиків аж більше. У нас оце молодого 
як ховали із Сєвєр-Донєцька, привіз каріус [«Ікарус»] 
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повен горою набитий отих мужиків. Страшно мужи-
ків було багато і саме молоді.

ГОЛОСІННЯ  Як дуже молодий, так трудно, всі плачуть. 
Ну дуже тяжкий це случай. У нас позавчора ховали. 
Поїхав на заробітки у Київ, п’ять місяців проробив – 
привезли в гробу. [Чи голосять на похоронах?] Обіза-
тельно. [Уміють голосити?] Вміють. У нас вміють голо-
сити. [Всі голосять чи ні?] Нє, рідні. Дочки, мами. Є й 
не голосять. [Де вчаться голосити?] Та ніде, воно саме 
заставляє. В нас ось померла жінка, чоловік остався, 
так він до того тужив – жінка так не заплаче, як він 
плакав та приказував: «Та моя ж ти куколка, моя ж ти 
зозуленька, та ти ж моя хорошенька». Та там усі люде 
плакали. І він, чоловік, так їй приказував уже, що ніх-
то так не приказував. 

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ  [Жінка] чорний платочок носить. 
[Довго носить?] Год. Я носила год – хазяїн умер. [Каза-
ли, шо не можна наряжатися гарно чи співати?] Нє, а я 
й сама не ходила нікуди: ні співать, ні танцювать, ніку-
да не ходила. [Якби на весілля покликали – пішли б?] 
До году не пішла б. Оцего в церкву можна сходить так, 
помолитись, а так некуда не ходить. Кличуть і сочув-
ствують мені і соболєзнують, ну воно сама душа, вона 
не йде.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утоплеників. 
Ховають на кладбищі, раньше не ховали. Архієпископ 
розказував за оце ж, за вішаників, за утоплеників, за 
самоубійців, всьо равно треба ховать і поминать, і все 
на світі робить, і печатать. Каже: «Він – чоловік. Він – 
це його смерть така», – оце архієпископ. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Коли більше лю-
дей, то кажуть же усе ж покойникові оце достанеться, 
що оце ж пообідають, оце гаряче, це «гарячий обід» 
називається. Кажуть: «От багато було людей, який 
це він щасливий». І  оце січас співають «Христос во-
скрєс», і оце він зразу пішов у Рай, кажуть. Ну це нам 
так кажуть і ми так кажем дітворі. Ну це ось ми ховали 
позавчора, а в середу буде вже отданіє. Пасха – будуть 
співать «Христос воскрєс», а оце тепер вже він пішов 
у Рай, прямо в його врата одкриті. [Навіть якщо був 
дуже грішний?] Да, гріха нема ніякого. Це він пішов у 
Рай. Це ж до середи, а вже з середи – вже всьо – воро-
та закриті, шо заробив, те й получай. Після Паски оце 
такий промижуток – тут сорок днів, оце якраз в оцей 
момент чоловік попадає в Рай. 

ДАРИ ПОМИНАЛЬНІ  Як оце спечеш чи пампушечку, 
чи пиріжечки, то й рознеси милостеньку. В тебе ж по-
мерли тамичка чи мати, чи батько, чи брат, чи сестра. 
Це вже у такий, в обичний день, то кажуть, шо це най-
більша милостина, коли гарненько ти дав чоловікові, 
шоб він пом’янув. Оце тоже харашо, шо гаряченьке. 
А шо з магазіна купиш, то це таке.

с-ще Житлівка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  

у с‑щі Житлівка Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від Кіяшко Марії Федотівни, 1927 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Одягання 
померлого. [Чи одягали жінок у додільні сорочки?] 
Одівали. Тоді ж не було совєтського, шо не купляли 
вони ніде нічого, вони таку і готовили. Кажда була ха-

зяйка, вона соблі готове на смерть, шоб надіти їй. Тепер 
же і в тухлях кладуть, а тоді босіком. Чулки надівали, 
обнаковенні чулки були. Було кажуть так: «Не нада 
обувати ні тапок, ні тухлів. Не нада нічого обувати. Бо 
там як будеш ти переходити, тебе Господь як буде там 
принімати на суд, там буде тебе пускати по тоненькій 
кладочки, і будеш іти спотикнешся і впадеш, як іти-
меш ти вбута. А як ітимеш ти босіком, ти пройдеш і 
не впадеш. І не попадеш ти в пекло». [Де брали пан-
чохи?] Нитки, а тоді в’язали сами. Крючками в’язали, 
на спицах. [Чи обмотували ноги полотном?] Ні. ми 
вже й прабабушок ховали, вже ми не обмотували. 
[Що готували на смерть?] «Придане»  – мати так ка-
зала. Так і зараз кажуть. Ми у голодовку, в [19]33 году 
бабушку ховали, я приходила на кладбище, то їх по-
ховали без труни, замотали в рядюжки полотняні, те, 
шо ткали вони, і їх у голодовку заховали. Мою бабуш-
ку і Льончика  – діда  – заховали. Нічне перебування 
біля померлого. От оце ввечері отчитали оту молитву 
за покойником, Псалтирь, потом вечеряють. Вечеряє 
сім’я і вечеряють оці, шо були тут. Вечеряти можуть і 
рядом із покойником. До двінадцяти. Рекомендували 
тіки, шоб оце побуде вона открита, покойник, будем 
казати, а тоді брали і накривали її тим, шо накриваєте, 
шо там вони [мали]: ілі простинкою, ілі спеціально, 
і тюль. І під тюль кладуть. Закривали полностю, усю. 
Но послє двінадцяти. І тоді вже ті поужинали і ляга-
ють. Пиріжок і компот, і обязательно кутя. Укрили по-
койника – і повечеряли.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Колись 
готували так. Умер чоловік – хто з рідні прийшов по-
був, но і готовили там суп чи борщ, і кампот, озвар. 
[Як готували лапшу?]Лапшу  – це готовлять увечері, 
як умре людина, ще не поховали. [...] Пекли коржики 
такі тоненькі, як бліни, но з крутого тіста, прісне тісто, 
круто замішене. Блінчик рідший, мягенький, а то ні. 
Розкатують качалочкою як можно тоньше, на плитку 
кладуть. З одной сторони піджарють і з другой. Не на 
протвєнь, а на плитку. Вони чистили її. Щоб усе було 
чисте, гарне. Потом вони схолонули, потом беруть 
скручують, потом кладуть на доску і тоненько отак 
нарізають ножами. Нарізали її, потом отак розіклали 
чи на сонці, чи на тій же ж плитки снова, підсушили, 
потом складали в макітри чи в шо, і потом уже готу-
вали. Тонісінька, як капусту кришуть. Міліметра два-
три. А тоді з ж просушують, бо його ніззя складати. 
І то готують. І озвар варили. І більш нічого не дава-
ли. А тепер як нашнуть – і колбасу, і сирок. Кутя об-
язательно. Обязательно на перве борщ або капусняк. 
Ну в основном тоді з чого варили – пшеницю товкли 
і вона получалася як рис. І колись не дуже солодили, 
а тепер уже шо ж, тепер ми багаті, тепер у нас усе є. 
[Що їли після куті?] Становили борщ, капусняк. Одно 
шо-небудь. Капусняк обязательно з кислої капус-
ти. З свіжої такий не получиться, як із кислої капус-
ти. Капусняк готовлять так: закипіла картошка, тоді 
кладуть пшоно, кипить воно. Сначала кладеться ка-
пуста, капусту мелють на машинку. Капуста і пшоно 
варяться умісті. Єсть м’ясо, значить м’ясо кладуть, чи 
курицю зарубають, чи гусака, ну в общем, яке м’ясо є. 
Потом м’ясо отбирають і нарізають маленькими ку-
сочками. А перед тим, як уже все готвове, вкидають 
м’ясо, зажарку. А картошка вариться отдєльно. Коли 
готова картошка, начинають ізсипать його до кучі. Все 

КРЕМІНСЬКИЙ  РАЙОН
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зсипають в одну кастрюлю, і  тоді пробують на вкус, 
шо добавить, чи кислоти добавить, чи дуже кисле, то 
сахарьку можна добавить туди, щоб не дуже кисло. 
Може часа чотири вариться, довго. Обід поминаль-
ний. Заховали  – приходять додому. А  тут уже ж по-
наготовляли обєд. Поминальний обєд. Єсть кажуть і 
гарячий обід. Они приходять, становлять перву кутю, 
і та ж хазяйка вона ж перва бере і приглашає всіх: «По-
жалуйста, поминайте мого чи хазяїна, чи хазяйку», – і 
начинають усі. Тоді кажуть «Царство Небесно чи Іва-
нові, чи Гриці, чи Микиті», і начинають поминати всі. 
Но хазяйка должна взяти вперед три рази. А тоді вже 
всі люди. Вона каже: «Господь благословляє, і я благо-
словлю». [Хто готує обід?] Люди. Один чоловік ніко-
ли нічого не робить. Тут спеціально є такі люди – та 
готовить, та убирає покойника, ті співають, ті чита-
ють. Чуть не в каждого своя професія. І без цього не 
обійтися. 

ВІДСПІВУВАННЯ  На другий день, як захоронили, то як 
була возможность, просили батюшку, то він отпєвав. 
Колись ходив і на кладбище. А тепер-то як він піде на 
кладбище, коли чєловєк по шесть і по восєм. То як він 
піде на кладбище. До каждого ж нада.

с. Макіївка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р. 

 у с. Макіївка Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Черенок Євдокії Петрівни, 1918 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Обмивають, наряжають, 
чистеньке ж надівають усе. Нове все надівають, по-
підстиляють нове і вкривають новим. Спорядження 
померлого. Одіяльце тоненьке постелють, як кладуть 
ото в хаті ще так, так ото з одіялом з усим отим в гроб. 
[Подушку яку кладуть?] Із сіна роблять. А хто і таку, 
з пір’я, отож і кажуть, шо не нужна вона там з пір’я, 
з  сіна нада. Нічне перебування біля померлого. Сьо-
годні вмре, завтра ховають, а кого на третій день хо-
вають. То ж тепер хоч батюшка є, а то ж не було й ба-
тюшки. [Які псалми співають?] Ну, псальмі співають з 
книжки. [Цілу ніч сидять біля тіла?] Колись сиділи в 
нас цілу ніч, а тепер до двєнадцати сидіть, а тоді роз-
ходяться і свічку гасять, і все. Ми певчі ото, ми знаємо 
шо співать.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять на похороні?] Голосять. Аяк-
же. Кричать і так шо ой-ой-ой. [Кричать?] Ну, як є 
батько молодий умре або діти. Воно зараз ще стіль-
ки їх молодих померло за цей год. [Уміють люди у вас 
голосити?] Ну, аякже. Ну вона ж ото ж приказує, шо 
вона там. Шось там розказує йому. Приказує і голосе. 
Пишеться так: як на похорон ідеш (я ж читаю Псал-
тир, ото мене кличуть скрізь читати), так не нада бол-
тать сидіть чого попало, а нада співать псальми.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  Як пообідають, в  нас співають 
так:

Жизнь унылая настала.
Лучше, браття, умереть. 
Что в окружности творится, 
Тяжело на все смотреть. 
Здесь духовное собранье, 
Пришли душу насетить, 
Сороковый денек завтра 

И в путь вечный проводить. 
– Расскажи, душа родная, 
Где денечек ты была: 
Иль спокойно где ходила,
Или крепко так спала? 
– Ой, вы сроднечки родные, 
Ни часочек не спала: 
На поклон к Богу ходила,
Все по лесенке я шла. 
Все ступеньки проходила,
Где задержана была, 
Но одна страшна ступенька, 
Трепетала в страхе я. 
Окружила злая сила 
И осталась я одна, 
Куда скрылся ангел света, 
Без защиты стала я.
Я упала на колени,
Стала Господа просить: 
– Ты услышь же, мой сладчайший, 
Меня грешную прости.
И вокруг я озиралась, 
Кто бы помочь мне подал. 
В стороне стоит направо 
Святый отче Николай. 
– О святитель Николаю,
Меня грешную спаси,
О слезах тебя прошу я, 
О ступеньки изведи.
– Ты не плачь, душа, смирися 
И напрасен вымпел твой. 
Проси родных, чтоб помолились 
За грешок ты знаешь свой. 
В это время ангел света 
Сверху вниз ко мне пришел, 
Он сказал же чистым духом:
– Отыскал я добрых дел. 
Взял меня за праву руку,
Вниз по лесенке повел, 
К сороковому денечку 
Сам ко Господу привел. 

с. Нова Астрахань
Записали Н. Гаврилюк та О. Васянович у липні 2009 р.  

у с. Нова Астрахань Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від Невечері Клавдії Михайлівни, 1936 р. н., 

Семейко Наталі Анатоліївни, 1946 р. н., 
Говтви Наталії Миколаївни, 1926 р. н.,  

та Никифоренко Любові Митрофанівни, 1938 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. В хаті багато 
рояться мух у сні, сон сниться – хтось умре. Передві-
сники смерті. Або сич плаче наяву, або сміється. Він 
і сміється, і хихоче, або сидить і укає, укає. У Валєрки 
собака вила наканунє. «Чого у тебе собака виє?» – «То 
шось он хоче гулять». Ні не гулять! Лариса поїхала в 
город, приїхала, а чоловік і ще один прийшов до ньо-
го, позакривалися і отім газом обоє. 

ПІСНІ ПОХОРОННІ
Пливут облакамі тумани густиє, (2)
Туманом покрилась могіла твоя. (2)
Ах мама родная, услиш, дорогая, (2)
Услиш, как ридаєт дочурка твоя. (2)
Мілая мама, пріді у туманє, (2)
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Как тяжко на свєтє мнє жить бєз тєбя. (2)
А папа наш іщєт красівую маму, (2)
Красівая мама нє любіт мєня. (2)
   ***
Стоіт у могіли дєвчонка бєз батька  
 лєт двадцяті, (2)
Слєзінкі сбєгают, провєдать прішла. (2)
– Тумани, тумани, вєрнітє мнє маму. (2)
Чєго ти так рано ушла от мєня? (2)
Счастлівиє свадьби, взгрустнула о мамє, (2)
Как бєлая чайка над морєм кружит: (2)
– Ой мама родная, моя дорогая, (2)
Прішла я на свадьбу тєбя прігласіть. (2)
Тумани густиє могілу покрилі. (2)
Дєвчонка вдвоєм на могілу прішла: (2)
– Тумани, тумани, вєрнітє мнє маму, (2)
Она нас поздравіть сєгодня должна. (2)
Пливут облакамі тумани сєдиє, (2)
І с болью слишни ч’ї-то слова: (2)
– Мєня нє пускаєт сирая зємля. (2)

На помини співаємо таке:
Ми сиділи за скамьямі, 
Матєрь Божая над намі. (2)
Матєрь Бож’єй помолітєсь, 
Низько єй поклонітесь. (2)
  ***
Помолітесь, люді, Богу 
За ту душу, что во гробє, (2)
Помолітесь, люди, нинє 
За ту душу, что в могілє. (2)
Прішла душа до родини, 
Де справляют сороковини, (2)
Пришла душа в етот дєнь, 
Гдє справляют сорок днєй. (2)
Стала душа коло столу, 
Гдє молятся люді Богу. (2)
Сємья плаче і ридає,
Свого батька [неньку] споминає. (2)
Помолітесь, люди, Богу, 
Пішла душа вже до гробу. (2)
Стала душа отдихати, 
Возлє неі Бож’я Мати: (2)
– Куда, душа, ти ходила, 
Зачєм гроб оставіла? (2)
– Я ходила до родини, 
Де справляют поми ́ни 
[сороковини або роковину]. (2)
Прішлі люди поминати, 
Мою душу споминати. (2)
Ой спасибі, господарі, 
За вашиі Божиї дари [бо накрили стіл], (2)
Ой спасибі, добрі люди, 
Шо ви мене помянули! (2)
  ***
Я уміраю, усе покидаю, 
Іду я в сирую землю ́. (2)
Лежу я холодна і серце не б’ється, 
Не можу я слова сказать. (2)
Колись мої руки так тяжко робили, 
А зараз на грудях лежать. (2)
Родина збереться мене поховати,
І будуть всі гірко ридать. (2)
Сусіди до мене підійдуть тихенько 
Останнєє слово сказать. (2)
Насиплять на мене високу могилу, 

Травою вона заросте, (2)
І збоку посадять червону калину, 
Весною вона зацвіте. (2)
Пташки прилітатимуть пісню співати 
І будуть мене розважать, (2)
А я й не почую, а я й не побачу, 
Бо буду в могилі лежать. (2)
Могила глибока, хатина тісна
І в неї віконця нема. (2)
Колись я жила у великій родині, 
А зараз лежу я одна. (2)
І сонце не світить, і вітер не віє, 
І дощик не мочить ніде, (2)
А я усе жду і ніяк не дождуся, 
Коли ж та родина прийде. (2)
Посадять ізбоку червону калину, 
Весною вона зацвіте, (2)
Душа моя грішна розстанеться з тілом, 
До Бога на муку піде. (2)
Багато у мене гріхів невідкупних, 
Немає прощення мені, (2)
Молюся я Богу, гіркі сльози ллю я, 
Чи приме гріхи Він мої. (2)
О Боже, о Боже Всесильний, 
Тебе я благаю, молю, (2)
Візьми мою душу до себе на кару, 
А тіло в сирую землю. (2)

Це називаються «псальми». Оце все в книжці, люди 
самі списували і передавали. А це за маму:

Поклон тєбє, мама родная, от мілих твоіх же дєтєй,
Знаєш лі ти, дорогая, что ми у могіли твоєй. (2)
Стоім ми с вєлікою скорб’ю, склонівші над нєй 
 головой,
Твою дорогую могілу умоєм горячєй слєзой. (2)
Спомінаєм дні і ночі, коториє ти нє спала,
Готовіла хлєба кусочєк, нє єла, а нам бєрєгла. (2)
Когда-то ти нас провожала, гладіла нєжной рукой,
Улибкою всєх нас встрєчала, радостно било с тобой. (2)
Спі, наша мілая мама, в глубокой могілє сирой,
Скончалась твоя жизнь зємная, Господь тєбє будєт 
 судьйой. (2)
Нікакая зємная трєвога нє нарушит твой вєчний 
 покой,
Только будут шумєть над могілой дєрєв’я с зєльоной 
 ліствой. (2)
Куда ми тєпєрь нє поєдєм, куда ми тєпєрь нє пойдєм,
Тєбя, наша мілая мама, нігдє нікогда нє найдьом. (2)
Всє заботи у нас отложила, і больше іх нєт впєрєді,
А сєрдце твойо матєрінскоє осталось в холодной  
 груді. (2)
Нє спала ти тьомниє ночі, нє знала покоя і дньом,
І хлєба послєдній кусочєк дєліла ти нам пополам. (2)
Прі тєбє нам, мілая мама, і солнишко грєло тєплєй,
І радостно било с тобою, і солнце свєтіло мілєй. (2)
Нам в горе нікто нє замєніт родную, любімую мать,
Нікто нас так встрєтіть нє может, нікто, как она, 
 обнімать. (2)
Рано лі поздно прідьом ми, родная, єщо [к] могіл[є] 
 твоєй,
Цвети на могілє посадім, горячєй слезою польйом. (2)
   ***
Закончілась жизнь зємная, всє сіли угаслі в груді,
Прощай же ти, мілая мама, вєчная память тєбє. (2)
Как вєсєло било с тобою, гдє ласкі тєпєрь твоі,
Унєсла же ти іх із собою і рєчі умолклі твоі. (2)
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   ***
Ти уснула, родная, навєкі, лєжала у […] своей,
Так прощай же, мілая мама, вєчная память тєбе. (2)
   ***

Стоіт у могіли дєвчонка лєт восьмі 
І тіхо по-дєтскі тумани зовьот:
– Тумани, тумани, скажитє, тумани, 
Чего моя мама ко мнє нє ідьот?
Прошло трі года, как умєрла мама, 
С тєх пор на могілу ношу я цвєти.
Нікто мєня, мама, нікто нє ласкаєт, 
Нікто нє целуєт так нєжно, как ти.
Пливут облакамі тумани густиє, 
Туманом покрита могіла твоя.
Ах мама родная, услиш, дорогая, 
Как ридает дочурка твоя.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На по-
хорон готовлять капусняк, канун варять ріденький. 
Тепер на похорон усе готовлять: картошку, ковбасу, 
сир, сельодку, помідори, огурци, пиріжки чи булочки, 
кампот. Раньше так не готовили. У мене мати в сорок 
сьомому [1947] вмерла, то ще ж врожаю не було, то 
молочну кашу пшоняну варили, капусту, кутю. Поїли 
і всьо. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Кладовище прибираємо 
перед Паскою, хто коли хоче. От коли трава росте, то 
і серед года ідеш, а в основном перед Паскою: приво-
зять пісок, обриваєш траву. [...] Провода у нас у поне-
ділок, а на тій стороні – у неділю. Батюшка не успіває 
за один день. У нас тут було село, воно завмерло, то 
там у середу було. Як ідуть на кладовище, то беруть і 
канхвети, і печення, і кутю беруть у мисочку і там роз-
дають. Но січас кутю мало беруть. У каждого столи-
ки є, то на столиках поминають. Як у кого сім’я вели-
ка, то збираються, а як у кого нема, то там так роздасть 
і все. Батюшка сперва одслужить молебень, а  потом 
ходе окропляє. На гробики ложуть яйця, канхвети, 
наливають у рюмку. Там його лишають, а дітвора ма-
ленька ходить і збирає. Раньше так не ходили на кла-
довище, як тепер. Тоді була голодовка. Раньше цього 
печення менш було, то тоді носили кутю на Провода, 
роздають, поминають люде. А січас же люде обжили-
ся. Рушники поминальні. В’яжуть полотєнца і плато-
чки. У кого умер мущина, то полотєнца, а бабушкам 
чи мамкам – платочки. Я обв’язала і оставила. Ми сіли 
за стіл і сидимо, а люде, хто ходе, є пожилі женщини, 
а є дєтки – знімають. Кажуть, шо цим платочком го-
лову об’язувать, шоб не боліла. Можна в кого хочеш 
знімать. Туди несеш, то нада все роздать. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як умирає ді-
вчина взросла, то її вбирали як нєвєсту у біле плаття. 
Єслі парень умирає, то тоже у костюм одівали, квітку 
чіпляли. Як маленька дівчинка помирала, то не одіва-
ли як нєвєсту, так у яке платтячко і віночок надівали. 
Вішальників, утоплеників. Як хто повісився чи уто-
пився, то батюшка не ховає. Їх ховають на кладови-
щі між людьми, хрести їм ставлять, тільки батюшка 
не печатає. Я вам не скажу за раньше. Шоб запечатав, 
то треба разрешеніє од блаженного. […] Прикмети 
метеорологічні. Як хто повіситься, то буря буде. Осо-
бенно перед Паскою буває буря така, то вже кажуть, 
шо хтось повісився. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Якшо людина дуже плаче за 
мертвим, то може присниться і сказать: «Не плач, бо 
я вже тут у воді, я вже мокрий». [...] Мертвяки сняться 
на дощ. Сни-прохання. Буває, шо мертві просять шось 
у сні. У мене вмер чоловік, мені приснився сон, шо він 
прийшов додому і лазе тут. А я кажу йому: «Чи ти їсти 
хочеш?». А він: «Дай мені хліба, цибулі і часнику». То 
я тоді взяла хлібину, часничину і цибулину і однесла 
женщині, сусідці там. Як він просить, то треба комусь 
передать. Або буває так сниться і сниться той, шо 
вмер: сусід там чи товариш, тоже нада комусь спекти 
пиріжок чи булочку, чи печення. Шоб уже не снився.

с. Червонопопівка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р. 

у с. Червонопопівка Кремінського р‑ну  
Луганської обл.  

від Гальченко (Зьоми) Клавдії Федорівни, 1922 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Одягання 
померлого. Убирали так, як і тепер убирають. Тепер 
же кохано вбирають, а тоді шо, із соломи подушечки, 
хоч з стружок у голови, і стружки у труну, заслали по-
лотном, а на його наділи, ну, в кого костюм, в нього шо 
там. Отако. [Чи одягали сорочку додільну?] На бабу 
одівають, аякже. Без сорочки не кладуть, і на мужи-
ка ж так само, і споднички надівають, і рубашку. [Що 
таке «сподники»?] Як назвати вам? Трусів не було, таке 
як штани, тіки ж біленьке. [Чи одягають штани?] Обі-
затєльно, на споднички надівають. Все чисто. [Чи взу-
вають покійників?] Колись не взували. Надінуть одні 
чулочки і все. А тепер уже черевички. Та хто черевич-
ки, а хто і тухлі надіває. Ну, я черевички собі [приго-
тувала]. Бабушка як умерла у нас, 93 года, сказала: «Не 
надівайте нічого, а білим миткальом ножки мені по-
обмотуйте». Ткань така біла. Підготовка смертного 
вбрання. [Чи приготували ви собі сметне вбрання?] 
Наготовила: плаття, рубашка, ну все-все. Псалми. 
[Що ви співаєте біля покійника?] Псальми співаємо. 
Тоді панахиду правимо. [Звідки пісні знаєте?] У мене є 
Псалтир. Мені з Києва привозила внучка дві книжки 
такі. [Задушні пісні співаєте?] Співаєм же й таке. Все 
ото, шо виписане.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Чи нази-
вали поминальний обід «гарячим»?] Ні, в нас так не 
казали – просто поминальний. [Руки мили після кла-
довища?] Ну, єсть такі люди, шо миють, а  большин-
ство ні. [Не казали, що обов’язково треба руки мити?] 
Ніхто нічого. Ну вони ж, люди, сходяться, вони ж до 
покійника не підходять. Страви поминальні. [Що го-
тували на обід?] Як умре, готовлять, як не піст, а ну 
оце м’ясоїд, то готовлять усе. Як піст – готовлять усе 
рибне. А так і пиріжки печуть, і сперва канун – одва-
рюють рис, заливають солодким, «канун» зветься він, 
сахар, мед. Тоді за кануном іде капусняк. Мелеться 
капуста кисла на м’ясорубку, а хоч січеться, но зараз 
мелеться. А колись сікли сокирою і ножем на кружеч-
кові. Тоді кладуть м’ясо. М’ясо скипіло, пшонце кла-
дуть. Готовлять заправочку – яєчко туди мнуть варе-
не, а тоді капустку цю кладуть сиру і усе, і готовлять 
зажарку. Зажарка – в кого сало, лук, морс – томат це 
з помідорів з красних. [Якщо зима?] Ото то в бутилку 
наливаємо [довго зберігається]. [Чи додавали картоп-
лю?] Отдєльно варять, потовчуть гарно. Отим отва-
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ром, шо там кипить у судині, де м’ясо на капустку на 
цю, отого отвару цю картошечку розмішують гарно і 
туди виливають. Тоді сиплють яєчко туди і оця ж за-
жарка з морсом. І тоді вона така красна, гарна, і ото ж 
м’ясце там кусочком. М’ясце любе – курятина, гусяти-
на, в кого шо є. І свинину, всьо равно, кроме говяди-
ни. Вона йде на катлєти. І катлєтки готовлять. Колись 
не було. Колись так – зварять оце борщ чи капусняк. 
Капусняк зварили, до капусняка пиріжки печуть, сме-
тани. Пиріжки з картошкою, з квасолею, у кого шо є. 
А зараз, кладуть і сирок, і ковбаску, і рибку. Оце кар-
тошечку з подлівою. На тарілочку, отож потрошку, 
такі маленькі тарілочки і то каждому. Тепер же столи 
мостять і за столи сідають, а колись це прослали ря-
дюжку долі на вулиці, як тепло, та й посідали, миску 
насипали. [Як поминали покійника, пили щось спирт-
не?] Тоді не пили, раньше, а зараз п’ють. [Що раніше 
пили на поминальному обіді?] Ну, кампот же, у банках 
у трьохлітрових. Поминки післяпохоронні. Поминки, 
сорок день і год. Оце три рази за покойником обід 
ставляють. І капусняк тоже.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На гробки ж йдуть. На 
Проводи. [Що несуть?] Ну, в кого шо є, той те і несе. 
Все несуть, і варене, і печені, і куплене. [Чи приносять 
яйця?] Аякже. Яєчко – сорок милостень. В одному яєч-
ку є сорок милостень. На Паску красять і на Проводи 
красять. І  пасочку ж несеш на кладовище. [Скільки 
варили яєць?] П’ять-шість, [с]мотря скоко покойни-
ків. От я йду, то я півтора десятка беру – це примєрно. 
На Проводи. Свекруха там, хазяїн мій там, мама там, 
папа там, брат там у войну вбитий, зять там і крьосна 
моя там. У  нас спеціальний куток  – наші самі похо-
вані, і  то ж і береш скіки. Каждому по пачці по ма-
ленькій і яєчко становиш. Зараз ходять багато, несуть 
і поминають. Раніше на цвинтар прийшли, пом’янули 
і  пішли, а  дома тоді обідають. Вся родина приходе і 
вся родина сидить, помина. А на цвинтарі ходять же 
нищі, роздава – кому платочок, кому полотєнце, кому 
яєчко, тому конфети. Особенно дітки бігають зараз. 
Оце роздав, а тоді вертається вся родня додому. 

НОВОАЙДАРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Новоохтирка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  

у с. Новоохтирка Новоайдарського р‑ну  
Луганської обл. 

від Шевченкової (Горобинської) Віри Василівни, 1919 р. н.,  
родом із с. Смолянинове Новоайдарського р‑ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Сич єссі 
кричить, значить, хтось умре. Баба була предсказу-
вала: «Єслі в селі чешеться зверху [собака], це, каже, 
хтось в селі вмре». А я, було, їдем у поле полоти, а я 
кажу: «Ой, жінки, приїдем – хтось умре в нас у селі». – 
«А звідки ти знаєш?» – «Ну знаю». Приїжджаєм і ка-
жуть  – умер там чи мужик, чи баба. Єслі в тебе за-
свербить оце, то кто-то у селі умре. Сни-прикмети. 
Приснилось мені – такий буран піднявся і в мене дві 
шиферини ізняв і поніс, а тоді дощ як пішов, і оце ж 
в оцій хаті і на горище дивлюся – потолок падає. І це 

ж в мене мужик умер і сестра в мене його була, і вона 
вмерла. Бач, два покойника получилось, такий же сон, 
дві шіферини знесло, тоді дощ пішов і потолок зава-
лився – це протів женщини, вона сорок день одбула 
мужикові і вона померла. […] Єслі присниться тобі от 
зуб випав – це хтось умре в тебе з рідні. Не ти, а хтось 
із рідні умре. Єслі ще і кров побачиш  – то кровне, 
твоє рідне. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Одягання 
померлого. Ну, як наряжали? Ну була біленька руба-
шечка, надінуть, ну брюки чорненькі, не так, як зараз. 
Його ж не достанеш було. [Чи одягали вишиту сороч-
ку?] Ну в кого яка є, і вишиті надівали, і невишиті на-
дівали, тіки білу. Зараз костюми одівають, а  тоді нє. 
Немає костюма – не вдінуть, а є – надінуть. […] Рань-
ше вишивали для смерти таку сорочку. Це вишиває 
кажда для смерти: «Шоб наділи мені цю сорочку, як 
я вмру». І  зараз, і  тоді. Ну, ранше тільки полотняна. 
«Пута». Мотузочки, що руки-ноги зв’язують покій-
никові, нізя [забирати], розв’язують і кладуть в гроб. 
Боже сохрани того брать. Боліть будеш. Не нада її 
брать. Може хтось й робе, то вже чоловік уже не го-
жий. Він буде боліть. [Робили таке?] А хіба ж не ро-
били? Це мертве. [...]  І  як хорониш  – спускають по-
лотенишне, тоже, кажуть, нельзя його брать. Кидають 
туда – закопують. Не нада, кажуть, то болєзня. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Назива-
ється] обід. Обідають люди і все. А тоді устають, Богу 
моляться і кажуть: «Спасібо. Царство Небесне тому, 
а  вам спасибі»,  – людя ́м. Ніколи не кажіть, що «на 
здоров’я», а так. [Чи давали раніше горілку?] Ні, кам-
пот. Озвар або кампот – яблука, сушка. Страви поми-
нальні. В нас, єслі хто вмре, і зараз капуcти ́ варять, не 
борщ, капуcти́. Як заховають покойника, приходять, 
сідають за стіл – кутю дають, солодке. Ну, рис варють, 
а тоді ж розводють і заливають солодким, і тоді щоб 
кажда по три ложки взяла. А тоді становлють капусту. 
А  тоді картошку толчонку. Гуляш теж роблять з по-
длівкою на картошку. І каждому насипають, тарєлоч-
ки перед каждим.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Проводах сідаєш коло 
гробка і поминаєш. На траву сідали коло своїх, а в кого 
там єсть століки пороблені – на століках. І яйця, і все 
принесуть. Капусти ́ не носила на Провода. [...]  Ба-
тюшка приказує, шо на гробки не кладіть, і не можна з 
гробків їсти – болієш тоді.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Шо заслужив [ві-
шальник], туди й піде. Шо вішальник, шо топленик – 
він сам себе. Є й ріжуться. У нас один батюшка був, 
так їх другі не печалати цих вішальників, а він каже, 
як це не пичатали. Він вже такий грамотний, учений, 
каже  – все одно. Каже, шо заробив, те й получить, 
а печатав.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять у вас у селі на похороні? Ви 
вмієте голосити?] Та, ну воно научиться. Як воно он у 
мене й батько вмер, і мати вобщє. Приказувала. І брат 
умер – один на войні погиб – двадцять второго года 
він був. А цей менший умер, було йому 52 годи. Оста-
лося троє діток. Ну вже були не такі малі, уже взрос-
лі були, cчитай. [Де Ви вчилися голосити?] Ніде. Ну 
як це. Ну от мати в тебе вмерла і голосиш. Йдеш до 
неї в гості та «Хто ж мене буде стрічати? Хто ж мене 
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буде випроводжати? Та до кого ж я тепер прийду?». 
[Як батько б’є дітей і жінку, а потім помре, чи кажуть 
про нього погано?] Нє, такого не було. Одна приказ-
ка – це мені подруга казала, вона в Луганському живе, 
та каже, ну пив муж і ганяв же, і не давав ні грошей, 
нічого. А вона ж тоже така: «Та не бачили глазки, не 
бачили й ласки. Та мої ж глазки не бачили ласки, а ру-
чечки не бачили получечки». А  кума сидить же там 
в головах, та ка’: «Кума, та хватить. Будем ховать та 
будем поминать». [Хто голосив на похоронах – тільки 
рідні чи й спеціальні жінки?] Та, єсть і жінки. В неї 
там умер чи батько, чи мати, а вона ж приказує «при-
вєт» там же йому. Мужик умер, вона ж уже й пере-
казує. [Було таке, що кликали когось голосити?] Нє, 
в нас не було.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Куди йшла душа?] 
Додому. Становлють же воду до шести неділь, приходе 
душа, водичку п’є. Ну кажуть так. Оце ти вмерла – дух 
вийшов, оце називається «душа» і все. [Звідки вихо-
дить душа?] З рота. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  У Cмолянинові [сусіднє село] так було. Жінка 
отримала ізвєщєніє з войни, і вона плаче й плаче. І він, 
каже, ходить до мене. І заходився і начав спать лягать 
коло неї. І ти думаєш, шо то він? Господи проcти, що 
скажу – то чорт. Но був такий дєдушка, він у Черентів-
ки в нас жив, він її ізлічив. [Як це можна вилікувати?] 
Дєдушка молився, молитви читав.

НОВОПСКОВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Кам’янка
Записав О. Васянович 21 вересня 2007 р.  

у с. Кам’янка Новопсковського р‑ну  
Луганської обл. 

від Колесник Євдокії Лазарівни, 1918 р. н., 
Приколот Лідії Прохорівни, 1936 р. н.,  

та Приколота Івана Івановича, 1937 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Кладовище прибирають 
до Великодня. На Великдень ходять на кладовище  – 
і  колись, і  січас. А  єсть у людей, шо на Проводи хо-
дять, а на Паску – ні. А у нас тільки на Паску, а січас 
і на Проводи ходять. Колись на Проводи не ходили. 
Як ідуть на кладовище на Паску, то приносять яйця, 
усе, шо купували. На кладовищі обідали усі. Хто зі 
своїми родичами, а  хто запрошував усіх. Січас ви-
пивають, а  раньше так, наче, не було. На кладови-
щі усе треба роздать, не можна нічого нести додо-
му, тільки те, шо інші дадуть. Рушники поминальні. 
Хрести перев’язують у нас чи полотєнцем  – муж-
чин, чи платочком  – женин. Каждий своїх родичів 
перев’язує. Колись казали «рушник», а  не «полотен-
це». Рушником ікони вбирали, а  полотєнцем руки  
витирали.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утоплеників. 
Вішальників хоронили оддєльно од людей. Десь на 
краю кладовища, в  углі. Хрести їм не ставили. То-
пельник так само, як і вішальник. Викликання дощу. 
Як дощу нема, то поливали могили і топельника, і ві-
шальника. Це треба шоб рідні поливали.

с. Таню́шівка
Записали О. Васянович та А. Артюх 20 вересня 2007 р.  

у с. Таню́шівка Новопсковського р‑ну Луганської обл. 
від Рябоконь Марини Федосіївни, 1941 р. н., 

Статики Варвари Марківни, 1927 р. н., 
Індиченко Марії Федорівни, 

Вольвака Олександра Тимофійовича  
та Вольвак Марфи Василівни

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Нічне пе-
ребування біля померлого. Як покійник лежить, то 
ми приходимо, співаємо так, шоб до дванадцяти по-
вечерять. Починаємо співать і сидимо аж поки глупа 
ніч зийде. Дванадцять і час – це вже глупа ніч. Ніхто 
не родиться і не вмирає у таке врем’я. Ми от співаємо, 
а як уміють, так усі співають, а як не вміють, то нас 
троє возять. У нас називають «півча». Псалтир чита-
ють, але ми не читаємо. Батюшка сказав: «Я вам дам 
Псалтир. Ви будете читать і шоб десятку у людей бра-
ли». Ми посовістились брать десятку. Не кажда лю-
дина гарно подума, скаже: «От, попросила десятку». 
А свою десятку жалко класти. Даровини прощальні. 
Як ідуть на похорон, то беруть канхветочки, печенєч-
ка. Як уже їх там скільки назбирається, то кульоч-
ки роблять і ото дають усім. Людям роздають. Хліб 
не несуть. 

КЛАДОВИЩЕ  Колись були дерев’яні хрести, а тепер об-
городжують. Заре уже зносять огорожі, бо усе ж кла-
довище обгороджене, то кажуть, шо не нада. [...]  На 
хрест вішали рушники, платочки. Люде беруть. Муж-
чинам вішають рушники, а жінкам – платочки. Нащо 
він мужику, той платочок. Зараз уже їх не вішають. 
Ото цвітки на базарі накупують, настромляють. Вітер 
подує і нема нічого на гробку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Як лю-
дина помре, то обезательно готують пиріжечки, ка-
пустку – так як і борщ, тільки туди пшонця кидають, 
«капуста» називається. А тоді ж оце пиріжечки і сме-
танка, кампотик. А зараз я вам даже і не скажу. Зараз 
страшно навіть готовиться. Готують, як на свадьбу: 
і  ковбасу давай, і  котлети давай, все-все давай, чого 
тільки немає. [Які страви готують на похорон?] По-
мини. Приготовляють таке – вода і солодке там, і яйце 
покришене, куріпко зварене. Ну, сметани ж кладуть 
туди. Така вершкова ́ сметана. Усякі трави висушені, 
шо запах вони дають. [І скільки його треба з’їси?] Ну, 
знаєте, як оце покойник, дак людей багато. І його, оце-
во, холодний борщ дають. І так його вже – перве блю-
до, скрізь поставлені на столах яйця цілі варені. І цей 
канун. Канун зразу. Хрестяться Богу. По ложечкє [тре-
ба з’їсти]. [Це холодний борщ «канун» називався чи 
холодний борщ окремо, а  канун окремо?] Канун от-
дєльно, а холодний борщ отдєльно. [Значить, спершу 
канун, а тоді холодний борщ їдять?] Ну, тут така сама 
солодка вода. Пахуща, із трав. Собирали бабочки́, під-
сушать, оце таке. [Яку страву чи напій подають остан-
німи?] Кампот. [З пиріжками?] Нє. Так ото стоїть ціла 
кадушина наварена, ото підходять, і  кружечки́ єсть, 
і чашечки́. Ну, вперед [раніше] було – це останнє да-
ють кисіль. Це там капусту варять, картошку тушуть, 
ну і так хто ще шо, якісь, може, вареники. А  вже як 
становлять кисіль, це вже посліднє. [Уже треба йти до-
дому?] Кисі́ля становлять – це вже виганяють. Це так, 
була приказка така. 
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ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Клáдовище прибирають 
до Паски. На Великдень ідуть на кладовище і через 
тиждень. Хто коли може. На Проводи на кладовище 
усе туди несем і тамечка ходять люди до каждого гро-
бика, родителів. Я покликала сюди, винесла тамечки 
ковбаски, хлібця, сальця, можна і картошину одва-
рить, яєчка. Шо мені понадобилось, те я і понесла. По-
кликали: «Ідіть, поїмо». Пом’янули. На хрест кладуть 
яєчко, прянички, канхветки. Роздать усе нада, а те, шо 
дадуть, можна нести додому.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ
– Ах ти, мать моя родная,
Я давно тєбя забил,
Я обідєл тєбя крєпко,
Ти прості мєня за всьо.
– Ти обидєл мєня крєпко,
Нє могу тєбя простіть,
І на гроб же мой пєчальний
Я прошу нє пріходіть.
Люді добриє найдутся,
Похоронят бєз тєбя.
А тєбя прошу, синочєк,
Уході ти од мєня.
Люди добриє найдутся.
Син в сторонушкє стоіт
І на гроб же мой пєчальний
Он с обідою глядіт.
– Вот ти, мраморна могила,
Всьо равно я к нєй пойду,
Возлє маміной могіли
На колені упаду.
Я до маміной могіли 
Со слєзамі подойду
І я маміну могілу
Всю слєзамі оболью.
– Ах ти, Ангол мой Хранитель,
Разрєши простіться с нєй.
Єму Ангол отвєчаєт:
– Ти давно забил о нєй.
Єму Ангол отвєчаєт:
– У тєбя матєрі нєт.
І за твою мать родную
І в зємлє покоя нєт.
   ***
Житєйскоє морє іграєт волнамі,
В ньом радость і горє всєгда пєрєд намі.
Нікто нє ручітся, нікто нє узнаєт,
Что может случітся, что завтра с нім станєт.
Сєгодня ти вєсєл і жизнью доволєн,
В раздольях круг вєсєл, а завтра ти болєн.
Богатий сєгодня, піруєш роскошно,
Но волю Господню узнать нєвозможно.
А может бить, завтра сроднішся с сумою,
Пойдьош ти скітаться с горячєй слєзою,
А может бить, завтра сирая могіла
Возьмьот бєзвозвратно кіпучую сілу.
Как в морє житєйском волна за волною
Смєняєтся різко над нашей ладьйою.
Наш компас над намі, впєрі в нєбо очі,
Гдє горє й цунамє […] срєді ночі.
Житєйскоє морє іграєт волнамі,
В ньом радость і горє всєгда пєрєд намі.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утоплеників. 
Вішальників колись хоронили у ярках, хрестів не 

ставляли. Їх не поминають. Утопленика на кладовищі 
ховають і поминають так же, як усіх. Прикмети мете-
орологічні. Єслі є вішальник, то дощу немає. Викли-
кання дощу. Обливають ходять могилу вішальника. 

ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с-ще Миколаївка

Записали О. Боряк, Н. Гаврилюк та О. Васянович 
7 липня 2009 р. у с‑щі Миколаївка  

Попаснянського р‑ну Луганської обл. 
від Сердюченкової Віри Володимирівни, 1942 р. н., 

Олійник Лідії Іванівни, 1930 р. н.,  
Міщенко Катерини Андріївни, 1927 р. н., 

Бондаренко Зої Анисімівни, 1936 р. н., родом  
із с. Тополі Троїцького р‑ну Луганської обл. 

(у с‑щі Миколаївка проживає з 1955 р.), 
та Вороніної (Міщенко) Валентини Григорівни, 1939 р. н., 

родом з м. Лисичанська Луганської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмивання 
та одягання померлого. Обмивають, наряжають у все 
нове чужі жінки. Кладуть на дівані збоку, біля вікна. 
Головою до ікон, на покуть головою. «Мертва вода». 
Воду, кажуть, виливають в глухе місце, щоб ніхто не 
ходив,  – мертва вода. Одяг спалили, та й усьо. Спо-
рядження померлого. Стружку клали у подушечку, 
набивали. Пір’я не клали, із стружек клали. На лоб та 
на руки кладуть, що батюшка дав, – оправданіє чи що. 
Труна. Гроб у го́роді вибирають, аби гроші були. А ко-
лись робили на стройцех, зроблят труну, мужиків по-
кличуть. «Пута». Руки, ноги зв’язали, перед тим як хо-
ронять – розв’язали. В’язали чи бінт, чи біла тряпочка. 
У гроб клали. [...] «Путо» на мотузки не казали. Чула, 
шо брали для якихось своїх справ, хто комусь щось 
робив. [...] Я чула, що є такі спеціалісти, оце стоять, на 
цю тряпочку чи колдували, чи ворожили, ну, в общем, 
нехороші дєла робили. Я як сина хоронила, кинулися 
розв’язувати, а порозв’язано усе. Невістка [каже]: «От я 
хвораю, та мені надо». Нічне перебування біля помер-
лого. Лишають на одну ніч. Кликали женщин, читала 
до дванадцяти ночі, співали женщини. Повечеряли і 
розходилися. Ночью не сиділи, свої сиділи. Атрибути 
поховальні. Свічка горить, і кутя з рису, а наш батюш-
ка  – з пшениці, не ціла, а  крупа крупна, чи конфети 
кладуть. Колись з рису. Свічка в стаканчика [вставля-
ється], насиплють пшениці, щоб [свічка] держалася, 
і лампадочка щоб горіла – стаканчик олійки. Запалю-
ють, згоріла – другу запали. Ставили воду, щоб до со-
рока днів стояла, і не міняли. Вона, наверне, уходить. 
Люди так кажуть, що приходе душа. Бог його зна.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Привез-
ли гроб, поставили в дворі на табуреточки. А  тоді 
машину покрили ковром, поставили труну. У  нас 
не опускали на порозі і кругом гроба не обходили. 
Предупредив батюшка, шоб не клали грошей, колись 
клали гроші, шоб викупить місто собі. [...] Виносють 
ті, що яму копають, і  виносють, і  закопують. Плато-
чком перев’язують руку тим, хто вінки несе, а  тим, 
хто варить, – тоже чимось розплачуються. Праву руку 
перев’язують. [...]  На кришку клали полотенце, на 
нього – хліб, у ямочку – сіль. У руки покійнику [ста-
вили] свічку і грамотку. [...] На перехрестях ставали, 
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поспівають і далі. Батюшка завжди ходить на кладби-
ще. Як заходять на кладбище, то клали платочок і весь 
похорон переходили.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [На кладо-
вищі] батюшка служе молитву, а тоді ідуть до умерлого 
на помини. [У вас називали «обід»?] Обід чи поминки. 
Страви поминальні. [Готують] борщ, картошка, кам-
пот. Перший канун – дочка чи хто благословляє, а тоді 
борщ їдять. Коли хто зварить, у кого який получить-
ся – чи гарячий, чи який. І хліб, і компот в стаканах, 
і пирожок. [...] На перве ставляємо кутю (або канун) 
з рису з медовою водичкою. Три ложки взяли. Після 
кануну перехрестюються і починають їсти. Тоді борщ 
гарячий, тоді картошку тушену, тоді рибу жарену, се-
льодка, роблять салати. Пиріжки печуть обязатєльно 
і компот  – взвар. Горілку нельзя, але п’ють. Роблять 
компот з сухофруктів. Кисіль роблять тільки для себе. 
На похорон кисіль не роблять. «Сніданок» для помер-
лого. Наступного дня кличуть ближчих сусідів, треба 
завтрак покійнику [нести]. Ближі на кладбище ідуть, 
а тоді дома поминають. Поминки післяпохоронні. На 
дев’ять день печемо коржі, медом мажемо і розноси-
мо. Називаються «паляниці», щоб покійного поми-
нать. В духовці печені і медом помазані. Роздають цілі. 
Печуть стільки, скільки людей на вулиці. На кладби-
ще в цей день не йдуть. Сорок днів хто поминає, а хто 
ні! І  раньше так. А  год обязательно поминают. Всіх 
кличуть, зветься «помини», знов канун і все.  

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи – після Паски у 
неділю. Раньше, я знаю, після Паски у вівторок на клад-
бище ходили, а  тепер в неділю  – виходний, всі їдуть, 
а у буденний ніхто. Ходе батюшка по гробках, могил-
ки обпіває, приглашають же всі до гробика. А  багато 
гробиків уже неоправлених. Нема кому уже оправлять. 
Лежать непооправлювані, непокрашені. Хто шо приго-
товив, то те і несе на кладбище. Коло каждого ж столик, 
то там і обідають. На гробики ложать яйця крашені, 
пасочку, пиріжки, канхвети, печення, рюмочку ставлю 
на могилу, постоїть, а тоді я виливаю. Можна поминать 
на кладбищі тільки без водки. Так само і раньше було, 
як я приїхала сюди. Тут у нас на Паску на кладбище не 
ходять, а там, у Тополях, тільки на Паску ходили. Те, шо 
на гробику, дітвора забирає. Бігає дітвора: «Бабушка, 
можна брать?». Я кажу: «Можна, забирайте». Харашо, 
шо забирають діти. А то ходять старі забирають, при-
йшла до своїх родітєлєй і пішла збирать. [...]  «Красна 
горка» – усі ідуть на кладбище поминать. Рушники по-
минальні. Хто хрест перев’зує, хто на стіл кладе поло-
тєнца і платочки. Полотєнца ми берем руки витирать, 
а платочком хрест перев’язать. Хтось зніме. Хто руш-
ником перев’яже, хто полотенцем, хто косиночкою. 
Красна горка на ту неділю після Пасхи. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. [Відьма] як умирає – стелю вертіть треба. Провер-
тіть стелю, щоб вона умерла, а так вона не умре. А то 
колдунья одна бабка була, колдувала в нас. Так тоже 
вмерла, а в неї онучка була – от така завбільшечки, як 
сєчас помню, була більшенька, і вона кричить, і ту ди-
тину так ухватила, даве до себе, ми ж бігаєм кругом. То 
поприходили вже – і чоловіки, і жінки, кажуть, надо 
спасать, бо вона дитину задаве. Вона ж уже умирає, 
а ніяк не умре – раз вона колдовніца, гріх із себе не 
зніме. І реве, реве. І тоді ото стелю провертіли, дити-

ну якось вирвали у неї, і вона вмерла. Ховали так, як і 
всіх. Вішальників. Як хто повісився, то його ж хавать 
должни отдєльно, но счас їх ховають усіх вмісті. І ві-
шальників, і топельників раньше ж було ховали при 
в’єзді, як в’їжджаєш на кладбище, шоб через їх їздили, 
ходили по їх. А тепер їх ховають там, де усіх. Раньше 
їм хрестів не ставили. Багато було таких людей, шо ві-
шалися. От і недавно тут один повісився.

УЯВЛЕННЯ ПРО ДОМОВИКА  [Домовика] не бачила ні 
разу. Сестра моя [розказувала], перед тим як вмерла, – 
душило. Каже: «Точно, підходе до кроваті, як кенгуру, 
і плигає до мене на кровать і лягає до мене. А я, – каже, – 
руку простягаю: “А що ж тут у тебе є?” – а воно каже: 
“Не трогай!”. А тоді схватилося, хата одкрилась, закри-
лась – пішло. Ой, не знаю, ну кажну ніч». Каже: «Маріє, 
ану спроси – на худо чи на добро». Вона спросила, то 
каже, на всю хату: «На худо!». І  так з місяць, мабуть, 
пройшло і вона вмерла. То женщина, казала, коло кро-
ваті у чорному вся, в шляпі, постояла і щезла. То ж це 
щось. І шо вона тільки не робила, і шо не казала, воно 
все одно душило. Тоді її в больніцу, признали апендіціт, 
зробили операцію, привезли додому – і вмерла.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Сусідка казала, що снилось у 
сні  – тапочки давлять, так передавали. А  то підуть 
біля могили пририють, а  чи воно правда  – Бог його 
зна. [...] Мертві як сняться, то на дощ.

с. Троїцьке
Записала Н. Гаврилюк 2008 р.  

у с. Троїцьке Попаснянського р‑ну Луганської обл. 
від Кравченко Антоніни Григорівни, 1938 р. н., 

та Мироненко Тетяни Вікторівни, 1970 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Хто хоч. Про-
стилають клійонку, обмили, нарядили. «Мертва вода». 
Воду, шо обмивають, несуть в те місце, шоб не ступала 
людська нога. Спорядження померлого. На табурет-
ку кладуть доски, якшо є – двері, кладуть одіяло, про-
стинь, біла подушечка, покривало, хрестик дають у руки. 
На дорогу кладуть пропускні гроші. Кладуть цигарки, 
якшо курив. «Пута». Зв’язують руки. На кладбищі 
розв’язують. [Чи кажуть «пута»?] Вірьовочки. [Чи може 
хтось забрати «пута»?] Ворожать, приробляють на пога-
не. Нічне перебування біля померлого. [Скільки покій-
ник має переночувати в хаті?] Одну ніч. [Чи сидять люди 
до дванадцяти годин?] Були співушки, була головна там. 
Одна з зошитом, а ті на пам’ять знали. Покойніка накри-
вають в дванацяту годину, тоді вечеряли. У нас супчик 
був вермишельовий з картопльою, а тоді сирок, ковбас-
ка, пиріжечок, узвар. Помолилися, поспівали «Благо-
дарю». Хто туше свєт. А  він до ранку накритий. Коли 
сонечко встає, родичі приходять. Потім його відкрива-
ють, умивають. Береця стаканчик, марльочка чи ватка, 
умивають. Свої умивають. Атрибути поховальні. На 
тарілочку кидають руб чи два. На столі лежить хліб на 
косиночці (хустка), видовбується посередині для солі. 
Хлібинку забирають на кладбище. Водичка стоїть сорок 
днів і румочка, і хлібчик, там ковбаска і сирок. Відспі-
вування. О десятій – батюшка. Печатають у нас у дворі. 
Беруть землю з кладбища у платочку. Батюшка був приє-
жий, і мало часу в нього було, шоб по кладбищам їздить. 
Він і в хаті може. Маленький стільчик, свічечка, мисочка 
з свяченою водичкою. Запалює кадильце.
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ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли несуть труну, чи зупи-
няються десь?] На перекрьостках. [Косиночки дві куди 
кладуть, на землю?] Да. Проходити через неї. І  якшо 
наступиш, не буде болячок. І  кожна людина старає-
ця наступить кінчиком ноги. Тоді протягає машина. 
[Хто забирає?] Хто візьме. На кожному перехресті [зу-
пиняються], обов’язково на воротях. Люди считають 
[скільки косинок. На кожному перехресті – нова]. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну?] На своїх рушниках. Дванадцять метрів, поло-
тєнєчних. А тоді вже спускають. Вони не розрізаюця. 
Потім самі розрізають, роздають копачам – шість душ 
у нас. Кажуть: «Поминайте». Дари поминальні. [Шо 
дають на похорон?] Носові платочки перев’язують, 
якшо заможна родина  – то всім, всій процесії. На 
кладбищі роздають канфєти, пєчєньє, хлібину, та шо 
лежала, віддають, косиночку, та шо лежала під хліби-
ною. Одиноким віддають, бідненьким.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Пішли до-
дому. Віносиця надвір відро води чи миска – помити 
руки, щоб чисті. Зараз цього нема [молитви]. Може, 
хтось старенький скаже. Раніше, як наша бабуня 
вмерла, співали «Благодарю». Страви поминальні. 
[З  якої страви починається обід?] Канун  – відваре-
ний рис, підсолоджується медом, в других – украша-
єця вишнями, в інших – канфєтами, горіхами. Скрізь 
по-різному. І раньше рис. Родичі сперва беруть канун 
три рази, потім – інші. Родичі кажуть: «Поминайте». 
Батюшка каже, головне шоб [не] сквернили за сто-
лом. Потом – борщ український гарячий. Потом пюре 
і шматок м’яса. Рибка, ковбаска, сирок – в одну тарі-
лочку. Гостинці, пиріжки печені, узвар. Можуть бути 
пиріжки з сливами, яблуками, творогом. Можуть на 
стіл поставити. [А  покійнику?] Обов’язково прибор: 
тарілочка, рюмочка, наливають горілку, на рюмочку – 
кусочок хліба, ковбаска, сирок, пиріжечок. А  коли 
люди розходяця, цю тарілочку несуть до стаканчика 
з водичкою. Стоїть сорок день для душі. «Сніданок» 
для померлого. [На другий день після похорону] не-
суть завтракать, снідання. Сват і сусіди йдуть на клад-
бище. Готуються солодкі пампушки або коржі – моло-
ко, сода, яєчко, соль, сахар, мука. Складають, медом 
поливають. У бабушки ми робили це п’ятнадцять ро-
ків. Принесли, побули. [Звертаються до померлого?] 
Аякже: «Ну як ви? Як пройшла нічка? Нам було так 
скучно без вас». [Чи голосять?] Плачуть, приказують, 
тужать. Поминки післяпохоронні. [Чи справляють 
дев’ять днів?] Смотря хто. Хто роздає і дома не поми-
нає. Смотря яка родина. Ми вже поминаємо кожного 
року шіснацять років [день смерті].

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Якшо людина поминає свого 
близького, то він їй не сниця, а якшо не поминає і ні-
коли не згадує словом, то сниця і їх, і сусідам. Вмерла 
мама і перед годовщиною вроді прийшла вона і через 
тинок заглядає. Каже сусідка: «Шо ви, Івановна?». 
А вона каже: «Та це прийшла в гості, ні Тані нема, ні 
Тоні нема. Де вони є?». А вона каже: «А Тоня на роботі, 
а вам шо?» – «А я прийшла, бо в мене хліба нема». Я на 
другий [день] іду, купую чотири буханки хліба і роз-
даю – поминайте. Сусідка розповідала, приснилася її 
мати: «Вже так стерлися черевики, вже п’яти болять». 
І вона поїхала в Черкаси, купила черевики і віддала, 
треба живій людині віддати.

СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Мі́стки

Записала Н. Зяблюк у березні 1984 р. у с. Мі ́стки 
Сватівського р‑ну Луганської обл. 

від Тютюнника Семена Марковича, 1897 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Похорон 
чинять. Мужика ховают у білих штанях і білій со-
рочці. Полотно підіслано і полотном укрили. Вінчик 
кладеться на лоб, ноги зв’язують, а  як виносять, то 
розв’язують. В руках – хрест з воску. Ноги голі. Труна 
надворі. Родичі тужать. Волами возили, не кіньми. На 
санях і на возі, поволеньки.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На по-
минки давали капусту, компот, пиріжки. Найперше 
дають кутю з пшениці твердої, огорки. Мед вкидають 
в гарячу воду і розколочують. Тоді дають варену ка-
пусту в мисках. Тоді пиріжки з горохом і квасолею, 
компот, огірочки. А ще раньше дають галушки на ве-
черю для людей, які сидять коло покійника.

СОРОКИНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Макарів Яр **
Записала Н. Зяблюк у липні 1987 р.  

у с. Пархоменко Краснодонського р‑ну Луганської обл. 
від Рутковської Галини Василівни, 1919 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. [Готують] 
борщ, картошку або лапшу, компот, пиріжки, смета-
ну роблену [ряжанку]. «Сніданок» для померлого. Те-
пер і на другий день на кладбище йдуть, обід несуть. 
Близькі родичі йдуть. А сусід кличуть додому і на пер-
ший, і на другий день. Поминки післяпохоронні. У нас 
не було моди на дев’ять день поминати. Розносили 
усім сусідам пишку, спечену в печі і медом помазану. 
Цілу, нерізану. На Україні ще звуть «перепічкою». А в 
сорок день обід гарячий готовлять. І півроку, і рік по-
минали гарячим обідом. А тепер у півроку поминати 
не обов’язково.

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Нижньопокровка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р. у с. Нижньопокровка 

Старобільського р‑ну Луганської обл. 
від Калинюк Харитини Іванівни, 1903 р. н., родом 

із с. Єпіфанівка Кремінського р‑ну Луганської обл., 
та Багаданко Марії Захарівни, 1927 р. н., родом 

із с. Єпіфанівка Кремінського р‑ну Луганської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обми-
вання померлого. [Хто обмиває покійника?] Ну, кого 
позвуть. Жінки, мужики до того не каcалися. В осно-
вном старіші, а як нема старих – і молоді. [Їх кличуть 
чи вони самі приходять?] Кличуть. Ну, це умре в мене 
бабушка, тут по-сусідські хто ближче я  буду звать. 
[Чи можуть родичі обмивати?] Я  не знаю, чи обми-

* До 2016 р. – Краснодонський район.
** До 2016 р. – с. Пархоменко.
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вають своїх, чи ні. [Куди цю воду дівають?] Так десь 
виливають, шоб ніхто не ходив. Гріють воду, скрізь 
витирають тряпочкою, умочають у ту водичку, шоб 
ше, ну, як зімою, та шоб ше руки не позамерзали. По-
кійникові то вже однаково, йому не чуть, чи воно хо-
лодне, чи ні. [Тряпочку ту куди дівають?] Тоже десь 
прибирають. Одягання померлого. [У що раніше одя-
гали покійника?] Надівали сорочку додільну, запаску 
і жалєтку надівали, жалєтки були порозшивані. Не ту, 
шо ходили, ту отдєльно шили. Плюшиву шили. Оце 
кругом тут обшивається нитками, ну а матер’ял такий 
чорний, коричневий і красний, зелений, тіки темний. 
[На голову що вдягали?] Платочки кашимирові. [Тем-
ні чи білі?] Я це не помню. Платочок об’язують, а хто, 
може, очіпочком гарним. [На ноги] чу ́лки одівали. [Чи 
взували черевики?] Нє, тоді не одівали. Споряджен-
ня померлого. [Що обов’язково клали в домовину по-
кійнику?] Хрестик кладуть, то вінець надівають, то 
давно, січас не надівають, вінець і молитва. Ну, оце 
на лоб кладуть, бомажняне таке, то називається «ві-
нець». [І чоловікам, і жінкам?] Да, і молитву. [Що ж то 
за вінець був?] Ну, там пописано шось по-церковному. 
З бумаги. Хрестик у руки. Вінець і щас єсть. З паперу 
таке спіцяльне береться, там спіцяльно шось напи-
сано по-церковному. А молитва – прохідна молитва, 
оце таке-от на папері, спеціальна молитва, коли от 
людина помирає, душа шоб спокійно пішла, шоб туди 
пустили її. Накривали марлією [покійника], бо тоді ж 
тюлі не було. [Під голову щось клали?] Подушка з со-
ломи або з трави. «Пута». [Чи зв’язували покійнико-
ві руки, ноги?] Ну як, руки ж такички складають, а як 
уже несуть, тоді так розв’язують, і ноги, шоб ото так 
не розходились. [Куди дівають зав’язки?] Хто кладе в 
труну, а кому нада там, ну то, кажуть, рука розійшла-
ся, то у покойника беруть, руку перев’язують, чи там 
нога болить. Ну оце ж болить тутички в суставі, розі-
йшлась кажуть рука, так нада тим мотузочком. Нічне 
перебування біля померлого. Всю ніч сидять. Рідня в 
основном не лягає спати. Вечеряють, читає там хтось 
Біблію, а люди сидять і слухають. А потім зварять там 
суп якийсь  – чи вермишельовий, чи який овочевий. 
Повечеряли, а  тоді хто йде додому, а  хто остається 
на всеношню, всі ото сидять із родичами. Атрибути 
поховальні. [Коли в хаті покійник, шось має стояти 
обов’язково на столі?] Свічки. Давно було так. Сорок 
днів становили, як уже покойника одвезуть, і десять 
днів становлять, міняють кажний день воду ту. Сві-

женької наливають. Відро внесуть воду, первий раз 
набираєш – то непочата вода.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Назива-
ється] «помини». Кутя і ка ́нун – це саме перве. [І кутя, 
і  канун? Чи тіки канун?] Нє, канун же наводять, 
а  кутю  – чи кутю чи рисову кашу. Ну, канун же на-
колочують, і ранше там закип’ятять води – розведуть 
сахарь із водою, а рис варять отдєльно там. [Сахар з 
водою «канун» називається?] Да. [Кутя – це рис?] Да, 
чи, може, колись же було з пшениці обтовкували. 
Пшениця огорка, обточують її, огорка пшениця. Така 
кріпка вона, така кристалиста. Одшугають там у сту-
пах. Ото кутю на вечерю варять із неї, варили колись, 
а тепер вже рис появився, то варять з рису. Насипають 
в мисочки, тоді заливають канун той, становлять на 
столи, там чи на п’ять чоловік, чи на скільки людей 
там на обіді. Страви поминальні. [Що готують на по-
минальний обід?] В  нас, напримєр, варять капусту, 
картошку, та тепер усе, і рибу дають. Ну, колись це ж 
варили капусту обізатєльно. Капуста й пшоно. Карто-
шка. Так як борщ, тіки воно густеньке, таке як кашка. 
Називається «капусняк». Капуста, картошка, пшоно; 
зажарюють, як пісні дні, так ото ж там олійкою, а як 
такі, так ото і салом зажарюють. [Картошку] затовку-
ють. Отдєльно картошка вариться, я  її потовчу, і ка-
пуста вариться, а тоді я ту картошку кидаю. А тоді ви-
тягають і товчуть. [Капусту] січуть дрібненько. [Тоді 
пшоно] кидають зразу в капусту. [І теж товчуть?] Ну, 
а шо вони там витягають тоді там отдєльно товчуть, 
кидають туда, то ж там шо мнясо, може, єсть, то туди 
кришуть дрібненько, якшо курятину, пупа розрива-
ють, та шо єсть. [Які ще страви готували на поми-
нальний обід?] Кампот, пиріжечки, «узвар» казали. 
Пиріжечки з квасолею, тіки як пісні, так там з олій-
кою, квасом та горох. [«Узваром» називали тільки те, 
шо із сушки, чи будь-який компот, із свіжих яблук теж 
«узвар» називався?] Да, із сушених, із свіжих «узвар» 
називався. [Чи вживали спиртне?] Тоді не пили водки. 
Не поминали водкою. [Які страви подавали перши-
ми?] Кутю сразу становлять, а тоді насипають капусту, 
тоді там картошку. Ну, тушина там з чим є. Поминки 
післяпохоронні. Ходять звуть: «На обід приходьте, 
поминать там мамку чи тата». Як дев’ять днів, так я 
не знаю, як колись, а тепер тоже рознесуть на дев’ять 
днів, а  на сорок днів тоді ж готовлять так, як хтось 
умре, так і тоді готовлять. IM
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ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Нагуєвичі
Записали М. Бех та C. Маховська 9 вересня 2011 р.  

у с. Нагуєвичі Дрогобицького р‑ну Львівської обл. 
від Кімакович Галини Юліанівни, 1964 р. н., 

Люлюк Ганни Степанівни, 1953 р. н., 
родом із с. Драгово Хустського р‑ну Закарпатської обл., 

Зоргів Катерини Михайлівни, 1932 р. н., 
та Ку́рп’як Розалії Миколаївни, 1940 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ   
[Як сповіщають про смерть односельця?] Беруть 
хрест, Євангеліє і тоді дзвонять [у церкві]. І  живий 
телефон  – сусідка сусідці сказала. Відкривають во-
рота, шоб люди могли прийти прощатися. Перед-
вісники смерті. Коли сова кричить або собака виє, 
то, можливо, хтось помре. [Де кричить сова?] На 
дереві, поблизу хати. І ворона кряче під вікном, так 
само сповіщає, що може бути якась біда, горе. Сни-
прикмети. Якшо приснилося, що людина йшла і 
потрапила в якусь яму, то старі люди вже додуму-
вались, шо, можливо, хтось помре з родини. І якшо 
білити кімнату, стіни – так само кажуть, шо то віщує 
сон про смерть. [...] Чоловік  – небіжчик  – віз мене 
на поїзд, на Самбір, а вночі мені сниця в поїзді, шо 
моя мама покійна так мене мучить  – я  не можу цю 
ніч спати. І вже приїхала до сина в Закарпаття, ще не 
вспіла пересісти на Петрів, вже дочка дзвонить моя: 
«Мамо, мамо, приїжай, бо тато трагічно загинув». 
Мама мені дала знати, шо в мене буде горе. Прощан-
ня з помираючим. [Чи готуються до смерті?] Мож-
ливо, людина, така хвора, квола, що не може само-
стійно пересуватися, тоді родина кличе священика, 
і  він проводить оповідь, миропомазання, причастя. 
[Чи прощаються з помираючою людиною?] Прихо-
дить родина поговорити, підтримати. Не згадують 
про смерть  – говорять, згадують різні історії, але 
шоби людину підтримати, якшо вона в свідомості. 
Якшо вона вже без свідомості, то її обнімуть, поцілу-
ють. А якшо людина ще в свідомості, то про смерть 
взагалі не розмовляють. [...] [Якщо людина, умира-
ючи, мучиться, що робили в такому разі?] Ксьонз 
святить але й отці з церкви сповідають її, як вона ще 
гожа трошки, дає причастіє, масло ше дають на чоло, 
[ксьондз] відправляє молитву. [Що кажуть про таку 
людину?] То її мучить, бо має гріхи, шось нагреши-
ла, і  Господь не хоче пропустити такі гріхи. Перед-
смертна агонія. [Що роблять, коли людина тяжко 
вмирає, мучиться?] Звертаються до Бога, шоби Бог 
допоміг, і тоді клічуть священика, він читає молитви. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. [Чи готують заздалегідь одяг 
на смерть?] Готують. Чоловічий одяг  – від нижньої 
білизни до костюма (сорочка, галстук), капелюх чи 
кашкет. Жінку – в хустку заматають голову чи в шар-
фік, шоб голова була покрита. Обмивання померлого. 
[Чи миють померлого?] Миють обов’язково холодною 
водичкою. [...] Я своїх батьків, чоловіка, свекра і све-
круху мила, одягала сама. [Чи запрошують літніх лю-
дей, сусідів для цього ритуалу?] Запрошують, але тут 
не було кого, я всьо сама робила – я невістка. [Одяг, 
який був на покійному, коли він помер, ганчірки, яки-
ми його мили, куди дівають?] Я всьо спалюю. [А воду 
куди виливали?] Кидала, шоб люди там не ходили. [...] 
[Хто впорядковує тіло?] Люди роблять. [Свої, родичі 
чи чужі?] Чужі. [Когось запрошують?] Да, прошуть, 
я сама ходила мити. [Що дають за це?] Ні, я нічого не 
брала. [Що роблять з речами, у  яких був одягнений 
померлий?] Закопують десь далеко у  поле. «Мертва 
вода». [Куди виливають «мертву воду»?] Виливають 
там, де не ступає людська нога, тобто в якийсь кут. Ка-
жуть, шо є такі люди, які користуються тею водичкою 
для різних ворожин. [...] [Буває], виливають на річ-
ку. Та вода проходить через три камін і вже нічого не 
шкодить, а як ту воду розільєте, станете – ноги будуть 
боліти, не зможете ходить. Одягання померлого. [Хто 
перевдягає померлу людину?] Родина, свої. [Якщо 
чужі перевдягають покійника, як їм віддячують?] Як в 
родні було, навіть так, трошки дальше, то так – чисто 
дякую. В нас немає таких традицій, шоб за то плати-
ли. Спорядження померлого. [Що кладуть покійному 
в домовину?] Свяченне зілля ставлять збоку, біля по-
душки, на подушку, біля голови. [Із чого роблять по-
душку?] Готові продаються вже, але туда закладали 
тирсу в магазинах, а  раніше в  селі сіна м’яченького 
напихали туда. Дають ще гроші, гребінець, дзеркаль-
це, годинник, окуляри, хто користується, горілку не 
можна ставити в домовину, навіть хто любить. Об-
ручку чи кольцо роблять [з воску]. [Чи кладуть комп-
лект одягу?] Дають, якщо влізає в домовину. Якшо 
взимку померла людина, то дають теплі речі, якшо 
дитина помирає, то іграшки кладуть батьки. [...] [Чи 
кладуть ікону та свічку?] Свічку – в руки, дають пе-
реважно Матку Божу, Суса Христа мало кому дають. 
Труна. [Куди кладуть омитого й одягнутого небіж-
чика?] В домовину кладуть і зразу на катафалк, тобто 
власно ручно ставлять стіл, підставляють ще тумбоч-
ки. [У якій кімнаті домовина стоїть?] У вітальні, хто – 
ще дальше [ставить]. [Відразу кладуть небіжчика в 
домовину?] То теперішнє, а раніше-то – домовини, хто 
мав готову, то клали, а хто не мав, то просто ставили 
на катафалк. [Чи готують заздалегідь труну?] Як ще 
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не була відкрита сітка магазинів «Ритуальні послуги», 
то замовляли в майстра і, звичайно, [ховали] десь на 
стріху, але не в підвалі, бо там сирість. Тримали для 
старих, вже таких, шо будуть помирати. Зараз мага-
зини круглодобово працюють  – купляють. В  мене, 
в родини, таке не було, а якшо лежала, то [труна] на-
повнена стружкою з деревини, шоб мягче потім було. 
[...] [Є люди, які роблять труни?] В селі – повно. [Як 
називають таку професію?] Столяр. [Чим оббивають 
труну?] Ранче давали тюль, всередині оббивали білим 
полотном – і верх, і низ, а тепер-то – всьо готове, те-
пер нема шо оббиват. «Пута». Шоб тіло гарно лежа-
ло в домовинні, то зав’язують ноги бинтом, а  потім 
розв’язують, як вже несуть до церкви. [Що з бинтом 
роблять потім?] Лишають в труні. Хоча говорили ста-
рі люди, що хто вмів користуватися, то користувався 
ним. Атрибути поховальні. Ставлять ікону, в  руки 
дають свічку, можливо, і хрестика дають. [Чи ставлять 
їжу для померлого?] Стакан з горілкою і хлібчик звер-
ху. [Скільки все це стоїть?] Хто як хоче – день. [Куди 
виливають задушну горілку?] Ой, виляли – та й все. 
Нічне перебування біля померлого. [Хто залишається 
біля покійного на ніч?] Родина на цілу ніч. [Чи можна 
залишати покійного самого в хаті?] Мабуть, шо мож-
на, але таке рідко буває, хтось є з рідних. Kоли людина 
помре, вночі сходяться, є спеціальні дяки, шо читають 
Псалтир до півночі, то вже чужі розходяться, залиша-
ються тільки родичі. І так дві ночі читають Псалтир. 
Після того, як прочитали, йде вже частування  – ро-
дина зрихтувала канапки, наливають горілку чи вина 
потрошки. [Молодь приходить до покійного ввечері?] 
Приходить до молодих, якщо нещасно загинули чи 
по хворобі померли. Друзі, однокласники  – всі при-
ходять. Голосіння. [За покійним голосять?] Плачуть, 
кожен по-своєму. [Як довго можна плакати за помер-
лим?] Хто як хоче – стільки й плаче. Хтось плаче ці-
лий рік, а  хтось день і думає: «Хватить про людське 
око». Прощання з померлим. [Як прощаються з по-
кійником?] Обходять труну, цілують хрест і молю-
ця. Моляться «Отче наш» і «Богородице». Цілують 
покійного свої, близькі, а  чужі обійдуть його і хіба 
хрест поцілують. [Чи прощаються з покійником на 
подвір’ї?] Прощаються, всім ксьонз дає прощення. [...] 
[Що несуть люди, коли йдуть прощатися з покійни-
ком?] Живі квіти і декоративні вінки. Відспівування. 
[Коли приходить священик, що він робить?] Править 
парастаз: в хаті, на вулиці, під хатою, потім – в церк-
ві. Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
[Дзеркало] закриваю. Не телевізор, не радіо – нічого 
в мене не робило. [Скільки днів жалоба триває?] До 
дев’ять днів, до сорок днів в мене нічого не працюва-
ло. [Чи підмітають у хаті?] Три дні хата не підмітаєть-
ся. Поки покійник у хаті лежить – нічого не робить-
ся, тільки в куточок сміття. [...] Кажуть, шо не можна 
робити ремонт в будівлі, треба витримати термін рік, 
а якщо треба конче робити, то десь лишають незабі-
лений куточок, шоб душа приходила. На чисте – все 
вібілине – не прийде. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як ідуть до 
церкви [у  процесії поховальній], то беруть боханку 
хліба круглої форми і  вже, як похорон закінчиться, 
пригощають хлібом тих, шо прийшли на поминки. Бе-
руть свячену водичку і хліб. Свячену водичку свяще-
ник використовує, коли запечатує могилу. [...] Кладуть 

[покійника] в труну і плачуть. Вже винесуть з хати і 
б’ють до порога три рази. Двері закривають. Зразу, як 
покойного забирают, замітають і миють. ... Виходять 
на дорогу, і  там священик читає Євангеліє, родина 
клікає під Євангелію. [Якщо] на якомусь подвір’ї сто-
їть хрест, то там зупиняються і читають [Євангеліє]. 
Якшо по дорозі до церкви є родина, [помешкання 
родичів], то зупиняються і так само читають Єванге-
лію. І на перехресті [зупиняються і читають Єванге-
ліє]. [На чому везуть покійника до церкви?] Везуть на 
машині тепер, бортова машина. Застеляють ковром, 
вінки вкладають в голові. [Чи всіх покійників везуть 
машиною?] Ні, хто має знайомих. Родина, що чоловіча 
стать, багато, то несуть на плечах. [...][Чи пов’язують 
хустки на руки тим, хто несе труну?] Ні, тепер пере-
важно на машину кладуть. [На санях колись везли 
труну?] Да, зимою везли, а  так  – на хвіру везли. [...] 
[Що беруть із собою на цвинтар?] Воду свячену і хліб. 
[Що з ними роблять?] Ксьонз вже на цвинтарі від-
правляє, і тоді той хліб забирають до хати і ріжуть на 
кусочки, дають останній обід в хаті. Ксьонз кропить 
яму і вкидає ту воду в яму.

КЛАДОВИЩЕ  [Чи зупиняються біля воріт цвинтаря?] 
Зупиняються і читає Євангелію [священик]. Копачі. 
[Як називають людей, які копають яму?] Грабарі. [Що 
їм дають за їхню роботу?] Могорич ставлять. Знайо-
мих просять, а то екскаватор копає, але там чоловіки 
лопатою вирівнюють краї. Опускання труни. [На 
чому труну опускають у могилу?] Є такі грубі патики 
і такий грубий шнурок, грубший, як мій палець, і так 
легонько опущають. [...] Хрест купується разом з до-
мовиною. [Що роблять із хрестом, коли його міняють 
на пам’ятник?] Хрест спалюється на цвинтарі. [Який 
попервах ставлять хрест?] Дерев’яні – з ялини, хто – 
з дубу. [Чи кидають у могилу пригорщу землі?] Кида-
ють, але тепер не дозволяють. Раніше кидали і свічки, 
зараз свічки, ті, шо запалювали, то лишають коло він-
ка, на могилі. Kоли приходять, то запалюють просто 
так, шоб пом’янути.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Куди по-
вертаються із цвинтаря?] Йдуть до тої хати, де помер-
лий. [І що роблять?] Миють руки. Дають воду, мило, 
рушник. Приходять до хати і кажуть: «Слава Ісусу 
Христу», а  вони відповідають: «Слава навіки Богу, 
була тут господиння – дай, Боже, шоб ще була», а вмер 
мущина – кажуть: «Був тут господар – дай, Боже, шоб 
ще був». [Як називають поминальний обід?] За по-
койного, гостина. [Як його розпочинають?] Вони [всі] 
ідуть до церкви, хтось у хаті лишиють люди, кладіть 
столи, кладіть закуску, горілку, але другий раз нічо-
го не додають їсти, шо положили на стіл – то і з’їли, 
а не стало, то все – «будьте здорові». [Яку страву пер-
шу їдять на цьому обіді?] Хліб, шо берут до церкви, 
по краю каждому дают на тарілку. І тоді каже: «Дай, 
Боже, шоб йому земленька стала пухом, а  душа на 
Царство пішла Небесне, нехай з Богом спочиває». 
[Який хліб беруть  – пшеничний чи житній?] Білий. 
Давно свій пекли. [Що кажуть, коли встають із-за сто-
лу?] Моляця «Богородице діво» три рази і «Отче наш», 
і там ше молитва. [Чи користуються на поминально-
му обіді виделкою?] В нас їдіт віделкою, в нас ложки 
не дають, тільки виделкою. Страви поминальні. [Які 
страви подають?] Такі самі, як на весіллі. [Яку страву 
їдять першою?] Їдять той хлібчик, який брали з со-
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бою до церкви. [...] [Готують різні страви], якщо піст – 
то пісні. [Що їдять після того, як промовили «Отче 
наш»?] Перше беруть їсти той хліб, шо з цвинтаря 
принесли, а  потім їдять все підряд. Поминки після-
похоронні. [У які дні поминають померлих?] Дев’ять 
днів, сорок, в два, п’ять, десять [років]. Службу Божу 
наймають, влаштовуються обіди. [...] [Що несуть у 
церкву на службу Божу?] Хліб, хто хоче – несе вино, 
чоколятку. Поставить на престіл, [ім’я покійника] на 
картці написаний. «Сніданок» для померлого. [Чи хо-
дять на другий день до небіжчика на цвинтар?] Свої, 
рідні. Ідемо із свічками. Запалимо свічки, молимся і до 
хати вертаємося, гостимося в хаті. Традиції жалобні. 
Є  такий звичай завішувати дзеркала і зупиняти го-
динники. [...] [Скільки днів після похорону не можна 
дивитися телевізор, слухати музику?] Є такі люди, шо 
жалобу цілий рік тримають. Поминання індивідуаль-
ні. [Окрім загальних поминань, додатково поминають 
покійника?] Коли в покійника було день народження 
чи день ангела, йдуть на цвинтар. Кожний, хто скикі 
бажає, йде на цвинтар. Наймають службу Божу.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Після Великодня коли 
поминають покійників?] В нас – на другий день піс-
ля Великодня – в понеділок. [Чи влаштовують обід на 
цвинтарі?] Ні. Хіба паску. [Що їстівного беруть із со-
бою на цвинтар на Проводи?] Паску. Паску на цвинта-
рі ксьонзові дають. Першого листопада – Всіх святих. 
Це йдуть, під вечір, на цвинтарь запалювать свічки, 
молюця. [...] [В інші свята влаштовують обід на цвин-
тарі?] На Спаса і на Шутку [Вербна неділя]. [Чи ли-
шаєте їжу для покійників на Святий вечір?] Як несли, 
то несли на вечеру, а  як лишалася, то аби худобина 
їла  – вечеряла. [Лишаєте на столі у хаті?] Повечеря-
ли, шо на столі лишило – те лишили до ранку, свічки 
горять. А  рано ми встаємо, помиємо і до худоби, до 
січки додаємо. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  [Якщо 
людина помирає довго, мучиться, то що кажуть?] Ка-
жуть, за якісь гріхи. [Що роблять, щоб людина не му-
чилася?] Скоріше нічого не зроблять, мусять іти про-
сити прощення, хто винен. Я пропрацювала двадцять 
сім років лиcтоношею. В мене така жіночка була, що 
я за дурно їй заплатила пенсію, вона прямо не роз-
писалася в мене, бо не вміла писати, мені треба було 
взяти сусідів. І вона ніяк не могла померти, її ксьонз 
три рази ходив сповідати, тоді приходить сусідка та й 
каже: «Ганна Степанівна, ідіт просіт пробачення в неї, 
шоб Вам Бог простив, шоб вона відпочила», а я кажу: 
«Ви знаєте, я не піду. Може, я не права. Я свої гроші 
віддала, я  не піду просити в неї пробачення, нехай 
спочиває з Богом. Раз ти мене обдурила, я тобі гроші 
дала, – то я не піду. Дитини. [Як ховали померлу ди-
тину?] Давали їй букетик. Якшо хлопчик там чи дів-
чинка, такі перстеники крутили з воску, маленькі. Ро-
били подушечку. Два букетики давали, дві хустиноч-
ки. [...] Як помирає молода людина чи дитина, то на 
рушниках несуть труну. [Під час процесії поховальної 
кидають квіти на дорогу?] Не на кожному похороні, 
то коли помирає молода людина. Кидають пелюстки 
і живі квіти – встеляють дорогу. Неодружених. Якшо 
помирає незаміжня дівчина, то її наряджають, як на-
речену – в біле платя, в хвату. А хлопців – в костюм. 
[...] Як вмре молодий, не жонатий, то дають бу́тіт – ку-
пують маленьку подушечку. Так само дають і молодій 

[покійниці]. На ту подушку пришивають букет. [Чи 
ховають незаміжню у вінку?] Вінок дають, білий, ве-
люн, білу сукенку, білі рукавиці і панчохи – всьо біле, 
мешти білі або босоножки. Самогубців. [Чи заносять 
у церкву тих, хто заподіяв собі смерть?] Ні-ні, хто вчи-
нив самогубство, то тих до церкви не заносять. [Де їх 
ховають на кладовищі?] Колись була така традиція: 
їх ховали в кутику, на крайньому такому, окремо від 
звичайних людей. [...] Потопельника буде ксьонз хова-
ти, а повішельника – ні-ні, [йому] Псалтиру не чита-
ють і ховають під пліт [зовні, за кладовищем].

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [До якого часу 
душа приходить до хати?] До сорок днів. [Чи ставлять 
для душі воду?] Я ставила на ніч, після похорону, муку 
і рушничок, і чисту воду на стіл на одну ніч. [Куди муку 
і воду дівали потім?] Всьо викидала корові. [Для чого 
Ви борошно ставили?] Кажуть, душа пішла в землю, 
і вона повинна прийти вночі. І такі мишечки-лапочки 
там були. Це у вигляді мишки вона приходила. І свічка 
світилася цілу ніч, до ранку. [...] Як вже поховают, на 
ніч кладут тарілку, на тарілку кладут води і таку бі-
леньку шматку, і це прийде ще мити [душа]. [Чи існує 
повір’я, що душа додому повертається?] Повертає, со-
рок днів. [Чи залишають їжу для неї?] Кладут стакан, 
в стакані – горілки і кусочок хліба. А як прийде свята, 
то так само дехто несе на цвинтар. Несе пампух, яку 
їжу – тарілку.

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гологори
Записала Л. Артюх 1985 р.  

у с. Гологори Золочівського р‑ну Львівської обл. 
від Костик Марії Іванівни, 1925 р. н. 

З польового щоденника

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Крук 
круче, то буде похорон, по селі з лісу прилітає. А як 
два зійдуться і б’ються, то на похорон. Як зозулі куку-
ють на ясені, доки не викукає. Голуб зазирне у вікно – 
до смерті. Пес виє.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Мерлець  – покійник. Кличуть своїх 
мити або й сусідів. «Мертва вода». Воду з-під мерця 
виливають під кут, на обійсті. Одягання померлого. 
Вбирали в нове, клали на катафалка. Труна. Домови-
на, «тру́нло». Нічне перебування біля померлого. Дві 
доби на катафалку лежить. Ніч сидять. Співають. Пе-
рекуска у другий [день]. Атрибути поховальні. На 
похорон не ставлять воду. Свічку ставлять на підло-
гу, в зерно. Зерно курям [віддають]. Традиції жалоб-
ні. Дзеркало затуляють, бо недобре, як небожчик сі 
видбиває. Годинник стає, бо серце стало. Як похова-
ли – пускають. Заборони та перестороги, пов’язані 
з померлим. Скоро закривають двері... Не мити, а за-
мітати лише під «тіло». А виносити сміття – під пліт.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Священик 
відправляє парастас, кладуть у трунло. Виносять з 
хати, три рази вклоняються в порозі, прощається з 
хатою, своєю працею. На подвір’ї теж правлять. Не-
суть з обійстя. З воріт [читають] Євангеліє. [...] Несуть 
хрест, фани, чорні корогви, тепер – вінки, не в’яжуть 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ  РАЙОН
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хустками (а  як ховають партійних, в’яжуть черво-
ним). Зерном вслід не сиплють. Як молодий вмирає (і 
колись) то дорогу до цвинтар квітами всипають. Хор 
співає, тіло везуть. Кришку [несуть] без хліба, хліб в 
церкві на кришку [кладуть], кладуть три хліби: граба-
рю, священику, дякові. Ставили біля церкви, клоняли-
ся, як до порогів. У церкві теж клоняються до порогів. 
Несуть на цвинтар.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Панахида. Ще раз 
прощаються. Опускають на мотузках. Священик кро-
пить, печатає. Кидають землю рідні, – щоб легше було  
душі. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Як на ве-
сілля нині рихтують. А колись пироги зварили, тісто з 
розсолом, борщ – остання страва. Тепер – го ́лубці на-
останок, «зайці», рулета, м’ясо, печінка, розсіл в гор-
нятках дають. Борщ не ставлять. Поминки післяпо-
хоронні. Кличуть на «поче ́сну»: рідню, сусідів – всіх, 
хто був на похороні. Вітаються, але не «Добрий день». 
Дев’ять день  – дев’ятини. Служба Божа, і  приходять 
люди на обід. Світять свічечки. На парастас дають три 
хліби. Сорок днів – сороковини – менше людей. Роко-
вини – свої, хатні. На могилу квіти носять. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Дев’ять день, 
до дев’ятин: не білити, ні прати, ні прясти, ні ткати, 
якби тіх дев’ять день було свято. Сумно дуже, бо без 
роботи.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Колись давали жебракам 
в свята й у Провідну неділю хліб, паску. Не несуть на 
Провідну неділю на гроби їсти.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Дівчині, хлоп-
цеві дають гроші (як на посад), кладуть у труну. Ко-
ровай не печуть. Лише вбирають, як до шлюбу. І дітей 
малих [гарно одягають].

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  На Святий ве-
чір ставлять у тарілку води, миделко [мило], ручник 
[рушник] і кутю, бо мерлий прийде руки мити й їсти 
кутю. Як дуже людина туже, то взяти з гроба землі, 
покласти за пазуху, у хустці, – не буде так тяжко.

ПІСНІ ПОХОРОННІ
Прощаю вас, пороги,
Бо вже послідній раз,
Бо з вічної дороги
Не вернуся до вас.

САМБІРСЬКИЙ РАЙОН

с. Вільшаник
Записав М. Бех 9 вересня 2011 р.  

у с. Вільшаник Самбірського р‑ну Львівської обл. 
від Стасишиної Євгенії Василівни, 1926 р. н., 

та Бас Ганни Василівни, 1949 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
[Як кажуть на мертву людину?] Мрець, небіжчик. [Як 
сповіщають про померлого в селі?] В  дзвон звонять 
кілько раз – люди знають. Передвісники смерті. [Чи 
відчувають тварини смерть?] Якшо собаки дуже ла-
ють [виють], то похорон буде близько [найближчим 
часом] в селі. Крук великий летить, курличе, робить 

кілька обертів  – то вже скоро похорон буде в селі. 
Ше собаки: з котрої сторони десь похорон буде, то в 
ту сторону ями риють на землі. Сни-прикмети. Сни 
тоже сняця на погане. Як має молодий хтось вмер-
ти, то може приснитися, шо хату білять на біле, лаші 
[речі, білизну] стірають всьо біле. Прощання з поми-
раючим. [Чи приходять прощатися до помираючої 
людини?] Приходять навідувати, і  кожне приносить 
якогось гостинця. Потім жилі, ті, що дома жилють, 
визивають священика, священик сповідає на смерть, 
[помираючий] всі гріхи вимовляє, а який вже не може 
говорити, то він [священик] хіба читає молитву над 
ним і вже потім запричастить. Передсмертна агонія. 
[Які дії проводять, коли людина довго мучиться?] 
Моя мати говорила, шо коли людина не може вмер-
ти, мучиться, вона лежить на ліжку, то треба витягти 
з-під неї подушку, з-під голови, шоб вона лежала рів-
но. І нічого до неї не говорити, то так людина скоріше 
помирає. [Чи йдуть у такому випадку до священика?] 
Ідуть, священик молитву одмовляє. [Коли в покійного 
чи людини, яка має померти, просять пробачення?] 
Просять дуже. Які би гріхи не мала вона, та людина, 
перед сповідю чи перед людьми мусить їх виложити. 
Їй лекше, і скоріше та людина помирає. Або навіть ще 
так: хвора людина, старенька – десь там син чи донь-
ка – чекає аби ще попрощатися. Мій брат помирав, то 
чекав на сина. Син чогось загнівив був і не приїздив. 
І переказала до нього, шоби він приїхав, бо тато вмре 
та не може. Він приїхав, татові простив і попрощався з 
татом. Вийшов до автобусної – і тато вже помер. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Як вже померла [людина] – миють, пе-
ревдягають. [Чим миють?] Водою. [Чим витирають?] 
Та є такий рушник. [Що роблять з рушником?] Від-
кинули десь, навіть спалили. [Що роблять з одягом, 
у якому помирав покійний?] Спалюють. [...] Як чоло-
вік, то його бриють, підстригають. [Хто перевдягає і 
миє покійника?] Рідні. [Чи не наймають?] Боїть [бо-
яться], то наймають, а так переважно рідні. «Мертва 
вода». [Що роблять з водою, якою обмивали покійни-
ка?] Виливають. Виливають геть, не під ногами [там, 
де не ходять]. Одягання померлого. Людина помер-
ла, помили його, дві години не рушеють, справляють 
тіло, очі закривають. Якшо очі не закривати [не за-
плющуються], то кладуть копійки, монети на очі, аби 
вони задубіли. І дві години тіло [не] рушають, а тоді 
вже вбирають всьо в чистеньке, нове. Молодих – пе-
реважно у яскраве, біле якесь; старих – у чорні; жінок 
завивають у хустку, а одну – ще їй, мешти дають. [Одя-
гають покійника в літні чи зимові речі?] Легкий – чи 
то зима, чи то що, то такий костюм. [Чоловіків-небіж-
чиків у костюмах ховають, а  жінок?] Сорочка, спід-
ниці – всьо, шо йде. Труна. [Куди кладуть покійника 
потім?] В труну. [Де її ставлять?] А то чи стіл, чи шо 
таке обертають і ставлять. Ше не було перше труни, 
то на столі клали, стелили під голову, шоб више було. 
[Що стелили на такий стіл?] Простирало. Тепер на-
віть як купують труну, і то дають відразу – біла така 
простинь є, спеціально на стіл, закриває. [Чи були ви-
падки, що труну заздалегідь робили?] Були. [Де її збе-
рігали?] На стреху. [Вона була порожня чи щось туди 
сипали?] Пуста. Навіть таку пісню вложили:

Лежить труна – лежить,
Двадцять літ минає,
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Тута труна з гори відзиває: 
– Або мене поріжте, або порубай, 
Або з родини одну душу дай.
Донька каже: 
– Дала я би тата – 
Да велика страта, 
Дала я би маму –
Жаль великий маю.
А та труна всьо відзиває:
– Давай, жінка, лягай-лягай,
да й та жаль не буде. 
– Лягала би сама –
Та дитина мала. 
– Лягай, ненько, сама,
Хоч дитина мала.
Люди ту дитину вигодують.

І то так воно, то я не досклала вже. «Пута». Руки не 
зв’язують, а ноги зв’язують [покійному] бінтом. [Для 
чого?] Ноги все розходяться. [Що роблять з бинтом, 
яким зв’язували ноги?] Як прийшов священик, як 
відправу робить, шоби виносити на двір і нести на 
цвинтар, розв’язують. [Куди його дівають?] В  труну, 
рідко хто забирає. Дехто може вкрасти, бо кажуть, шо 
цей шнурок добрий на базар іти чи торг добрий йде. 
Спорядження померлого. [Що кладуть у домовину по-
кійному?] Навіть і троха землі йому дають. [У труну 
кладуть?] В  труну троха землі кладуть, дають йому 
всього, шо він мав. Як курив – навіть папероси дають; 
хустину носову, кашкет, шо коло себе любив, – те да-
ють. [Зілля свячене] дають, образок. [...] Сві ́чене зіл-
ля, копійки. Якшо такий, шо п’є горілку, то навіть і 
чвертку дають в труну. [Одяг додатково кладуть?] Не 
дают, то хіба, якшо вона собі заказала, шоб дали. І то 
в гріб можуть діти дати, а так не дають. Прощання з 
померлим. [Як прощаються з покійником?] Відправив 
священик панахиду-то; чужі люди, які є, виходять на-
двір, виносять вінки, які в хаті, – всьо надвір. Тоді діти 
і вже всі самі блищі ідуть прощатися: цілують в чоло, 
в руки і плачуть. Нічне перебування біля померлого. 
[Чи можна залишати покійника самого в хаті?] Ми не 
разу не залишали. Приходить священик, «парастаз» 
ми називали. Відмовить. Тоді ще договор є, коли дру-
гий день ховаєте і якій годині, тоді приїзде. Атрибу-
ти поховальні. Запалюють свічку. [Ставлять по оби-
два боки від труни]. Ідут до церкви, беруть дві свічки. 
Цілий день не світять, більше на ніч світять, і  хрест 
стоїть. [Чи ставлять воду?] Якшо священик прихо-
дить парастаз відправляти, ставлять свячену воду. Як 
відправить парастаз, він тоді кропить труну і мертво-
го. Кожний близький несе вінок. Наприклад, помер 
чоловік  – від дружини, дітей, онуків. І  сусіди, роди-
чі, близькі  – кожний йде і несе до хати вінок. [Коли 
йдуть на цвинтар, чи беруть із собою хліб?] Беруть. 
[Куди його кладуть?] На труну, на верх [на віко]. А по-
тім лишають його в церкві, та й священик забирає, та 
й курам дає чи [залишає] собі. Даровини прощальні. 
[Що із собою приносять на похорон?] Хто купує він-
ці, квіти несуть. Відспівування. [Як священик прово-
дить службу в хаті?] Люди покупили свічки невеликі, 
і, хто є в хаті з родини чи сусідів, тримають ті свічки, 
і  священик править. Запалюють свічку і воду свяче-
ну ставлять. Як приходить священик, то кропить. [...] 
На другий день, якшо він лежить [не ховають], ше на 
ніч викликають священика, тоже парастаз відмовляє. 
А  потім священик приходить, в  якій годині ми собі 

заказуєм похорони, він приїзджає і вже відправляє 
в хаті молитву, і  вже виносить надвір. Заборони та 
перестороги, пов’язані з померлим. Вже як нарядили, 
переважно дві сутки має людина лежати в хаті, ніби 
дві ночі, шоби вона переночувала у хаті, а тоді вже не-
суть на цвинтар. Але тепер переважно, шо то тепло, її 
сутки тримают, а то ще когось як чекають, то так три-
мають довше, а як ні – то на сутки. Якшо в хаті, де ле-
жить [покійник], є вікна – закривають, щоби світло не 
світило. [Чи завішують дзеркала?] Всьо закривають, 
шоби зеркала не було. Телевізор, радіо – все вимика-
ють, навть годинник, по якій годині помер, в тій годи-
ні зупиняють, і він стоїть цілий час [тривалий часовий 
проміжок], пока не поховають. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Вже коли 
всі попрощалися, дехто в хаті закриває труну, а дехто 
виносить надвір ще відкритого, бо це священик над-
ворі прощається з усіма, з цілим селом, з близькими. 
Як вже мають нести, то вже закривають труну і читає 
[священик] Ангели [Євангеліє]. Всі близькі йдуть клі-
кати під Ангелию. [Чи зупиняються на порозі, коли 
виносять покійника з хати?] На кожному порозі зупи-
няються і стукають три рази, і вже як винесуть гріб – 
тіло надвір – закривають двері до хати. [Що роблять 
потім у хаті?] Вже потім замітають, бо тіло понесуть 
на цвинтарь і вже поминки треба робити в хаті. Тіло 
з хати виносят  – відразу підлогу змивають. Помин-
ки роблять, де лежить людина. Ставлять столі. Котрі 
пішли, а котрі залишаються в хаті робити всьо. ... [Чи 
йде процесія поховальна до церкви?] Йдуть люди, 
а хтось не має як – вже відправив [священик] – і вер-
тається, решта – йдуть до церкви. [...] [Чи пов’язують 
хустки на руку тим людям, які несуть труну?] Ні. Пе-
реважно машиною везуть. [Як прикрашають маши-
ну?] У церкві таке покривало беруть, відразу стелять 
машину, борта відкривають, труну ставлять, а  тим 
покривалом накривають і вже вінки кладуть навколо, 
а решту вінків, якшо є багато, то несуть люди впереді 
труни. Священик іде, і так люди йдуть, несуть квіти. 
[Чи всіх покійників заносять до церкви?] Всіх. [Де зу-
пиняються по дорозі до цвинтаря?] Виходять з хати, 
він [священик] читає нам Ангелію на подвір’ї, вихо-
дять і в воротях стають – прощають ворота, і по до-
розі йдуть, де стоять пам’ятники чи Матінка Божа, чи 
Ісус Христос, чи хрест – коло кожного зупиняються і 
читає Ангелію. Всі близькі клікають на коліна перед 
Ангелією, потім він мовить Ангелію, вони встають і 
цілують, і  їдуть далі. [Чи зупиняються біля помеш-
кань рідні?] Зупиняються, якшо родина заказує, бо 
священик не знає, шо там твоя родина живе, а якшо 
людина попросить, то він стає і коло рідні. [Чи беруть 
портрет померлого в поховальну процесію?] Якшо 
молодий – то брали, а старий – ні. То по містах, а в селі 
того нема. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
хороном. [Чи можна дивитися у вікно на поховальну 
процесію?] Так. [Чи, можливо, виходять на вулицю?] 
То іде в дорогу – стане, чи машина наїде – всьо встає, 
і вже дивися так, збоку.

КЛАДОВИЩЕ  [Як у вас кажуть на кладовище?] Цвин-
тар. [Чи зупиняються біля воріт цвинтаря?] Ні-ні, бо 
мовить священик, моліє, іде наперед. Тоді вже від-
прави тута молитву [біля могили] і тоді йде до церк-
ви. Копачі. [Хто копає могилу?] В давнину жив такий 
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чоловік, шо копав, потім помер, і  вже ніхто не хтів 
копати. Люди наймають. Наприклад, хто має рідних – 
три-чотири хлопці  – ідуть і беруть гріб. [Як з ними 
розраховуються?] Гроші виносять, поїсти. [А  тому 
чоловіку, що копав, також гроші платили?] Тоже пла-
тили. Могила. [Чи прощаються з покійником біля мо-
гили?] Вже не прощаються, читає священик молитву, 
опускають тоді тіло в яму. І  вже тодє кидають груд-
ку землі всі. Закопують, могилу роблять. І вже ідуть 
додому на поминки. Священик посвячує, гріб запе-
чатує свяченою водою. Він каже, що люди ставлять 
пам’ятники, і воно вже не є освяченим. Він так завів, 
шо кожний нанімав собі і посвещував [установлений 
пам’ятник]. Він йшов по цвинтарі, і кожний посвечу-
вав собі свій рід, хрест, могили – всьо-всьо. [Що ро-
блять з дерев’яним хрестом?] Спалюють його. Опус-
кання труни. [На чому опускають труну в могилу?] 
Там є патики, потім беруть шнури ті, шо копали, і  їх 
туди, в яму, опускають. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Куди по-
вертаються із цвинтаря?] Кожний йде додому. [На 
обід поминальний кличуть?] Кличуть. Приходять з 
цвинтару, миють руки. Є  рушник. Ідуть до хати, сі-
дають за стіл, змовлять молитву і їдять. [Яку молитву 
читають?] І «Отче наш», і «Богородица діва» відмов-
люють. [Чим їдять на поминальному обіді?] Віделкою, 
ложкою – рідка страва. [...] [Як називають поминаль-
ний обід?] Поминки. Приходять з церкви. Накладають 
на стіл страви всі, горілку, і для того, шо помер, кладут 
стакан, наливають в стакан горілки і на верха кладуть 
хліб, і засвічують свічку. І вже тоді, як люди сідають, 
стають хтось і говорять молитву, і сідають їсти. І коли 
вже всьо поїли, тоже молитву відмовляють і розхо-
дять. Поминки післяпохоронні. [У які дні поминають 
покійного?] Дев’ять днів, сорок, а потім – річниця. [...] 
За девять днів, як помре, роблять в церкві відправу – 
ідуть до церкви. [Чи скликають людей на обід?] Обід 
роблять дома, а в церкві йдуть до сповіді близькі. Ка-
жуть, [у такім разі] душі лекше переносити на тім сві-
ті, якшо людина вісповідається. Всі рідні йдуть, навіть 
сусіди і такі, [хто виявить бажання], можуть іти. Піс-
ля служби Божої всі йдуть на цвинтар, моляця, запа-
люють свічки, поплачуть трохи і тоді йдуть до тої хати 
[на поминальний обід]. Знову ставлять свічку, горілку 
і хліб, але вже вночі то так не стоїт. [На сорок днів та-
кож частують людей?] І на сорок днів так само. Є такі, 
шо великі банкети роблять, а є такі, шо нікого не кли-
чуть, а своїх. Традиції жалобні. [Скільки днів витри-
мують траур за покійним?] Жінка, діти – рік, а онуки 
за дідом, за бабою, то сорок днів тримають, півроку. 
[Скільки часу не можна робити ремонт у хаті?] Рік – 
ні білити, ні ремонти. Навіть якшо ти хочеш зробити 
ремонт, бо таке буває, то обов’язково в кутику, за об-
разом, лишити лату – не рушити. [Скільки днів у хаті 
не можна гуляти весілля?] До року. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Після Великодня на 
цвинтар ідуть?] Ходять. І священик ходить, і відмов-
ляє молитву. [Що беруть із собою на цвинтар?] Пас-
ку. [Беремо гроші] священику заплатити, дякові. [Чи 
залишають на Святий вечір їжу для померлих?] Ще 
лишають. Повечеряли, лишили. Кажуть, шо прийде, 
хто помер. [...] [Чи поминають перед Дмитром?] Ні, це 
якшо хтось службу Божу нанімає. [А перед Великим 
постом?] А  перед Великим постом до церкви несуть 

такі книжки – пам’ятки, шо там записані, хто помер. 
І він [священик] читає цілий Великий піст, відправляє 
службу Божу. Кладуть гроші і хліб, цукерки чи що хо-
чеш. [На Святий вечір залишають їжу на столі після 
вечері?] Залишають і вилку кладуть, шо там мав си-
діти той, хто помер. Поминання індивідуальні. [У які 
дні додатково поминають покійників?] То вже зале-
жить від родини, як-ото: день народження в мами, 
то йдуть, наймають службу Божу, до церкви, але то 
самі собі ідуть. Чи іменини, наприклад, чи на Петра 
і Павла, був заведений в нас празник. Священик від-
правляє попразничну службу Божу за померлих, і хто 
хоче – іде собі нанімати. [Що несуть до церкви за по-
мерлих?] Хліб несут. Якшо служба Божа йде за помер-
лих, то кожний раз несуть хліб.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Всю в квітах. Є, шо із 
роддому привозять, відразу і так [ховають]. Неодру-
жених. [У  якому одязі ховають неодружених?] Тоже 
в молодих так [аналогічно звичайному похорону], 
навіть декотрі дають такий букет. А дівчині вінок на-
кладають. [...] Як хлопец вмирає, то вбирают так, як 
молодого, і букет пришивают, і кольца дають. Само-
губців. [Тих, хто собі заподіяв смерть, до церкви зано-
сять?] До церкви не беруть, і навіть священик не йде 
відправляти. [Де їх ховають?] Є  місце відведене для 
таких [у кутку цвинтаря].

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Вечором ту свіч-
ку, [яку запалювали за поминальним обідом], знову 
світять і кладуть полотенце коло тої води, і повинен 
хтось сидіти з рідні – кажуть, шо душа приходить ми-
тися. В двадцятій годині ніби та душа ше приходить 
до хати прощатися і митися. Рушник і вода сутки сто-
ять. І горілка, а потім вже виливають, просто надвір. 
[Скільки днів душа приходить додому?] Сорок днів.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  [Чи голосили біля покійника?] Ні-
ні, так, просто, співали, похоронні пісні, а якшо є Ве-
ликий піст, то й такі пісні, а  в Коляду  – колядують. 
[Біля покійника?] Біля покійника. [Хто співав?] Такиє 
жінки, шо приходять, шо співають в церкві на хорі.

с. Черхава
Записав М. Бех 9 вересня 2011 р.  

у с. Черхава Самбірського р‑ну  
Львівської обл. 

від Карпінець Марії Миколаївни, 1932 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Як собака виє догори – на вогонь, а в долину – буде 
мрець. Сни-прикмети. Сп’ю і [с]нилося, що стукає 
хтось в двері, і  двері відкриваються, а  яма  – велика. 
Думаю, хтось помре, і за дві неділі мій батько помер. 
Як хата побілена сниться  – мрець буде. Полегшення 
агонії. [Що роблять, коли людина не може довго по-
мерти, мучиться?] Кличуть священика, священик 
мовить молитву, посповідає, причащує, і тоді людина 
помирає. Іше є свічка, святять на Вознесеніє, і дають 
людині свічку у руку, і вона ще молить «Отче наш» і 
«Богородице Діво», і  вона вмирає. [Що кажуть про 
таких людей, які довго мучаться перед смертю?] Хто 
знає? Гріх має. Бог знає, як там. Прощання з помер-
лим. [Чи приходять родичі до помираючої людини?] 
Приходять і сусіди. [Просять пробачення.] ... [Як спо-
віщають у селі про смерть?] Дзвони дзвонять три рази.
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ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Що роблять з тілом нещодавно помер-
лої людини?] Миють. [Що роблять з одягом, в якому 
людина помирала?] Палять. [А з рушником, яким ви-
тирали покійника?] Палять. «Мертва вода». [Куди 
виливають воду після обмивання небіжчика?] Вили-
вають там, де люди не ходять, бо, кажуть, шо, як люди 
через воду перейдут, то погано буде, людина може 
вмерти. Підготовка смертного вбрання. [Чи готують 
заздалегідь одяг на смерть?] Заготовляють. Дают про-
стирало, мешти. Спорядження померлого. [Чи кла-
дуть у труну улюбленні речі покійника?] Як хто. Як 
хто закаже. Труна. [Де кладуть покійника в хаті після 
того, як нарядили?] На стіл ложать, роблять катафа-
льок. [Коли покійного кладуть у труну?] Потім уже, 
як ховають. [Що кладуть покійному в труну?] Зілля 
свячене під голову, воду свячену. Нічне перебування 
біля померлого. [Скільки днів повинен бути небіжчик 
у хаті?] Дві ночі тримають в хаті. [Чи можна залишати 
самого покійного в хаті?] Ні-ні, не можна. [Чи чита-
ють Псалтир біля нього?] Читали за моєї пам’яті, а те-
пер  – ні. Атрибути поховальні. Свічку запалюють, 
ставлять воду, як приходить священик – відправляє. 
Дві свічки ставлять. [Як довго вода та свічки стоять?] 
Допоки священик відправить. [Куди воду потім вили-
вають?] Виливають та й все. Родичі й сусіди вінки да-
ють. [...] [Як ідуть до церкви, чи беруть із собою хліб?] 
Дають два хліба. [Що з ним роблять потім?] Дячиха 
бере чи священик той хліб. [Куди його кладуть?] На 
віко, і хустку кладуть. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДО-
ВИЩЕ [У  день похорону де прощаються з небіжчи-
ком?] На подвір’ю... Священик прощає з жінкою, з ді-
тьми, з усіма на по двір’ї. ... [Чи зупиняються на кож-
ному порозі, коли виносять покійного з хати?] Так, 
три рази стукають. [Чому?] Кожуть, що коли в хаті, 
то людина чує, а  коли до порога, то вже не чує. [Як 
винесли покійного з хати, чи зачиняють двері?] За-
кривають. [Чи зупиняються у воротях?] Зупиняються, 
ксьонз читає Євангелію. [...] [Йдуть] до церкви. Як по 
дорозі є [помешкання] родичі – то зупиняються. [Чи 
зупиняються біля воріт цвинтаря?] Зупиняюця, свя-
щеник читає Євангелію. Опускання труни. [На чому 
опускають труну в яму?] «Мари» називаються. Кладут 
на мари, тоді ти шнурки і так спускають в яму. Хто 
прощається, мечуть глину.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Куди по-
вертаються після цвинтаря?] До хати. Гостять. Став-
лять свічку. [Чи миють руки після цвинтаря?] Так, 
миють руки, рушником [витирають]. І тоді люди мо-
ляться «Отче наш». Поминки післяпохоронні. [У  які 
дні поминають покійного?] На дев’ять днів, на сорок 
і на річницю. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли ще поминають 
покійників?] Після Великодня  – Провідна неділя, це 
проводить священик службу. Перед Великим постом 
дають грамоту – на сорок днів, до самого Великодня. 
Наприклад, в  мене померло п’ятеро чи шестеро лю-
дей, я даю по двадцять чи трицять гривень, чи хто, як 
може, і він править цілий Великий піст службу Божу 
за тих померлих. [Чи залишають їжу на Святий ве-
чір?] Лишаємо, кличем ангелів: «Ангели, повечеряйте 
з нами» і лишаємо на столі те, шо ми їли. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як старша ді-
вка вмре, дають букет на лівий бік, перстень дають. 
У весільному [ховають], вінок, велєн. Самогубців. [Чи 
везуть самогубців до церкви?] Священики не ховають. 
[Де їх ховають?] Їх ховали так, на бік, під плотом, а те-
перка посвятили місце і стали в середині [кладовища 
ховати].

СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Сокаль
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у м. Сокаль Львівської обл. 
від Бочик Параскеви Андріївни, 1921 р. н.,  

родом із с. Копитів Сокальського р‑ну

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Рідні батька помили, убрали. «Мерт-
ва вода». Омивають померлого і несуть [воду] під 
яблуню, під грушу. Одягання померлого. [Померлу 
людину називають] «мрець». Вдягали всьо новеє. 
Жінок – в жіноче, а мужчин – в мужске: костюм має 
бути, сорочка, кальсони – всьо-всьо; спідниця, сукон-
ка. Я  вже маю давно нарехтоване. Спорядження по-
мерлого. Свічене зілля. Образок. «Пута». Зв’язують 
[ноги] обов’язково, лєнточкою, чимсь таким. Піз-
ніше  – розв’язують. [Коли?] Як вже покладуть його 
[у  труну], треба всьо порозв’язувати. Кажуть, шоби 
був розв’язаний світ йому. Крадут навіть [пута]. Ка-
жуть, щастя забирають. Труна. Колись так робили: 
столи ставили, ше шось підставляли, вбирали, клали 
простинь білу, тоді клали мерця. [Чи одразу клали 
покійного в домовину?] Перше – нє. Тепер вже готові 
трумла, а перше треба було робити трумло. [Без тру-
ни] перше два дні [лежав покійник]. [Як називали лю-
дей, які труни робили?] Майстер. [Як їм віддячували 
за роботу?] Шось давали [за роботу]. Атрибути похо-
вальні. [На стіл фотографію] ставили, але того не тре-
ба. [Для душі померлого ставлять воду, хліб?] Є таке. 
[Куди виливають воду, яку ставили для покійного?] 
Під яблуню, після того, як поховали. [У  поховальну 
процесію брали] хліб, в церкві залишають його. Нічне 
перебування біля померлого. Хтось з рідних [сидить 
біля покійника]. Читають псальми. На другий-третій 
день вже треба хоронити. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з померлим. Всі зеркала треба завішити, 
жеби не було видно вмерлого в зеркалі. Не треба [ва-
гітній прощатися]. Коли винесли з хати [померлого], 
зараз всьо треба поперекидати – стіл, всьо-всьо. Їдні 
кажуть, [що] дев’їть днів, їдні кажуть сорок, рік [не 
можна білити]. Даровини прощальні. Хліб і свічки. 
Як хто хоче, то іде так і  не треба нічо. Цвіти можна 
брати. Прощання з померлим. «Прошу тебе, прости 
мені». Своїми словами [кажуть]. Поцілувати в руку і 
всьо. Сни про померлих. [Як сниться покійник], треба 
хреститься, бо то покійний, кажуть, бо то зловит. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИ-
ЩЕ  [Виносячи труну, об пороги нею стукали] три рази. 
Прощають сі з порогом. І те саме на подвір’ї. Хто несе 
вінки, фотографії – перев’язують руки. [Як прикраша-
ють поховальну машину?] Килими хороші. [Хрест кла-
дуть дерев’яний] обов’язково. Колись було з музикою, 
а тепер того нема. Похорон зупиняється на перехрес-
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тях. Іде похорон, люди виходять дивити сі  – біля по-
рога, біля двора, як вони ідуть. Обов’язково дати по-
честь померлому. Правиться парастас, хор відспівує. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. Не 
можна перетинати дорогу похорону. Кажуть – недобре. 
Опускання труни. На рушниках [опускають]. Копійки 
кидали. Тепер священики нічого не кажуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Дари поминальні. То колись так 
давали пряники [на кладовищі], пекли, а  тепер того 
не дають. Обід поминальний. Обід муси бути. Нехай 
дев’ять чоловік, нехай дванаціть, хай п’ятнаціть, але 
жеби було. Залежи, як коли [які страви готували]. Як 
піст – пісне. Коли вертаються до хати, зразу треба по-
мити руки, тоді іти за стіл. Як хто хоче, пару слів [гово-
рить за обідом]. Обов’язково треба помолити сі «Отче 
наш» і  «Богородице Діво» і  сказати: «Вічная пам’ять 
йому. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 
благослови». Поминки післяпохоронні. Запрошують 
сусідів [після]. Завсіди ходять до церкви, ідуть на обід. 
Треба подавати на службу Божу, обов’язково, три дні і 
сорок днів. [Як поминають тих, хто загинув на чужині 
і похований не тут?] Пишуть ім’я його. [...] [Душа] со-
рок днів [в хаті]. Дев’ять або сорок.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Вона повинна 
бути в вельоні білому, як вона ше незамужня. А хло-
пець, то він має мати букет. Самогубців. [Ховають] в 
кутках на цвинтарі, за цвинтарем.

с. Ванів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р. 

у с. Ванів Сокальського р‑ну Львіської обл.
від Скебської Ганни Дмитрівни, 1937 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. А як немовлятко по-
мерло, то його вдівали так, як вдівають чи дівчинку 
чи хлопця, як іти до шлюбу і те всьо йому дают, і коло 
него кладуть перстень, шо там для него пара буде. То 
казали отак. Матір була коло него, але коли дитину 
хоронили, то матір не пускали. Казали, шо матері не 
можна іти на цвинтар, вона всі діти заведе за собою 
туда. Не можна.

с. Комарів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Комарів Сокальського р‑ну Львівської обл. 
від Козюк Марії Ільківни, 1923 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. Передсмертна агонія. Про-
щають сі, молють сі над цею людиною, шоб вона дов-
го не мучила сі. Водили ксьондза сповідати. Ксьондз 
сповідав, котра дуже там хвора, і робив маслосвяття.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обряджає померло-
го?] В  родині, хто не боїть сі. Боєть сі, кажуть бабця 
чи жінка. Помиют людину, вберут її гарно. Жінку 
вбирають в жіноче, а  чоловіка  – в  чоловіче. [Жінку 
одягають] в спідничку, в  сорочку. Залежить, як який 
одяг вона ходила, чи сукєнка, чи спідниця, чи запаска, 
шось таке – саме найгарніше. І хустинку дають, ще й в 
кишені гроші дають. Спорядження померлого. В трум-
ло [труну] кладуть свічене зілля, кладуть її на грудях 
образки, вона має ту вервицю, корунку. [Докладають 
запасний одяг?] Можуть покласти сорочки під спід. 

«Пута». Зав’язували ноги, але коли вже закривають – 
розв’язують. [Мотузки] зоставляють в трумло. [Чи є 
люди, які намагаються забрати мотузки?] Так, мотузки 
забрати, бо ті люди потім шось, кажуть, чарують, тобто 
можуть шось тобі поробити. Труна. Як була людина, 
шо можна було тримати на столі, а [ні] – людину від-
разу в трумло. І вкладали ше в трумлі, шоб вона довше 
полежала, наклали такого піску, з землі пісок, то люди-
на могла померла навіть два дні [лежати] – нічо не буде. 
[Чи стояли свічки біля труни?] Так. [Хто робив труни?] 
Майстер в селі. Давали свої дошки. А в трумло всьо за-
стелили, полотном, подушками. Нічне перебування 
біля померлого. [Хто сидів біля померлого вночі?] Хто 
хоче: і рідні, і сусіди, і фамілія – хто хоче посидіти. [Чи-
тали вночі Псалтир?] Читали. [Скільки ночей покій-
ник мав перебути в хаті?] Навіть дві доби, а є так, шо 
геть і на завтра, бо не можна тримати. Даровини про-
щальні. [Коли ввечері приходили люди до покійника, 
що вони із собою несли?] Вони приходили з квітками, 
з вінками. А зараз – вінок купують. Як до померлого 
підходите, цілуют і прощают сі. В лице цілуют і в руки 
цілуют, рідніші цілуют в чоло, в лице. Як померлий, то 
свічки стоять, світять сі, а потім відходять, забирают. 
Відспівування. Як кладуть в трумло  – закінчуєть сі. 
Священик помолили сі, хор відспівав, священик всьо 
відправив і каже: «Прошу класти в труну». І кладуть 
в труну. Можна і в хаті закриваєть сі зразу кришкою, 
а нє, то ше Євангеліє є надворі, і закриває тею криш-
кою. Заборони та перестороги, пов’язані з померлим. 
[Чи завішують дзеркала у хаті?] Так, завішують, пото-
му, шоби, може, кому привидить сі той померший чи 
злікає. [Казали, що не можна білити та мазати в хаті?] 
Так, казали. Десь до року. [Казали, що не можна довго 
плакати за померлим?] Не можна. Ліпше помолитись, 
як плакати. Голосіння. [У вас голосять?] Були такі, на-
ймали. Наймали людей таких, бо не всі вміли так виго-
ворювати. Вони говорили, яка людина була. В нас так, 
як хто плакав, то вже плакав. Сни про померлих. [Що 
треба робити, як мертві сняться?] Помолити сі треба. 
Кажуть, як померле сі снить, то буде на другий день 
слета – зміна погоди.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Труною 
стукають об поріг?] Прощають сі тако. Не стукають, 
тіко три рази так махнути трумною, тобто виходе вже 
з теї хати на вічні віки. [Після виносу труни] перевер-
нули [речі] і хату закрили, і винесли померлого надвір, 
і там, надворі, ше сі відправило, в хаті сі відправило, 
коли вже винесли з хати. І  в церкві так само. А  на 
подвір’ї дають на Євангелію. Священик праве, гово-
ре проповідь. Кидают пару грошей і священик читає 
Євангелію. ... [На чому везли труну на цвинтар?] За-
лежи як. Колись везли на возах, на фірах. Застелювали 
гарно кавйором, «ліжником» – у нас казали. Застеліть 
гарно, файно вимостіть, тумно [труну] ставіть. [Що 
туди ще клали?] Булку хліба. Хрест ставили. Вже як 
могилу закривають, хрест поставлять і підписано, хто 
тут спочиває. Зупиняється [процесія], як виносять з 
родини, і на Євангелію дають. Тобто священик читає. 
Наприклад, я дала за ту душу на Євангеліє, офірувала, 
він стає, Євангелію почитає. Той, хто дав, – клякає під 
Євангелію. Несли вінки і казали, шо не можна, шоб 
шось з живих квітів часом впаде. Там впаде листок, 
там то, кажуть, ой, скоро буде вже знов померлий. Так 
говорили. Люди виходять і дивляться. Хто іде, а хто не 
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іде на кладбище, постої, «Отче наш» говоре. ... [Каза-
ли, що не можна переходити дорогу?] Кажуть, шо не 
можна. Як з хати до церкви, то в церкві сі відправили і 
з вінками всьо ідуть, похорон. Вінки несуть. Попереду 
іде хрест, хорігви з церкви. 

КЛАДОВИЩЕ  Зараз на кладовищі, на цвинтарі, пам’їт-
ники з фотографіями. [Раніше] хрест, підпис. Навіть 
хрест і не підписано було. Опускання труни. Став-
лять над тею ямою, і священик відправляє. Коли свя-
щеник відправив і каже: «Прошу спускати», – [спуска-
ють] на шнурках. Молодих на рушниках, навіть дітей 
спускають на рушниках. А так – на мотузку. І відсу-
вають, а потім священик печатає. [Хто кидає землю в 
могилу?] Усі. Рідніші – нє. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. «Прошу, дя-
кую вам за то, шо ви прибули на цей день, ми відпрова-
дили на покій, на місце спочинку, і запрошуємо вас на 
поминальний обід». [Кажуть, що треба руки помити?] 
Так, миют, шоб та була душа чиста. Страви поминаль-
ні. Ставляют горілку, воду, голубці, мнясо, ковбасу, 
картоплю, потім, наостатку, – солодке, каву чи чай. По-
минки післяпохоронні. [Коли ще поминають?] Справ-
ляють дев’ятий день, в  церкві сі праве. Сусіди, рідні 
приходять і справляють сі дев’їть день. Ше сороковий 
день править сі по померлому. І річницю ше справля-
ют. За рік знову запрошуют людей. Править сі служба 
за того померлого, запрошують хор, сусіди, рідні. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Вбирали дівчи-
ну набіло, як княгиню. Убирали її смушки чи вельон, 
а хлопця брали таже файно – сорочка біла, причіплю-
вали йому букет, так, як він молодий. На похорон чі-
пляли всім хлопцям, як на весілля, букета: білий ква-
дратик, а на середині – чорне. На похороні справляли 
поминки. Самогубців. Навіть без священика ховають 
[самогубців], в  куточку. Поминають їх, шкодують, 
дают на службу.

ПОМИНКИ ОСОБЛИВІ Померлих наглою смертю. По-
минають, як звичайно. Такі грамоти є, дають до церк-
ви, як сі праве, а  тіко в поминальні такі дні. В  піст 
Великий, законні дні. Священик читає їх і править сі 
панахиду або парастас. Дитини. [Як ховали померлу 
дитину?] З священиком. [Чи одягали її у біле вбран-
ня?] Одягали в біле, файне, робили трумелко. Співа-
ли, в церкві відправляли. Покропив всьо священик на 
цвинтарі і  коли поховав, має запечатувати гріб. [Чи 
могла мати бути на такому похороні?] Була. [...] До 
дев’їть день душа є ше. Священика кличуть, шоб спо-
відав. Священик сповідає, маслосвятіє робить.

с. Хлівчани
Записала Т. Момот 13 вересня 2011 р.  

у с. Хлівчани Сокальського р‑ну Львівської обл. 
від Мельохи‑Пащук Параскеви Миколаївни, 1925 р. н., 

Купровської Меланії Василівни, 1932 р. н., 
Пащук Єви Василівни, 1923 р. н., 

Кубінського Петра Михайловича, 1948 р. н., 
Клепан Марії Миколівни, 1939 р. н., 

Саноцької Марії Іванівни, 1943 р. н.,  
та Саноцького Федора Васильовича, 1938 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передчуття смерті. Відчувала людина, шо скоро 
вже помре,  – переставала їсти. [...] І  сусідня жінка 

була, і  одні до других дуже ходили, або є старенькі. 
Та й дід до теї баби каже: «Маруню, не знаю отак, ти 
вже не даєш ради і я так не даю ради, котре то най-
скоріше умре?» Таке питання задали дід до теї сусід-
ки. Но вона каже: «Та не знаю, Андрію, як то буде, то 
Божа воля». А ввечері її дочка прийшла до меї мами і 
каже: «Євко, мама вмерли, позич мені стільців». А дід 
підводе голову і до мами каже: «Євко, не позичий, бо 
завтра тобі треба буде». Дід умерли ввечір. А вона – 
рано [раніше], а похорон разом робили. Передвісни-
ки смерті. Я відчував, бо як мені мала жінка помер-
ти, то я встав, і мені так тяжко було на душі. Я своїй 
жінці сказав: «Мені так тяжко на душі». Я робив на 
фермі, і вона робила на фермі. Я прийшов і мені ска-
зали. Передсмертна агонія. Як моя свекруха мала 
вмирати, то перед смертю бачила, як у хаті танцюють 
дівчата, в  таких файних віночках, у  лентах. І  зара, 
вже ніч, і померла.  [...] Терли, поїли чим, то кажуть, 
як збили ту смерть, то потім біда була, воно не могло 
вмерти потім. Вона сі мучила та людина, кажуть, не 
зачіпати, як вже сі пустило, то най іде. Завмирання. 
Розказували, шо померла дівчинка. Її похоронили, 
а батькам потім приснився якийсь недобрий сон, то 
вони ходили на цвинтар і відкопували ту могилку, 
і  добували. То та дівчинка в трумельце обернулась 
літцем і собі пальці пообкусувала. [...] [Як сповіщали 
людям про те, що хтось помер?] Ішли до церкви, дзво-
нили за  померших. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває померлого?] Найближчі 
родичі омивають, вбирають. [Казали, що жінка має 
обмивати жінку, а чоловік – чоловіка?] То воно по за-
кону так, але як кому показувалось. Були родичі най-
ближчі чи сусіди. «Мертва вода». [Що робили з во-
дою, якою обмивали тіло покійника?] Виливали десь 
в таке місце, де мало ходять люди. [Цю воду могли 
використовувати для чарувань?] Було таке, шо могли 
розвести їх [сім’ю, родину], могли начарувати, або не-
спокійливо життя велося між ними. Атрибути похо-
вальні. [Де кладуть померлого після обмивання?] По-
мили, тоді ставлять таке ложе – два столи, на столах 
матрас і на матрасі, застелювали, клали. Ставили свіч-
ки. На столі клали хліб коло вмерлого і до церкви бра-
ли. [Фотографію ставили?] Хіба, як положили молодо-
го, то несли вперід. [...] [Що ставили біля померлого?] 
Свічки, вазонки, квітки живі. Одягання померлого. 
[У  що одягають покійника?] Тепер вже купуют, а  як 
перше, то зберігати шлюбне мали і вбирали. [...] [Хто 
обряджав померлого?] Свої. Чоловіка ховають, то бе-
руть костюм, сорочку, таку, шо ше не ходжена. Взуття 
коло них кладуть. Жінку тоже вбирають; якшо моло-
да, то вже в весільне вбирають, а як стара, то вже шо 
мають, вбирають [...] спідницю, блюзку, хустину зави-
вали. Все зробили і так положили, мешти чи тапки так 
стояли, але не взували. «Пута». [Підв’язують підбо-
ріддя?] Є таке. А як вже ховають, то всьо розв’єзують. 
Можуть покрасти, кажуть, вони дуже шкідливі – ко-
мусь як підсуне, то вже біда сі робе в хаті. [Інші вуз-
лики на покійникові розв’язують?] Всьо розв’єзують. 
Розв’єзують ноги. Труна. Нарихтували катафельок і 
на нього ложили [померлого]. Колись на стіл – нє [не 
клали покійника]. Колись робили спеціально катафе-
льок такий: два козлики збили, дошка, ніжки  і ніби 
лавку ставили – в їднім кінці і в другім – і ложили до-
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шки, а на дошки трумло ложили. Зразу на катафельку 
[клали], а потім – в трумло. Ставили свічки. Коло того 
катафелька був стілець, рушником застелений, і з дру-
гого боку, і на тім стільці стояли свічки. [Хто робив 
труну?] Був майстер такий або в роду, як хтось вмів 
столярку. На катафельці рівно клали. Фотографірува-
ли, але в трумло не давали фотографії. [...] Як мають 
ховати, коли має священик приходити, тоди вже вкла-
дають в трумло, всьо поперерехтовують. Ксьондз при-
ходе і відправляє, і вже тоди забивають. Їнші не заби-
вають, аж у церкві ше трумло є відкрите або на цвин-
тареві, а  інші – забивають. Спорядження померлого. 
[Що кладуть у труну?] Шо він [покійник] найбільше 
любив, то те можуть положити. Жінкам – хустку, а чо-
ловікам – шапку збоку. В ногах – обув, яку він носив. 
Не взували, мав бути босий покійник, але в трумло ло-
жили. [...] Копійки в кишені сипали. [...] [Щось ще кла-
ли в труну?] Палицю поставили в трумло, бо, кажуть, 
все їдно вона прийде. [...] [До труни клали запасний 
одяг?] Клали. Заборони та перестороги, пов’язані з 
померлим. Завішували дзеркала, вимикали радіо, зу-
пиняли годинник. Навіть шафа, як стоїт з вікном, то 
закривают, поки з хати не винесут [покійника]. Голо-
сіння. [Чи голосили при похованні?] Наймали навіть 
й жінку таку, шоб стояла і коло катафелька плакала і 
наказувала, котра вміє наказувати дуже: «А ти такий 
був, а ти добро робив, а ти то ой який ти добрий був, 
ти так людям помагав, ти так дбав за своїх діточок». 
[...] [Чи голосили за померлим?] Були. Кликали. Вони 
самі приходили, то фамілія приходила. [Як саме голо-
сили?] «Ой, ти пішла, а я сама осталась», – так, роз-
маїто, поки з хати не винесли. Прощання з померлим. 
Йшли на послідне прощання. Трупа не цілували, а ло-
жили або Євангелію, або якийсь образок [куди й ці-
лували]. В лице цілували найрідніші. [Цілували тоді], 
як вже мали з хати виносити на цвинтар. А коло пре-
стола, як-то в церкві, там стояв священик з миром і 
мирував кажду людину. А  люди кидали гроші, а  ті 
гроші віддавали на ту сім’ю, на поміч сім’ї, дітям, які 
лишалися. Нічне перебування біля померлого. [Скіль-
ки ночей мав переночувати покійник?] Їдну ніч і вже 
на той день ховають. [...] [Хто сидів біля нього вночі?] 
Свої. Читали Псалтир. Як вночі вмерла [людина], то 
на другий день ховали. [Коли священика кликали?] 
Вечір вже, шоб парастас відправив, а потім на другий 
день тоже приходив ховати вже. [...] Не можна [лиша-
ти померлого самого в хаті]. Даровини прощальні. 
[Що люди приносили із собою, коли приходили на по-
хорон?] Квітки несли. Атрибути поховальні. Свічки 
ставили і хліб. Псалтиру читали. Відспівування. Свя-
щеника кличуть на парастас, кличуть відправити на 
другий день похорон. Священик відправляє, потім всі 
прощаються.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Що роби-
ли, коли виносили труну з хати?] Всьо перевертали, 
всьо позапирали, шоб більше не було такого [похоро-
ну]. [Коли виносили труну, її нахиляли біля порогу?] 
Так, три рази, каждий поріг, прощав сі з хатою. [...] [Як 
виносили труну?] [Рідні] ставали, прощали сі з ним. 
[Труну] тако нахиляли три рази. [Що це означало?] 
Прощав сі, вже виходив з дому. [...] [На чому везли по-
мерлого на цвинтар?] На фірі. Кавьор такий, тепер ка-
жуть «гуцульський», з перерібків, шо верстатом тка-
ли, то тім застелювали фіру. Священик ішов попереду, 

а  тоді вмерлого, а  за вмерлим  – дяк і люди.  Завжди 
священик на роздоріжжі Євангелію читав біля фігури 
[Христа або Божої Матері]. Ще перед брамою, як до 
церкви вносити. Іде служба Божа [у церкві], парастас, 
а  потім несуть на цвинтар, ховають. [Коли процесія 
йде селом, як поводять себе люди, які живуть на цій 
вулиці?] Підходять до фіртки чи до брами і хрестять-
ся, і моляться за душу покійника.  Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. Не можна перехо-
дити дороги, як вже видиш, шо вже похорон іде. [...] 
[Хати] не білили, підлоги не мили, ніц не прали, хоч 
так зо дві, зо три неділи ніц не робили. Всьо стояло. 
[Чи дозволено вагітній жінці йти на похорон?] Як 
близько [ішла], а  далеко  – не ішла нігде. [Чи можна 
переходити дорогу під час поховальної процесії?] Не 
переходе ніхто. Всьо стає, навіть машини не їдуть. Бо 
то не можна, кажуть. Бо то падає на ту людину, всьо 
переходе.

КЛАДОВИЩЕ  На цвинтарі священик теж читає і ше 
нау ку [проповідь] каже, а тоди ше співають знов пісні. 
Опускання труни. Забивали цвяхи в трумлі; аж вже 
в могилу опускати, то тоді били вже наглухо. Хто бід-
ніші, то був в церкві такий мотузок, шо опускали на 
мотузку, а богатіші, то запасали сі полотном білим, чи 
десіть метрів, і те трумло ставили на цвинтареві мари 
[носилки «мари» називають], і  з тим полотном туди 
опускали, в діл, в могилу. Але того полотна не забира-
ли собі, а всьо опускали. [...] [На рушниках опускали?] 
Могли. [Землю кидали?] Ну а як? Кидали. Всі вкидали. 
[А гроші?] Як хто... Могила. [Хрест ставили на моги-
лі?] А хрестик маленький, невеликий. Як опустили по-
мерлого, то той хрещик встромили в могилу, а потім 
той хрест забирали, а ставили пам’ятник, а той хрест 
спалювали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Чи запро-
шують людей на поминальний обід?] Кличуть тих, хто 
найбільше услуговував – хто трумло ніс, фани, хоруг-
ви. [Це] поминки. Миють руки. Перед тим вода стоїть 
вже в мидниці нарехтована і рушник висить. Прихо-
дять з церкви, то в тій воді обмивають. Не всі кличуть 
священика на обід, а котрі кличуть, священик до лю-
дей звертається, говорить від себе і від всеї громади. 
[...] Страви поминальні. [Що готують на поминки?] 
Всьо. Колись, давно, не дуже так рехтували. Голубці 
обов’язково робили, вареники з капустою варили, 
узвар варили з сушених яблук, груш. Поминки після-
похоронні. Обов’язково дев’їть день після похорону і 
сорок день відмічають, і рік. Кличуть гостей, рідних, 
сусідів, сажають за стіл. [...] Ідуть до церкви сусіди, 
рідня, священик відправляє. [...] Раніше, до церкви за-
везли, люди пішли, помолили сі, повиходили з церкви, 
подякували, і всі пішли додому. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Як сідали вечеряти на 
Різдвяні свята, то тарілки і ложки каждий член тої ве-
чері мав, а їдну тарілку пусту і ложку ставили на столі, 
бо то, казали, хто з роду помер, то прийде після нас 
вечеряти до хати. Священик у церкві щосуботи [пра-
вить], то є Поминальна субота. [...] [Коли ще поми-
нають покійних?] У  Великий піст, наймають службу 
Божу. Поминання особливе. [Як поминають загиблих 
на війні?] Читає священик за тих, шо погибли на вій-
ні, шо не повернулися додому, Євангеліє. Науку каже 
[проповідь] і моляться. 
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ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Як ховали померлу 
малу дитину?] Трумельце робили маленьке. Несли на 
цвинтар. Як маленьке, то під пахву, а як вже більше, 
то трумельце на рушниках несли. [У що одягали ди-
тину?] Всьо в біле, тому шо то ше невинна дитина, ше 
ангелятко. Матері не можна [іти на кладовище]. [...] 
А  його [немовля] ховають не так, як кожну людину. 
Несуть на рушничках, беруть трумельце, несуть дівча-
та чи хлопці ту дитинку до церкви. Священик праве 
зовсім інакше. То є ше безгрішне. Одягають в біле, як 
молоду, і віночок. Не іде [мати на похорон] за першою 
дитиною. Неодружених. Як молода людина вмирала, 
то молоді ішли, хрещик хлопець ніс, а хоругви – дівча-
та. [Одягали покійника] всьо біленьке, вишите. [...] Як 
дів чина вмерла, то так, як молоду [одягали]  – вінок, 
білу сукєнку. [Пекли коровай?] Нє, но хліб. Самогуб-
ців. [Де ховають самогубців?] В кінци цвинтару хова-
ють. Хто ховає коло своїх близьких, а  більшість там 
ховають. Казали, шо їх взагалі не можна поминати, 
а люди поминають.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Скільки днів душа 
перебуває в хаті?] Та більше, як добу. Колись казали, 
[що] сорок день душа приходе по смерті, а потім вже 
іде на вічний спочинок.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  [Як довго плачуть 
за померлим?] Не можна так [надто] плакати, бо йому 
на тім світі тяжко [буде]. Треба менше плакати, а біль-
ше молитвою.

УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  То є смерть тимчасова, люди 
вмирають, але сидєть до Страшного суду. Як Страш-
ний суд буде, то вже всі – і жилі, і вмерлі – повстають. 
І всі разом буде їх судити Господь Бог.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Чи розповідають, що померлі 
сняться?] Навіть мій чоловік, як помер, то приснився 
дочці Галі моїй. Прийшов батько і в порозі опер сі до 
одвірок і каже: «Галю, я так хочу голубців». Галя по-
думала, шо то він просить не їсти, а помочі, молитви. 
Понесла до священика та й дала на службу Божу, шоб 
відправив. Більше не снився. [...] [Що кажуть, коли 
сняться мертві?] «А мрець ті приснив сі, – кажуть, – 
а  біда буде». А  нині вже, кажуть, якась новина буде. 
Тепер хто шо хоче, то говоре.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  [Чи можуть 
мертві ходити?] Колись, як приходив мрець, то каза-
ли: «Ой, приходе, мені спати не дає», то довкола хати 
обсипали свіченим маком, то казали, шо мрець не 
прийде. [...] Приходять, мама саме приходила до мене. 
Чула, шо прийшли, цикнули світло, мене зимною ру-
кою погладили і всьо, і більше нічо не було. 

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН

с. Бабино
Записав І. Гілевич 10 липня 2005 р. 

 у с. Бабино Старосамбірського р‑ну Львівської обл. 
 від Мосієвського Степана Антоновича, 1947 р. н., 

родом із с. Лужок Старосамбірського р‑ну

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Навіть, якби мала 
три місяці, вона ше невелика, але тожи свяченою во-
дою покропили, дали ім’я і закопали. Та хто яке хоче 

[ім’я дає]. Нічого [їм не ставлять на могилі], бо їх хо-
вають в ногах на дідовій чи бабиній могилі. Хреста та-
ким не ставлят, а просто вирили ямку і закопали. Та 
воно такево, як кулачок. Закопують тільки в родичів 
на могилі, а в чужих ньи. Окремої могили не роблят 
ніколи. Воно не винно, шо воно вмерло. Якшо наро-
дило і жило чи день, чи два, чи три дні, то так само 
хрестят свяченою водою, дают йому ім’я. Тоді вже 
роблять маленьку трунку, яку там йому потрібно, але 
ховають без священика. А для таких тримісячних не 
роблят трунки. Не обов’язково місяць. Чи дві неділі 
[два тижні] воно прожило, але в неділю я його пере-
хрестив, я маю куми, і воно помирає, тоді обов’язково 
священик приходить і править парастас в хаті так, як 
потрібно. Дві ночі держать дитинку. Наприклад, як 
сьогодні, в неділю, помер, то аж у вівторок будуть хо-
вати, а парастас вдома два рази правлят, тобто в неді-
лю і понеділок ввечер. Потому, як виносять тіло, то ше 
раз парастас. Так правлят парастас два рази за всіма 
померлими, хіба за повішениками ні. Самогубців. По-
вішеника ховають без священика. Таку душу потріб-
но ховати поза цвинтаром, але ховають десь з краю 
цвинтара. А це негарно робити. Хрести на таких мо-
гилах, хто хоче ставит, але то є незаконно. То є негарна 
дуже справа. Як диявол приступив до людини, то як 
ти на ній можеш хрест ставити?! Як Бог був розп’ятий 
і кров пролляв за наші гріхи, шоб нас викупити, то як 
ти можеш хрест ставити?! Якби шо ти ся втопив не-
щасно, то з священиком ховають.

с. Вели́ка Лінина́
Записала Л. Карп’юк 11 вересня 2011 р. у с. Вели ́ка Лінина ́ 

Старосамбірського р‑ну Львівської обл. 
від Головач Розалії Михайлівни, 1938 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  [Коли 
приходять у хату, де померлий], вітаються і кажуть: 
«Мир сему дому». [Інакше, чи як завжди?] Так кажуть: 
«Слава Ісусу Христу!», а так кажуть: «Мир сему дому».  
Його [померлого] миют і роблят катафальку зразу. 
[На стіл не кладуть], на катафальку. Хіба вже, як ди-
тина помре маленька (одинадцять років), з  молодих 
на стіл кладуть. Старшим людям катафальку роблять, 
спеціально із дощок збивають і так застелюють. Рань-
ше стелили сіно, а зараз вже матраси стелят по тих до-
шках. В труну [перекладають], вже як мають виносити 
з хати, що мають нести на цвинтар. [Прощаються] на 
подвір’ю, то вже в труні, а  в хаті  – ще на катафаль-
ку. А зараз вже такий звичай, що вже в труні. Труна. 
[Домовина не кажуть?] Труна. Платили [трумареві]. 
Свячене зілля кладуть. «Пута». Руки, зв’язані ноги, 
то в хаті розв’язують і кидають у труну коло нього той 
шнурок, а як хто хоче ворожити, то забіра той шну-
рок. Щось забудуть (чи свічку), то передають через 
вмерлого. Атрибути поховальні. Ставлять свячену 
воду. Свічки ставлят: дві – в голову, дві – в ноги, дві – 
електричні, дві прості. Кладут у руки, руки складают 
на груди і кладут образочок Матері Божої і Ісуса. [Фо-
тографію] не всі ставлять, то тепер ставлять, а рань-
ше – не ставили. [Скільки днів повинна стояти вода 
для душі?] Хіба першу ніч. Кладуть чисте полотенце 
на вікно, запалюють свічку, то на ніч, як вже похоро-
нят, і воду в тарілочку. Кажут, шо душа приходит вми-
ватися. [Воду] виллють в такий куточок, шо ніхто не 
ходе, бо то є свячена вода. Заборони та перестороги, 
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пов’язані з померлим. Зеркало завішуют. [Вимикають 
радіо, зупиняють годинник.] Кажуть, якшо людина 
дивиться в зеркало, то радіє, а то нема радості. Нічне 
перебування біля померлого. Не можна [залишати по-
мерлого самого в домі на ніч]. Сидять з родини. На 
ніч приходят сусіди, але вже надрання. Читають і спі-
вають. Відспівування. Приходить до хати [священик] 
та й начинає парастас правити, а як є хористи, то спі-
вають. Покропит померлого, помоляться «Отче наш» і 
«Богородицю-Діву», то священник іде додому, а люди 
залишаються, сидят до третьої години, молитви чита-
ют. Дари поминальні. Хліб несут до церкви, троє хлі-
ба несут до церкви, жінки старші, і кладут на престіл, 
і священик править парастас. Вона [жінка] несе, так, 
збоку, і йде поперед тіла з тим хлібом, і раніше його 
просто несли в руках.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Стукають 
три рази об поріг. Кажуть, що прощається з домівкою 
своєю. [На подвір’ї] також так прощаються, цілуют, 
довкола обходят. [...] Як вже померлого, як священик 
прийде, винесуть на подвір’я, то різні прощаются із 
ним. Цилуют на катафалькі, а  потом в труні, як ви-
несут на подвір’я. Каже священик попрощатися з по-
мерлим чи з померлою, то тоді закривают ту труну. 
Священик несе до церкви. Відправляє панахиду, а по-
тім Євангелія правит. Всі рідні вклякают під Єванге-
лія. Вже як відправлять, іде посліднє цілування, як 
виносять з церкви на цвинтар. Священик стоїт і три-
має хрест у руці, цілуют і тоді з церкви вже виносят. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
Зразу йдут мити підлогу та прибирают з катафальки 
всьо, помиют і заносят столи. Рік не білят. Треба ли-
шити якесь місце небіленим, хіба хтось хотів швидше 
побілити. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Ідуть із цвинтаря, то господар 
дому запрошує усіх до хати. Обід поминальний. Хтось 
з родини запрошує усіх, щоб прийшли пом’янути [по-
кійника] на обід. [Як цей обід називається?] Поминки. 
Як вертаються з кладовища до хати, ідуть на подвір’я, 
на подвір’ї стоїть вода, рушник, і так миє каждий руки, 
втирає, і  заходять до хати, сідають за столи, молять-
ся – три рази «Отче наш», три рази «Богородице Діво». 
Свічку запалюють. Страви поминальні. [Які готують 
страви на поминках і на похороні?] Всьо дают. Раніше 
давали капусту, борщ підбиваний, бульбу. «Сніданок» 
для померлого. Сніданок не несуть, тільки йдуть мо-
литися. [Поправляти могилу, «будити» померлого  – 
такого немає?] Могилу поправляють, як вже рік про-
йде. Поминки післяпохоронні. [Справляють дев’ять 
днів, сорок, рік] так само. Троє хліба несут до церкви і 
священикові. [...] Як пройде дев’ять днів, то берут три 
хліба до церкви, і  служба йде, і парастас йде, запро-
шують чи двадцять людей. Сорок день тоже так само, 
а тоді рік. Потім люди самі, як проходить два чи три 
роки, то люди самі несуть на службу і на парастас у су-
боту, несуть хліб, свічки. [...] [У хаті душа] сорок днів, 
а за сорок днів душа йде в чистилище.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Як у вас називають Нав-
ський Великдень?] Кажуть: «Піти по гробах». Каждий 
гріб священик святить. Ми несемо до церкви карто-
чки. Він [священик], у нас коло церкви хрест постав-
лений, він святить воду, і дають карточки, і кожен гро-
ші дає, і  записують, і  він всіх померлих читає, і  тоді 

йде на цвинтар з той водов священной, і каждий гріб 
святить. [Із  чого складаються щорічні поминальні 
дари, які носять на могилу?] На Дмитра нічого не но-
сять, хіба прийде священик, відправить. Поминання 
особливі. [Як поминають тих, хто загинув десь далеко 
чи ще на війні?] Кладуть квіти і дають на службу. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Ховають на кла-
довищі, в куті. Священик не хоче таких ховати. Але на 
сороковий день давали на службу.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Я так сама за сином померлим 
плакала і  так подивилася на небо, він летит і каже: 
«Мамо, мамо не плачте, бо мені тут так тяжко, як ви 
плачете». Він так мені наснив, щоб не плакала більше.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Бувало, що той 
чоловік, що повісився, одному привидівся, і той такий 
хорий був, що ледве ради дав. У  нас є дорога попри 
цвинтар, попри церкву, і він ішов, і йому привиділося, 
що він стоїть, і він настрашив. Ходили по ворожках, 
по священиках.

ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ясени́ця
Записали М. Бех та C. Маховська у вересні 2011 р.  

у с. Ясени́ця Турківського р‑ну Львівської обл. 
від Струналь Любові Семенівни, 1955 р. н., 
Пильовської Катерини Іванівни, 1934 р. н., 

Демків Марії Миколаївни, 1937 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Якшо круки літають понад хати і де приблизно вони 
літають, над якою місцевістю, над якою хатою, то там 
повинен бути покійник – хтось помре. І собаки виють 
в того господаря, де може бути покійник. Як кури пі-
ють, не півні, то тоже-таки прикмета. Передсмертна 
агонія. [Людині якось полегшують передсмертну аго-
нію?] Є молитви такі, священик знає. [Як сповіщають 
про те, що хтось помер?] Дзвонять в церкві, а так пе-
редают одні другим. [...] Колись оголошення писали. 
Біля церкви, десь на дереві, вчепили таке оголошення.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого.[Що роблять з тілом померлого?] Об-
мивають все чисто, з голови – до ніг, тоді убирают в 
чистий одяг, новий переважно, щоб невживаний був. 
Раньше наряджували, робили катафальок такий  – 
клали дошки, сіно. [...] [Чи запрошували старих жінок 
[наряджати]?] Шоб наряджували, є  такі, шо запро-
шують, а  є, шо самі. «Мертва вода». [Куди вилива-
ють воду після обмивання?] Ту ву, що [нею] миють, її 
треба вилити, шоб там не ходила людина, не тварина. 
Десь в такий куточок, переважно на захід. А той одяг, 
[у  якому помирала людина], переважно спалювали. 
Першу ніч, як ночував покійний, на другий день, зран-
ку, вмивали водою – стакан води брали і кусок тряпки 
чистої, білої, і так обличчя обтирали, макали тряпку в 
воду, змачували і обличчя обтирали, пізніше ту воду 
ставили на вікно і так на другий день, і тоді виливали, 
тоже так виливали десь, шоб там ніхто не ходив. Ка-
жуть, може нашкодити, бо то є мертва вода. Одягання 
померлого. [Що роблять з одягом померлого?] Палят. 
[У що наряджають?] У нове всьо. [...] Тепер одягають 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



I

м. Переяслав Київської обл. 
Національний  

історико-етнографічний  
заповідник «Переяслав».  

2010 р. Світлина  
Н. Федорович

Каплиця.  
с. Соснівка  
Глухівського р-ну  
Сумської обл. 
2010 р.  
Світлина О. Таран

Свято-Василівський собор.  
м. Овруч Житомирської обл. 2008 р.

Церква. смт Ков’яги  
Валківського р-ну  

Харківської обл. 2016 р.  
Світлина О.Таран

Покровська церква.  
м. Кропивницький. 2008 р. 

Світлина О.Таран

Свято-Дмитрівський храм. смт Гришківці 
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 
2009 р. Світлина О. Таран

Церква. с. Нова 
Кочубеївка  
Чутівського р-ну 
Полтавської обл. 
2016 р. Світлина 
О. Таран
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II

Хрест на цвинтарі. м. Турка 
Львівської обл. 2011 р. 

Світлина М. Кисляк

с. Касперівці  
Заліщицького р-ну  

Тернопільської обл.
2011 р.

Світлина В. Ткаченка

Могила Тадея Рильського.  
с. Романівка  

Попільнянського р-ну  
Житомирської обл. 2008 р.  

Світлина О. Таран

с. Буша Ямпільського р-ну 
Вінницької обл. 2010 р.  
Світлина Н. Федорович

Богоматір і хрест.  
Тернопільська обл. 2009 р. 

м. Переяслав  
Київської обл. Національний  

історико-етнографічний  
заповідник «Переяслав». 

2009 р. Світлина С. Сіренка
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III

Надмогильний хрест. 
с. Мала Токмачка  
Оріхівського р-ну  

Запорізької обл. 2011 р.  
Світлина Ю. Буйських

Старий надмогильний хрест.  
с. Бистрець  

Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 

2012 р. Світлина Т. Величко

Камінний хрест. с. Парутине 
Очаківського р-ну  

Миколаївської обл. 2008 р. 
Світлина Ю. Буйських

Камінний хрест.  
с. Стародубівка  

Мангушського р-ну  
Донецької обл. 2012 р.  
Світлина Ю. Буйських

Камінний хрест.  
с. Вереміївка  

Чорнобаївського р-ну  
Черкаської обл. 2013 р.  

Світлина О. Таран.

Кам’яні хрести позаду  
Іллінської церкви.  

с. Суботів  
Чигиринського р-ну  

Черкаської обл. 2008 р.

Пам’ятний хрест  
на місці загибелі  

В’ячеслава Чорновола.  
Бориспільський р-н  

Київської обл. 2008 р.  
Світлина О. Таран
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IV

Придорожній хрест.  
Овруцький р-н  

Житомирської обл. 2011 р.  
Світлина М. Семинога 

Пам’ятний хрест на місці  
поховання жертв Голодомору.  

с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну  
Київської обл. 2008 р.  

Світлина О. Таран

Фігура.  
с. Вишевичі  

Радомишльського р-ну  
Житомирської обл. 2008 р.  

Світлина О. Таран

Стара могила.  
м. Звенигородка  

Черкаської обл. 2010 р.  
Світлина О. Таран

Кладовище.  
с. Соснівка Глухівського р-ну  

Сумської обл. 2010 р.  
Світлина О. Таран
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V

Пам’ятна стела на могилі 
етнографа С. Терещенко. 

м. Звенигородка  
Черкаської обл. 2011 р. 

Могила місцевого  
краєзнавця.  
смт Тиврів  
Вінницької обл. 2015 р.  
Світлина О. Таран

Цвинтар.  
с. Стобихва  

Камінь-Каширського р-ну 
Волинської обл. 2010 р.  

Світлина Ю. Буйських
Оброчні хрести  

на могилі старців. с. Луко 
Володимирецького р-ну  
Рівненської обл. 2009 р.  

Світлина О. Боряк

Хрест,  
оповитий двома хустками. 

с. Кураш Дубровицького р-ну 
Рівненської обл. 2009 р. 

Світлина О. Боряк

Гранітний пам’ятник.  
смт Гришківці  

Бердичівського р-ну Жито-
мирської  обл. 2016 р. 

Світлина О. Таран
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VI

Процесія поховальна. м. Заліщики 
Тернопільської обл. 2011 р. Світлина В. Ткаченка

Хустка та ключі на воротах 
сільського кладовища.  

смт Гришківці  
Бердичівського р-ну  

Житомирської обл. 2016 р.  
Світлина О. Таран

Хустка, пов’язана на воротах дому, де померла жінка. 
с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл. 2016 р.  

Світлина О. Головка

Ялинова гілка,  
яку кидають під час  

поховальної процесії. 
смт Ков’яги  

Валківського р-ну  
Харківської обл.  2016 р. 

Світлина О. Таран

Похорон військового,  
загиблого в зоні 

АТО / ООС.  
м. Липовець  

Вінницької обл.  
2018 р. 
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VII

Поминальна  
служба під час  
освячення  
надмогильної  
стели.  
м. Звенигородка 
Черкаської обл. 
2011 р. 

Сільське кладовище.  
с. Новопетрівське 
Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл. 
2016 р. Світлина 
М. Таран

Цвинтар.  
с. Великий Обзир 
Камінь-Каширсько-
го р-ну  
Волинської обл. 
2010 р. Світлина 
Ю. Буйських
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VIII

3. Монумент пам’яті 
жертв Голодомору.  
м. Обухів  
Київської обл. 
2008 р. Світлина 
О. Таран

1. Пам’ятник  
жертвам Голодомору  
1932–1933 років.  
с. Черняхів  
Кагарлицького р-ну 
Київської обл. 
2008 р. Світлина 
О. Таран

4. Пам’ятний знак 
загиблим киянам – 
учасникам АТО, 
створений  
активістами  
мікрорайону  
Микільська  
Слобідка. м. Київ. 
2016 р. Світлина 
О. Таран

2. Пам’ятник  
жертвам Голодомору.  
с. Семенівка  
Арбузинського р-ну 
Миколаївської обл. 
Світлина  
О. Васяновича

1

3

44
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IX

Повстанський цвинтар на території музею просто неба  
«Табір ВО УПА “Волинь-Південь”». Шумський р-н Тернопільської обл. 2006 р.

Пам’ятник жертвам  
Голодомору.  
с. Улянівка  

Новобузького р-ну  
Миколаївської обл. 2008 р. 

Світлина О. Таран

Пам’ятник жертвам  
Голодомору.  
с. Знам’янка  

Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 2016 р. 

Світлина О. Таран

Пам’ятник жертвам  
Голодомору.  

с. Михайлівка  
Кремінського р-ну  

Луганської обл. 2010 р.  
Світлина О. Васяновича
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X

Проводи, поминальна 
служба на сільському 
кладовищі  
(панахида і парастас). 
с. Рогізка  
Чечельницького р-ну 
Вінницької обл. 
2011 р. Світлина  
В. Косаківського

Поминальний рушник та 
хустка на могильному хресті 

чорнобильської переселенки.  
с. Бровки Перші  

Андрушівського р-ну  
Житомирської обл. 2015 р. 

Світлина О. Таран

Поминання родичів на Проводи.  
с. Бродівське Острозького р-ну 

Рівненської обл. 2012 р.  
Світлина Г. Бондаренко

Провідна неділя.  
смт Гришківці  
Бердичівського р-ну  
Житомирської обл. 2015 р. 
Світлина О. Таран

Проводи. м. Бердичів  
Житомирської обл. 2016 р.  

Світлина О. Таран

Проводи.  
Південне кладовище. 
м. Київ. 2016 р.  
Світлина В. ВасиленкоIM
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XI

Індивідуальне поминання.  
Південне кладовище. м. Київ. 2020 р.  

Світлина С. Таран

Індивідуальне поминання.  
Берковецьке кладовище. м. Київ. 2015 р.  

Світлина О. Таран

1, 2. Поминання (роковини).  
с. Велимче Ратнівського р-ну  

Волинської обл. 2016 р.  
Світлина Л. Босої

Громадський поминальний стіл.  
с. Стара Водолага Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 2016 р. Світлина О. Таран

1. Портрет померлого на сороковинах. м. Київ. 
2018 р. Світлина О. Таран
2, 3. Проводи на сільському кладовищі.  
с. Пороскотень Бородянського р-ну  
Київської обл. 2015 р. Світлина О. Яринчиної1 2

3

1
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XII

Кладовище. с. Темрюк  
Нікольського р-ну Донецької обл.  

2012 р. Світлина Ю. Буйських

Кладовище. с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну Запорізької обл. 2012 р.  
Світлина Ю. Буйських

Поминалний рушник  
на хресті.  

смт Тиврів Вінницької обл. 
2015 р. Світлина О. Таран

Родинний кенотаф.  
с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну  
Черкаської обл. 2013 р.  
Світлина О. Таран

Ділянка міського кладовища. 
м. Бердичів  

Житомирської обл.  
2016 р. Світлина О. ТаранIM

FE
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XIII

Могила. смт Красноторка  
Донецької обл. 2016 р.  

Світлина В. Урусова

Сільське кладовище. с. Бистрець  
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 2012 р. 

Світлина Т. Величко

Місце для поминання померлих родичів.  
Південне кладовище. м. Київ. 2015 р.  

Світлина О. Таран

Свіжа могила. с. Стара Водолага  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 

2016 р. Світлина О. Таран

Сільське кладовище. с. Бровки Перші Андрушівського р-ну Житомирської обл. 2015 р. 
Світлина О. Таран
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XIV

«Смертне  
вбрання».  
с. Темрюк  
Нікольського р-ну 
Донецької обл. 
2012 р. Світлина 
Ю. Буйських

1. Плат на смерть. 
с. Велимче  
Ратнівського р-ну 
Волинської обл.  
Світлина О. Босого 

2. Жінка в жалобі. 
с. Мала Токмачка 
Оріхівського р-ну  
Запорізької обл. 
2011 р. Світлина 
Ю. Буйських

Рушник, який зав’язують на воротах, 
коли у домі покійник-чоловік.  

З колекції тканих  
та вишитих виробів  
сільської бібліотеки.  

с. Шершенці Кодимського р-ну 
Одеської обл. 2016 р.  
Світлина О. Головка

Проводи. с. Бродівське Острозького р-ну  
Рівненської обл. 2012 р. Світлина Г. Бондаренко

1
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XV

Поминальні хліби.  
с. Круподеринці  

Погребищенського р-ну  
Вінницької обл. 2008 р.

Парастас. с. Буковець Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2012 р.  

Світлина О. Таран

Церковні мари.  
с. Старе  

Бориспільського р-ну  
Київської обл. 2008 р.  

Світлина О. Таран

Мари. смт Гришківці Бердичівського р-ну  
Житомирської обл. 2016 р. Світлина О. Таран

1. Поминальні хліб та солодка вода. 
смт Гришківці Бердичівського р-ну  
Житомирської обл. 2015 р.  
Світлина О. Таран
2. «Посуд для померлого» на могилі. 
с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 2013 р.  
Світлина О. Таран

Скриня для зберігання 
реманенту для догляду 
за могилою. Південне 

кладовище. м. Київ. 
2016 р. Світлина О. Таран

Лавка з ящиком для зберігання  
реманенту для догляду за могилою.  

с. Бровки Перші   
Андрушівського р-ну  

Житомирської обл. 2015 р.  
Світлина О. Таран

1 2
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XVI

2. Дитяче поховання. 
смт Гришківці  
Бердичівського р-ну  
Житомирської обл. 2015 р. 
Світлина О. Таран
3. Поховання дівчинки.  
с. Стобихва  
Камінь-Каширського р-ну 
Волинської обл. 2010 р.  
Світлина Ю. Буйських Ділянка з дитячими похованнями. с. Верхній Ясенів  

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 2012 р.  
Світлина С. Маховської

Поховання на обійсті.  
с. Замагора  

Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 

2012 р. Світлина Ю. Буйських

Хрести на могилах самогубців.  
с. Нагальне Коломацького р-ну Харківської обл. 2016 р. 

Світлина О. Таран

22 3

1. Дитяче поховання.  
с. Бровки Перші  
Андрушівського р-ну  
Житомирської обл. 2015 р.  
Світлина О. Таран
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225ТУРКІВСЬКИЙ  РАЙОН

переважно в чорне, а раньше люди бідно жили, то шо 
мали, в то одягали. Так, як до церкви збиралися люди, 
так його і одягали. Переважно легкий [одяг], шось 
таке не одягали, хоч і зимою помер, а  одягали його 
по-літньому. [...] Має бути новий [одяг], крайнощі  – 
святковий. Святковий костюм, білизна спідня, взуття, 
дают годинник, окуляри, головний убор. Жінку тоже 
вдягають в святкове – плаття, має бути все нове. Кос-
тюмчик має бути новий, темний, взуття. А як хто не 
має, то бере краще. Діток – всьо на біло. Труна. [Чи 
робили труни заздалегідь?] Такого немає. [Після того, 
як нарядили, чи кладуть небіжчика зразу у труну?] 
А тепер відразу кладут, люди приходять, «Отче наш» 
говорять. [Куди ставлять труну в хаті?] На стола кла-
дут, до порога, шоб ухід був посеред хати. [Що кла-
дуть у труну?] Зілля кладут свячене. [Із чого роблять 
подушку?] Купують подушку з губки, а нє, то з сєна. 
[З якого дерева роблять труну?] А це заказ. Дубову – 
дорожче, з смереки – дешевше. [Полотном якого ко-
льору оббивають труну?] Всередині  – білу. А  зверха 
вони коптять, не малюють. [Кладуть щось біля помер-
лого?] Хліб кладуть на стіл. Тоді йдуть до церкви, бе-
руть світло, свічки такі, довколо обставляють чотири 
свічки і хрест, Вангелія [Євангеліє]. [Як віддячували 
за роботу трунареві?] Гроші платили. Так, як тепер. 
Спорядження померлого. Годинник, окуляри, хустин-
ку, шапку [кладуть у труну]. «Пута». [Що роблять 
з мотузками, якими ноги перев’язують?] Кладуть в 
трумну. А  як вже хоронять, закривають трумну, то 
розв’язують руки і ноги і кладуть ті мотузки в трумну. 
[Коли їх зав’язують?] Як людина помре, шоб рот був 
не відкритий, складають руки і ноги тоже зав’язують. 
Я так чула, шо той, шо ніби повісився, ту мотузку за-
бирають, а потім [тому, хто забрав], добре ведеться, бо 
з вішальника шнурок забрав. Заміж добре виходять. 
Нічне перебування біля померлого. [Скільки днів по-
кійний лежить у хаті?] Два дні, дві ночі. [Чи можна по-
кійника самого залишати в хаті?] Не можна. Постійно 
читають або дяк, або є такі жінки, шо можуть читати, 
поки не перечитають повністю Псалтир за дві доби, 
аж тоді хоронять, а якшо не вспіває, то й дньом читає, 
а переважно вночі читає. [Якщо сусіди дізнались про 
чиюсь смерть, вони припиняли роботу?] Припиняють, 
ніхто нічого не робить, ідут туди і там сидят і молюця. 
[...] Рідня повинна сидіти цілу ніч коло нього: моли-
тися, читати Апостол чи ше якісь церковні молитви. 
Читають звечора до дванацітої години, а  потім вже 
хтось сидит, а хтось спит. Дві добі вдома. Але як така 
жара є, то одну добу. Голосіння. В нас ніхто не голо-
сить, тілько так тихенько всі плачуть. […] Прощання 
з померлим. [Коли людина помирає, до неї приходять 
родичі прощатися?] Аякже. [Що говорять?] «Отче 
наш» говорять, вісвічують, поховають. Атрибути по-
ховальні. [Чи запалюють свічку в хаті? Де її беруть?] 
Запалюють. Свічка має в хаті бути – як гримит, блис-
кає. [Коли її святять? На якесь свято?] На Стрітення. 
[...] [Коли коло покійника хліб кладуть?] Коли він по-
мер. Свічку, хліб, банело – то всьо кладуть. Там вода 
свячена на столі, всьо. [Що з хлібом потім роблять?] 
В церкву відносять, в церкві лишають. [...] Хрест став-
лять і дві свічки мусить бути воскові, і по боках є по 
дві штучних, електричних. А в ногах, на журнальному 
столику, ставлять три буханки хліба, серветкою засте-
люють вишитою. А  тепер продають труни з подуш-
кою і з покривалом. Трумна і покривало, серветка є 

під хліб, і три буханки хліба. Це як священик прийде 
відправляти, заносять за ним той хліб. Вішають образ 
на стіні і може бути рушник. Ставлять свячену воду, 
і  священик кропе, трумну кропе, мерця кропе, і  ве-
зуть до церкви. Дві свічки світиться. Відспівування. 
[Де проводить службу священик?] На вулиці. Перший 
день, як помре, то є парастаз, відправляє приблизно 
сьома година-восьма. В  літі  – пізніше, бо день вели-
кий і люди на полі, а зимою – скоріше, два вечері від-
правляє парастаз, а тоді виноситься на подвір’я, тоді 
там відправляє, прощає з усьою родиною – з сусідами, 
з усім білим світом. Кличуть священика, шоб він ви-
сповідав і запричащав сі, а потім вже кличут, як вже 
треба хоронити. Називаєть сі «парастас», відправляє 
священик. Дяки співають, хор є церковний, прихо-
дить співати. А на другий день хоронять. Він приходе 
на якусь годину, люди всі сходяться, і тоди вінки несут 
і  хрест. Колись священика не дозволяли і до церкви 
не дозволяли, то наймали музику. Музика грала по-
хоронний марш. Заборони та перестороги, пов’язані 
з померлим. Закривають зеркала. Зачиняють двері, то 
така прикмета, шоби покійного винести, шоби знову 
не було мерця. [Коли виносять, відкривають всі две-
рі?] Відкривають в хлівах, шоб худоба велася. Як ди-
тина мала помре, то мама не іде, тато іде, шоб більше 
діти не вмирали. Двері закривають всі, а потім там, де 
ставлять труну, там крісла є, чи які табуретки, то бе-
рут то всьо перекидают, а його виносять. Казали, рік 
не можна білити, якийсь порядок наводити цілий рік.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Коли ви-
носять з хати, чи зупиняються на порозі?] Зупиняють-
ся, як виносят з хати, то прощають і так легко труною 
ударяют до порога три рази. [...] Так само з церкви 
виносять. Прощання з домом, з подвір’ям. Коло бра-
ми священик читає Євангелію. Тоже прощають сі з 
подвір’ям, а  потім до церкви несут. З  церкви вино-
сять, три рази прощають сі, бо він вже більше ніколи 
не буде ні вдома, ні на подвір’ї, ні в церкві. [...] Несуть, 
і родина йде за ним, в церкві відправляють. [По дорозі 
зупиняються?] Де є капличка. Біля рідні відкланюють-
ся всюди. [Чи зупиняються біля воріт цвинтаря?] Аяк-
же. Священик відправу відправляє, в могилу опускає. 
[...] Є  такі носілки, там ставлять труну і так несуть, 
а деякі на машині везуть. [Чи в’яжуть на руки хустки 
тим, хто несе труну?] Ні, так несуть. [Чи беруть із со-
бою хліб, коли йдуть до церкви?] Беруть, шо був на 
столі, з собою, приносят до церкви. Кладуть його коло 
престола, на столі, а деякі кладуть і на труну. Відспіву-
вання. [Померлого заносять до церкви?] Обов’язково. 
[Як правиться в церкві?] Священик молитви [читає], 
Євангелію, кропить свяченою водою, хор співає, ідуть 
на посліднє цілуваніє. Священик дає хрест цілувати. 

КЛАДОВИЩЕ  Всі заходять на кладовище, а там Єван-
гелію читають. І  родина клякає під ту Євангелію. 
А  потім ідуть до ями, він ше там молиться, свяще-
ник. Копачі. [Хто копає яму?] Є такі хлопці, шо ніде 
не працюють тепер, а раньше були такі чоловіки старі 
два. [Як їх називають?] Грабарями. Опускання труни. 
[На чому опускають труну?] Є шнури такі. Ці хлопці, 
шо брали яму, за то їм платят і гостину ставлять, вони 
берут яму, а  пізніше помогають опускать та й самі 
опускають у яму. Такі два шнури кладут і так помалу 
опускают униз, одні опускают шнура зовсім, а  другі 
висмикують шнури.
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226 ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. З цвинтаря 
повертаються до хати, де був покійний, там готують 
обід. [Куди повертаються із цвинтаря?] До хати. Обід 
там. [...] [Що роблять, коли приходять з цвинтаря на 
обід?] Запалюють свічку, переважно ставлять фото-
графію покійного, запрошують дяка і панамаря, він 
там проводить обряд. Миють, як приходять, руки 
і йдуть до столу. За столом всі встають, моляться 
«Отче наш» і «Богородице» і сідають. [...] Поминають: 
вип’ють, закусять, помоляться і йдут додому. Стра-
ви поминальні. Страви такі готують, як і на весіллі. 
На столі накладено салати, ковбаса, сир – холодні за-
куски, а тоді подають шось гаряче: бульбу з підливою, 
голубці. Наостанок моляться знов три рази «Отче 
наш» і «Богородице» і розходяться. [Чи йдуть на дру-
гий день на цвинтар?] Так, на другий день переважно 
ті, шо в хаті. Родина. Збираються і йдуть. [Щось не-
суть із собою?] Наливають чарку і кусок хліба, кусок 
ковбаси ставлять на ту чарку, мовляв, шо то так, якби 
він гостився. [Скільки днів стоїть та чарка?] Як за-
бирають всьо з стола, тоді й то прибирають. [Свічку 
запалюють?] Запалюють перед тим, як починають той 
ритуал, моляться. [Як довго вона горить?] Помоляця 
і загасят. «Сніданок» для померлого. [На другий день 
ідуть провідувати померлого?] Ідут. Несуть, шо ли-
шилося з обіду. [Під час обіду наливають чарку для 
померлого?] Як наливають, там йому на могилу став-
лять. [Скільки стоять горілка і хліб?] Не лежить, або 
виллє, або свині з’їдять. Поминки післяпохоронні. 
Поминають покійного в дев’ять днів. На дев’їть день 
подає службу Божу, на сорок, потім через рік згадуют. 
Ідуть до церкви, дають гроші, і священик відправляє, 
моляться. Співають «Вічную пам’ять». А тоди, як хто 
має можність, то кличуть до хати, а хто не має, то так 
люди розійдуться додому. Запрошуют і рідних, і  чу-
жих. Традиції жалобні. [Скільки днів тримають жа-
лобу?] У   нас зразу прибирають. [Скільки не можна 
робити ремонт?] Рік, а  якшо білити, то лишали так 
десь, так за шафою, якийсь зукутик не білений, каза-
ли, шо там душа. [Скільки не можна робити весілля в 
хаті, де був померлий?] Рік. Якшо потрібно зробити, 
то не роблять в тій хаті, а заказують в ресторані. Дари 
поминальні. Як молодих хоронять, то печуть торта. 
Ріжуть і роздають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Чи відвідують покійни-
ків після Великодня?] Тоже так. [Що несуть?] То, шо 
їдять, – свячене. [Чи є у вас Провідні неділі після Ве-
ликодня?] Є служба Божа за мерців. [Що роблять у цю 
неділю?] Хату миє, покійного ідуть відвідують. [Вла-

штовують обіди на кладовищі?] Обід кладут, хто шо 
може. [...] Хліб носять. Парастаз священик відправ-
ляє... Задушні суботи у Великий піст, відправа за по-
кійними і загальне. Влаштовують заупокійну суботу, 
чи службу Божу за померлими, кожний має грамоту 
своєї родини, приносить до церкви, платить свяще-
никові. [Чи лишають їжу для померлих на Святий ве-
чір?] Треба залишити. Покійні приходять на Святий 
вечір. Не прибирають всьо з стола, а лишають потро-
хи. [Кажуть, що душа приходить додому?] Говорять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. [Як ховають помер-
лу дитинку?] Як старші діти, то так оділи, як моло-
ду – фата, суконка, кольця дали. А якшо мала дитина 
[вмирала], то малу дитину убирали і наряджували на 
столі. [Не клали у труну іграшки?] Ні. В труну кладут 
зілля і для дитини, і для старшого. Cвятимо зілля на 
Маковея, на Святу неділю зіслання Святого Духа, і як 
людина помирає, то в труну обов’язково кладуть зілля 
свячене. Тепер дают образок Матері Божої з Ісусом у 
руки. Неодружених. [Одяг молодих хлопців і дівчат 
чимось відрізняється?] Дівчина помре, то її всьо біле: 
вельон, суконку, покривало. [Хлопець]  – чіпляють 
йому букета білого. Темний костюм. Вінки мають бути 
білі, хоругви з церкви виносіть білі. На ліжку його 
миют, вбирают, а потім кладуть в домовину, готують 
стіл і покривалом накривають його. [Домовину на стіл 
ставлять?] Та, на такий довгий стіл, шоб помістило сі, 
застелюют гарно і кладуть на стіл. [У який бік головою 
кладуть?] Як попаде, обставина яка  є. Самогубців. 
Священик не може іти відправляти за них. Десь хо-
вають інакше. В суботу завжди дають на поминальну 
службу Божу за померших. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Одна померла при пологах, і ди-
тина була маленька, і так її разом похоронили, а пізні-
ше вона снилася мамі, шо не має в шо дитину переви-
ти – нема пелюшок, не дали запасні. Померла сусіда, 
то купили пелюшки і передали цій сусіді, і  сказали, 
шоб передала такій і такій, хоч вона і покійна, але так 
над нею говорили. А мій брат помер, то забули йому 
дати хрестик і цепочку, то тоже померла одна жінка, то 
братова передала, і так наказали, щоб передала йому. 
[...] Одна жінка розказувала, шо її чоловік помер на 
самий Великдень, і вона хотіла в цей тиждень, перед 
Великоднем – Страсний тиждень – робити річницю – 
помини за ним, але священик сказав, шо не можна, шо 
після Великодня, а  їй чоловік приснився і каже: «Ти 
мені будеш робити після Великодня, але я вже на тій 
гостині не буду». Переважно роблять скоріше. 
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с. Семенівка
Записали О. Таран, О. Васянович та О. Боряк 

30 жовтня 2008 р. у с. Семенівка  
Арбузинського р‑ну Миколаївської обл. 

від Піскун Діни Миколаївни, 1940 р. н.,  
Колісник Олени Дмитрівни, 1928 р. н., 

Фурси Єфросинії Яківни, 1925 р. н., 
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із с. Мигія Первомайського р‑ну Миколаївської обл. 

та Пилипенко Лідії Іванівни, 1948 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Як кур-
ка співає, то треба її мірять од столу до порога. Як по-
паде головою до порога, то треба одрубать, шоб більш 
не співала. Як хвостом попаде, то значить на добре, не 
можна рубать. Як співає, то, навєрно, якесь горе буде у 
сім’ї [смерть]. Собака як виє, то це на плохе. Чи хтось 
умре, чи так який случай буде інакший, але він на не-
хороше виє.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійного?] В нас [маму] 
обмивали родичі  – дві невістки, рідних братів жін-
ки. [У вас у селі прийнято, щоб обмивали рідні?] Нє. 
У мене сусід помер у подружки, то вона гукнула мене. 
Я кума її й подруга. І другу сусідку гукнула. То ми по-
мили й поклали. Оце тако кладем повністю, просте-
ляєм одіяльце якесь нежалке, кладем людину, у  та-
зік наливаєм води, туди чи шампуня, чи мила чуть-
чуть, такі дві тряпочки, тепер можна і мочалку взять. 
А раньше тряпочки намочуєм, видушуєм і миєм. На-
чинаєм з голови, з лиця і це все ідем, ідем, ідем і до-
ходим до ніг, обмиваєм, перехиляєм на одну сторону, 
помили цю сторону, перехиляєм на другу. Оділи його 
там же, а тоді з цим же кладем, а тоді помаленьку ви-
стьобуєм з-під нього і кладем. [Як називають людей, 
які миють покійника?] Не знаю. Дають їм по куску 
мила і по полотєнцу. Хліб у нас не дають. Або якусь 
матерію на плаття. Гроші не дають. Ніколи на похо-
роні гроші не давали. Да де ви бачили, щоб рука про-
стяглася взяти на похороні гроші? «Мертва вода». 
[Куди дівають воду, якою обмивають покійника?] 
У туалет виливаєм або у глухий угол на городі, щоб 
не ступали люди. [...] Мертву воду беруть на кладбищі 
да щось роблять, но я не знаю. Оце на кладбищі на-
ливаєм водички – ваза стоїть, цвіточки кладем, і ста-
канчик стоїть, наливаєм сто грам або наливають во-

дички – майонезна баночка. А люди єсть, які знають 
зло, приходять, а  та вода вже «мертва» називається, 
беруть ту мертву воду і роблять людям зло. [...] Люди 
бояться і розказують, що не оставляйте на кладбищі 
воду, бо люди ходять і збирають мертву воду. І можуть 
підлить, і ти станеш у мертву воду, хвороби тоді по-
роблять. Вони, навєрно, вигоду якусь мають від цьо-
го всього. Портять людей. Спорядження померлого. 
Такого особого обряду нема. На лоба кладуть вінчик 
і в руки дають хрестик і свічку. Чоловіку як зимою – 
шапку кладуть, а  як лєто  – картуз. В  кишені, буває, 
хто й гроші кладе, часи. Мамі гроші поклала, бумажкі, 
даже не помню [скільки]. Ну, руб-два, невеликі гроші, 
мєсто, кажуть, купить. Сни-прохання. [Чи передають 
на похоронах з покійним речі?] Передають. Покійник 
сниться, каже: «Передай тим і тим. Бо ти мені не по-
клала». А жінка одна – умер [чоловік], і паспорт нада 
здать у сільраду. А йому наділи костюм і там паспорт. 
Вона перерила все в хаті, а він їй приснився: «І не шу-
кай, бо паспорт у мене в кармані в костюмі, зо мною». 
«Пута». Зв’язують [руки, ноги покійнику], щоб не 
розсувалися. А тоді вже на кладбищі розв’язують. Мо-
тузочки туди кладуть. А є такі, що намагаються взять 
ті мотузочки. Кажуть, як корова первістка отелиться і 
б’є ногами, да нада зв’язувать оцею вірьовочкою ноги. 
[Родичі покійного дозволяють брати?] Буває, про-
сять, то дозволяють. А є роблять люди щось, кажуть, 
і паршиве. «Мертва кістка». Я помню, ще коли моя 
бабушка вмерла, в  1953-му  году, і  прийшла одна жі-
ночка із дитинкою і в неї зверху на руці отакенна була 
гуля. І вона взяла руку бабушки моєї і тако три рази 
придавила пальцем [бабуcиним] і та гуля пропала в 
дитини. Нічне перебування біля померлого. [На який 
день ховають?] Смотря яка погода. Як помре зімою 
і тре’ когось ждать, то й три дні держать у холодній 
хаті. А як помре літом і немає тут у селі де [тримати], 
то на другий день і ховають. Три дні не видержують. 
Я знаю, що три дні нада покойника держать, але ось 
у мене мама умерла у маю, то ми її не держали, всі 
були в селі. [При покійному читають] Псалтир. Є такі 
жінки, вони до церкви ходять, і  вони ходять по по-
хоронах, читають Псалтир, їм дають платки і беруть 
вони гроші. Підстеляють під Псалтир платок або, як 
мужик, то рушник, а як жінка умира – то платок, хліб 
на стіл кладуть – гарний здоровий печуть і їм тоді од-
дають. Но єсть такі жінки, що не беруть, а єсть такі, 
що беруть гроші. Я думаю, що на похороні гріх гроші 
брати. [Читають] скільки лежить покойник. Оце гук-
нули її, вона приходить в сєм часов ранку і читає до 
дванадцяти ночі, одна. Ну, вона сідає отдихать, бала-
кає з людьми, знов стає – читає стоячи. Як ховать на 
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другий день – завозять додому її в дванадцять часов 
ночі, покойника накривають тюллю, а  тоді рано од-
кривають, умивають – намочуєм платочок, умиваємо 
його, назад у труну йому той платочок кладемо. І вона 
обратно приходить, читає, поки батюшка приїде – до 
дванадцяти дня. У  дванадцять приходить священик, 
одпіває дома і проводжає на кладбище і там запечатує. 
Даровини прощальні. Сусіди приходять – хто замож-
ніший, щось приносить. Хтось принесе літр водки, 
хтось принесе два полотенца, хтось принесе вінок. [...]
Як умер – геть знімають ворота, пов’язують рушник і 
ворота одкриті, поки його не поховають. Скільки він 
лежить, стільки і ворота зняті. Їх знімають, щоб не мо-
тиляв вітер ними. Геть знімають ворота, а до калітки 
прив’язують полотєнєчко – видно, що покойник [у цій 
хаті]. Або одкриті або зняті геть ворота.

ВИНОС ТРУНИ  Виносять [покійника], як у кого двері – 
в хату труна входить, до кладуть отут, а якщо не вхо-
дить, до оце біла стелиться простинь така, що тоді з 
нею в труну кладуть, і тоді на тій простині виносять 
надвір. [Чи стукають труною об поріг?] Ні. Виносять, 
ставлять серед двору, батюшка [править], тоді на воро-
тях ставляють обязатєльно. І тоді на машину і везуть 
в церкву – як заносять в церкву, якщо батюшка дома 
не править, то виносять і ставлять на машину – буде 
править батюшка в церкві, він там стріває. То в церк-
ві на воротях ставлять теж, а тоді заносять у церкву. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. Як 
винесли – обязатєтьно нада зачинять ворота [...] Оце 
нельзя дивиться у вікно, як несуть покойника, нада 
виходить надвір і дивиться. Ну, спать – ви не бачите, 
як його несуть. А якщо ви дивитеся у вікно і за щось 
узялися – обязательно у вас буде рости мертва гуля. 
Ви дивитеся у вікно, як понесли покойника, хоть ви і в 
городі – ні за що не беріться.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На по-
минки [поминальний обід], як піст, то готують усе піс-
не, а як у скромні дні – то шо хоч. Раньше було тільки 
борщ, картошка, рис і кампот, а тепер як понаставля-
ють, то нельзя його ні поїсти, ні перещитать. [...] Спе-
чем якісь пиріжки. [Із чим пиріжки?] Якщо не пости, 
то з чим угодно, а якщо піст, то с капустою. Розносили 
по сусідах. «Сніданок» для померлого. Як похорони-
ли покойника – на другий день несуть йому снідать і 
обратно гукають сусідів, родичів, оце поснідали – і це 
заразом дев’ять день. [Що значить «снідать нести»?] 
Тарілка, чашка, ложка і печенька, хлібинка, бутила 
води сладкої, водки. Батюшка каже, що цього не нада. 
І  йдуть тою самою дорогою, що везли покойника. 
А назад вже йдуть, хто як хоче. Воно зав’язується все 
в платок, із собою в сумку беруть, що їсти, може, по 
десять грам вип’ють чи води. Коло столика [поїдять], 
виходять з кладбища і хто перший йде, це всі – чашку, 
ложку оддають. І він бере і не боїться. І  то йому ка-
жуть: «Це за того й за того, щоб ти пив і їв». Поминки 
післяпохоронні. [Коли поминають померлих?] Дев’ять 
день, сорок день і рік. Ось уже привчилися дев’ять 
день не робить. Батюшка каже, що дев’ять день роби-
ти не нада, бо усі молитви вичитуються. [...] Зараз [на] 
дев’ять день не роблять обіду, а так несуть гостинці, 
кому там мають, а  сорок день уже роблять. Півгода 
уже не роблять, а год уже роблять. Раньше усе робили: 
і дев’ять день, і сорок, і півгода, і год, а тепер – як за-

ховають, сорок день і год роблять обід. Спиртне став-
лять на поминки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Проводи треба іти по-
минать усіх мертвих. Несуть мисочки і батюшка пра-
вить. Кладбище прибирають і до Паски, і до Провід. 
Прибирають, хто як може. На Проводи обізатєльно 
треба іти. Проводи у нас у неділю. У нас є ще двоє се-
лів, то тамечки Проводи у суботу. Раньше були у поне-
ділок. У нас спокон віку ходять на кладбище на Паску. 
Тоді ще церкви не було і Провід не було, а то усі ходи-
ли на Паску. На Проводи на кладбище беруть паску, 
крашанки і   гостинці. Паску і крашанки оставляють 
батюшці. Я  беру паски і мамі, і  хазяїну. Поставляю 
на могилці, а тоді батюшка одправить і я, кого поба-
чу, то йому віддаю. Кажуть, шо не положено додому 
нести з кладбища, а як хтось другий дасть, то можна 
нести. Треба усе роздать, шо приніс на кладбище. Му-
жикам рушнички, а жінкам хустки вішають на хрести. 
Я кладу і хазяїну, і сину, і мамі. Рідним всім кладу. На 
Проводи на кладбище несуть мисочки, гостинці. Там 
обідають коло могилок своїх. Ми ніколи не сідали, ми 
приходим додому і  дома в хаті поминаєм. Батюшка 
каже, не положено на кладбищі сідать, водку пить. Ми 
прийшли на кладбище, батюшка одправив, посиділи, 
гостинці роздали, а тоді прийшли додому і дома обі-
даєм. [...]  А  є Родітєльські суботи  – сім субот таких 
на рік. Оце второго ноября буде Родітєльська субо-
та, Дмитрівська називається. І безплатно. То «треби» 
називаються – треба платить, а то сім раз безплатно 
церква поминає покойників. [Коли ходите на могил-
ки?] Можна й на Тройцю піти, на Паску. Батюшка ніяк 
не може одучить, привикли й ходимо в неділю, в день 
Паски. І на другий день. Він каже, що не можна. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Вони передаються з роду в рід, ці люди. Вони вми-
рать не можуть, вони як вмирають, то пробивають 
стелю наскрізь колком, щоб дірка була, щоб витягало 
сквозняком. Корчиться, хто зна що з нею робиться, 
тільки нада пробить дірку в стелі, щоб вона вмерла. 
Вона знає, що це з нею буде, а передає своїй дитині, 
а дитина своїй дитині, бо вони знають, що вони всев-
ласні. [...] Дірку в стелі пробивають, щоб вилетіла не-
чиста сила, тоді вона умре. [А що відьма робить?] До 
корів ходить, молоко забирає. Як хочеш, щоб молоко 
було, то тоді іди на вулиці, збирай перед собою соло-
минки. Збірали оці, що не хотіли, щоб відьма моло-
ко забірала, а  тоді підпалять [соломинки]. А  відьму 
ж пече, вона приходить тоді і каже: «Не надо, я  вже 
молоко отдам тобі, не пали, бо мене пече». Дітей не-
хрещених. Як помре людина, то кладуть її на лаві. Ди-
тина як умре, то тоже кладуть на лаві. Як дівчинка по-
дросткова така, то вбирають у хвату, а як мале, то не 
вбирають. У мне убився внук із своєю дочкою. Їй було 
10 год, то її у хвату вділи, і лежать батько і дочка. Коро-
вай тоді не печуть. [...] [Де ховали нехрещених дітей?] 
У  нас на кладбіщі поховано разом із тими людьми, 
гробничку зробили, хрестик так, як треба. Обізатель-
но священою [водою] в труні кропили. Даже як нехре-
щена, то кропили її священою водичкою. Даже ще у 
нас не було батюшки тоді в селі, то все одно свяще-
ною водичкою кропили. Не знаю, ніхто ж нічого нам 
не казав. [...] [Чи відвідували повитуху в поминальні 
дні?] Ну, якщо була, прімєром, дитина мертворож-
дьонна, то ходили ж і помєнали та заносили бабушкі 
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що-небудь. [Що заносили?] Ну, заносять гостинці. Як 
раньше, так хліб же ж несли. Хліб, рушничок. Неодру-
жених. Як умре хлопець чи дівчина, то дівчині надіва-
ють фату, а хлопцю букет чіпляють. Коровай на такий 
похорон не печуть. Самогубців. Вішальника і утопле-
ника треба отдєлно ховать, бо це вроді самоубійци, 
но у нас ховають на одному кладбищі. Січас хрести 
ставлять, а як раньше було, я не знаю. Колись казали, 
як перевезуть мертвяка через воду, через річку, то тоді 
дощу немає. [...] Треба наливати у бутилку води, шоб з 
покойніком привезти. Заховали, а воду вилили. Як не 
зробіли так, то зібралися жінки да брали чи уночі, чи 
вдосвіта, у криниці води да носили до того покойни-
ка, виривали яму і виливали туди. [...] Це робили один 
вечір, але я не знаю, скільки вони води брали, бо їх 
збиралося там кілька душ і брали по дві відрі. А скіль-
ки вони її лили, я не знаю. Лили, пока вода проб’є до 
труни. Таку ямку проривали і у ту ямку лили. Як чуєш, 
шо уже в доску, то уже більше ллють. Вішальник і то-
пельник однакові – це самогубці. Батюшка їх не ховає. 
А тоді їдуть у Ніколаєв, там беруть разрешеніє, а тоді 
батюшка їх печатає. А ховають їх без батюшки. [...] Ше 
кажуть, що є така субота, що поминаються вішальни-
ки. Нема такої суботи. А люди вірять у це, що можна 
хоть колись їх пом’януть. Вроді, Троїцька, перед Трой-
цею субота є. Кажуть, нада нести, бо всі самогубці по-
минаються. Батюшка каже: «Вони не поминаються 
ніколи». І так само я – три рази була в Почаєві, даєш 
записочку, а він – монах – сидить і приймає записки і 
дивиться і питає: «Самогубців тут немає? Бо це і вам 
гріх, і тут нічого їм не допоможе».

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Буває, приплакують. Нельзя. Оце сонце за-
йде – як би вам не жалко свого рідного, удень плачте, 
а  при заході сонця плакать нільзя, бо притужують, 
приплакують. У  нас у конторі робила одна  – при-
плакала чоловіка. Геть усохла. Він до неї ходив кажен 
день. І вона з ним балакала, і спить коло неї, і холод-
ний лежить, каже. І вона почала в церкву ходить, ви-
читувать, вона тепер ходить співає. А одна – молодий 
тоже вмер, ветеринарний фельдшер в нас робив  – і 
вона одбила чоловіка в жінки і вийшла заміж. А він їй 
приснився: «Він не твій, не позорся, і твоїм не буде». 
І так – він дві неділі пожив з нею і покинув, пішов до 
жінки. [Жінки самі про таке розказують чи по ним ви-
дно?] Розказують. А по цій було видно – засохла геть. 
Нема хвороби, аж поки вона призналася, що вона 
притужила чоловіка. [Як відвадити?] Молитвами. По-
трібно до батюшки йти. І  не каждий батюшка [вміє 
одробляти та погодиться це робити]. Батюшка – як і 
ми з вами – всі разні люди. Як зуміє сам це батюшка 
проповєдовать, яка віра в батюшки! Другий мужик іде 
в батюшки тільки щоб бути батюшкою, він нічого не 
знає. Но в нас батюшка дуже хороший, молодий. Но 
він не вичитує. А це вичитують монахи в Почаївській 
лаврі. Монах  – він сильний, він всі пости видержує, 
а це велика сила – видержувать усі пости. Тільки мо-
нах робить такі важні діла. Ми осьо були в Почаєві, 
там така пещєрка є, де жив цей Іов, туди це як захо-
дять, ідуть по ступках, і це якщо у тебе такий великий 
гріх, ти вже отсуда не вийдеш, із тої пещери, тебе нада 
остуда тільки вивести. І не каждий виведе тебе. От за-
йшла одна, і така молода, це розказували наші, а тоді 
гукають її назад, а  вона не виходить. «Виходь!»,  – а 

вона: «Мене держать дві руки». Отакі руки, мощі там 
лежать цього Іова, і вони одкриті, такі пальці здоро-
ві такі, потемнілі, але вони нетлінні мощі, бо він свя-
тий. А тоді пішли за батюшкою, приходить батюшка, 
так на все подививсь, тоді каже: «Хто постить середа 
і п’ятниця? Середа – це Іуда предав Іісуса Христа, а в 
п’ятницю розп’яли Іісуса Хреста,  – ці дні ми всігда 
должні помнить і постить. Хто постить?». Стоїть море 
людей і тільки один молодий чоловік: «Я постю середу 
і п’ятницю». Він каже: «От, підіть і виведете її. Більш 
ніхто, – каже, – не виведе». Видно, й він не постить-
ся середа і п’ятниця. І  той молодий чоловік пішов 
 і  вивів її.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Мій отчим повішався. Він по-
мер, ми йому мєста не оставили. І він нам сниться до 
сьогоднішнього дня – вже тридцять год, як його не-
має. Невістка прийшла до мене,  син тоже його,  і каже: 
«Снився батько, просить о помощі. Що мені робить? 
Нести панахиду?». Кажу: «Давай, понесем». Це в два 
часа дня можеш іти до церкви і всігда одслужиш па-
нахиду. Ми взяли панахиду, взяли вина бутилку, води 
сладкої, фрукти поклати там. Батюшка розпитує, кого. 
Бо даже в граматку не розрішає вішальників писать. 
Я пішла в Лавру, за упокой, а він питає: «А самогуб-
ців тут немає?». Вони не поминаються. Батюшка каже: 
«Ви принесли панахиду. Це – спасєніє вашій душі, но 
йому – він у вєчному пеклі. І того він проситься – трид-
цять год пройшло, він терпіть-то не може, проситься. 
Но ви йому нічим не можете помогти. Хоч ви і землю 
їжте, но ви не поможете. Я відслужу, но не для його. 
Там же в граматкі не тільки він, а записані і мама, і всі. 
Ці всі  – получать, і  ваша душа облєгченіє получить, 
а йому нічого». [...] Прикмети метеорологічні. Мерт-
вяк сниться на дощ. Як сниться, шо мертвий просить 
їсти, то треба комусь дать те, шо він просив. Чи дома 
годують, чи з собою дають.

БРАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Ганнівка
Записали О. Таран та О. Васянович 1 листопада 2008 р.  

у с. Ганнівка Братського р‑ну Миколаївської обл.  
від Красножон Марії Антонівни, 1923 р. н.,  

Кияс Ольги Миколаївни, 1970 р. н., 
та Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обми-
вання померлого. Я  йому очі закрила. Я  його оділа. 
Він, було, скаже: «Хто мене це поховає?». Кажу: «Ти 
будеш лежать, як кукла». Я так і зробила: у костюмі, 
тут – платочек. [Хто обмиває покійного?] Я не пита-
ла, нема тут кого кликать. [Як мама ваша померла, то 
хто обмивав?] Там люди. Старих жінок гукають удвох 
там. Та шо там обмивать. [...]  [Що дають тим, хто 
обмиває?] І  платочки давала гарні, і  один, і  другий, 
і третій. Не жаліла я нічого. Гроші – я й не знаю за ці 
гроші. Платочки давала. І так, ділилася, що є, то дам. 
Спорядження померлого [Одягнули в усе нове] кра-
сіве, чисте. Гроші нада мєлкі класти. [Які і скільки?] 
Я вже забула: чи білі чи красні. І платочок носовий. 
[Для чого класти гроші?] Ну, а  землю купить. Нада, 
шоб купить землю, що ж він так ляже, а гроші де, ска-
жуть! Там тоже за гроші питають. Нада, шоб ти купив 
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ту землю. [...] Раньше старі люди наривали чепчик і 
робили з нього подушечку у труну, а січас просто шу-
кають сіно і роблять із сіна. [...] [Чи передають речі з 
наступним мерцем?] Тоді хтось помирає, та кладеш у 
труну. Збоку там. Моя невістка накрила тюллю, а під 
спід же ж нада було чи розове, чи щось зелененьке. 
То там якийсь вмер, то вона поклала. «Передай»,  – 
каже. Атрибути поховальні. [Чи ставлять на вікно 
воду, хліб?] Ставлять. Ну, душа наша до дев’яти день 
не виходе з хати. [Як помічають хату з покійником?] 
На воротях – єслі чоловік, то рушник, єслі жінка – то 
платочок [вішають]. На ніч ворота закриваються, від-
кривається тільки калітка. На ранок одкривають во-
рота, на ніч тільки калітка відкрита. [Куди головою 
клали?] Головою до ікони. Вже свічки будуть горєть, 
водичка буде стоять, кропило, там батюшка. Іконку 
дала, поклав іконку. На лаві, ногами до дверей, туди, 
на запад. Даровини прощальні. Ну, ось я прийшла, 
чим я можу помогти – рубль кинула в тарілочку. Це 
щас немає, а раньше, я знаю, в моєму селі – тарілоч-
ка, хто може чим помогти. І картоплю, і гроші, і м’ясо 
дають. [...] Колись на похорон родичі ішли із хлібом. 
Я стараюся чимось помогти людям. На стіл коло по-
койника кладуть канхвети, печення. Як привезли 
покойника на кладбище, то там роздають гостинці. 
Кажеш, за Марію чи за Івана. Це так каждий за свого 
роздає, шоб пом’янули. А там вузлик дають за того, 
шо вмер. Це хазяйни дають на кладбищі. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Підмітати 
ніззя, бо ще виметеш когось. І нада ж йому їсти дать, 
дев’ять день справить, а ти що, його смітником заси-
пеш?! Ніззя! Йому нада дать, і людям – люди поїдять. 
А  ти вже все  – наперед засипала смітником. [...]  Як 
покойник у селі, то нельзя консервіровать нічого. 
М’ясо солить нельзя. Як на тій стороні покойник, а я 
на цій – байдуже. Це уже через річку. У мене один год 
уся консервація постріляла.

КЛАДОВИЩЕ  Раньше хрести ставили у головах, але 
ж коли будуть уставати мерці на Страшний суд, то 
не зможуть встати, бо хрестом голова придавлена. 
А  так будуть браться за хрест і будуть підніматься. 
У нас раньше церкви не було. А це батюшка став пра-
вить, то стали ставить у ногах. Як їхати на Братське, 
то є таке село, то там усе времня ставили у ногах. Бо 
буде вставать на схід сонця, бо ногами на схід сонця 
кладуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Коливо – 
перва страва, яка должна буть на столі. Тоді варять 
борщ, друге варять – чи картошку, чи макарони там, 
з котлєткой, з м’ясом, з подлівкой. Як піст, то нада піс-
не готовить. А теперішнього врем’я – нє, зараз же не 
признають. Главноє  – должно бить коливо. Одварю-
ється рис у воді, без жиру, без нічого, промивається, 
щоб він же ж зклеєний не був, розсипався. А тоді ро-
биться сироп – основне мед, і поливають. І канфєтами 
украшають навхрест. Ну, на друге, єслі є картошка, – 
варять картошку. Раньше холодець варили. Зараз  – 
чуть свадьбу роблять. Не годиться. А вообщє положе-
но три страви на столі – перше, друге і компот. І чи 
пряники ложать до компоту, чи що. «Сніданок» для 
померлого. Рано несуть снідать [на кладовище]. Не-
суть, там, чи три чоловіки чи чотири. З родичів ідуть. 
І, значить, вип’ють потрошку, ну так, як замісто його, 
і поставлять, як нема, а як є хто там, на гробах, – од-

дають. [Чи дають щось першому, хто зустрінеться?] 
Є таке, складають в платочок і оддають. І коли оце на 
столі канхфети, свячені тарілки  – на гроби беруть. 
Тоді ж ото в платочок висиплеш й оддаєш, воно свя-
чене все.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Після Паски на другу 
неділю у нас Проводи. Ще як був не наш батюшка, 
то він одправив у церкві  – виходимо на кладбище. 
Там, у  кого є граматка, хто на бумажці напише, ви-
носиться стіл там. Тепер каждий коло свого гробика 
або там дві-три душі. А то було: я ряднинку, те ска-
терку постелили, посідали, пообідали після молеб-
нів, побалакали. А  тоді ще ідуть додому. Роздають 
на кладбищі печення, яйця. У  нас після війни було, 
шо большинство садять чужих коло себе. На хрести 
чіпляють рушники, хусточки і ще беру само собою і 
там комусь оддаю рушники і хусточки. На  гробики 
обізатєльно кладуть пасочки, яєчка, канхвети, пече-
ня. Раньше брали коливо на кладбище, а тепер рідко 
хто бере, хіба бере той, у кого недавно був покойнік. 
А  тоді після того кладбища до мене там душ п’ять-
шість приходить, ще там до кого. У мене чогось така 
заведенція, шо я на Проводи должна вареники з ви-
шнями зварить.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Як відьма помирає, то це лихе диво. Над ними 
стелю рвуть, у  стелі роблять дірочки, шоб отой не-
чистий вилетів туди. У нас тут була баба Ярина, то 
вона тиждень умірала. Оце геть умерла, лежить. Ки-
нуться її споряжать, а  вона раз  – і ожила. А  тоді її 
чоловіка сестра взяла да проколупала дірочку – баба 
Ярина і умерла. Вона на пагане знала, а на хороше ні-
чого не знала. Дітей нехрещених. У нас осьо недавно 
такий случай був: жінка родила хлопчика мертвого, 
і  дитину попросили  – померла бабка недавно  – по-
ховать рядом, шоб дитина не де-небудь, воно ж не-
хрещене, щоб коло жінки, щоб ніхто його не топ-
тав. І  поховали тут коло Бондаренкової, коло баби 
Вєрки. Поховала дитину – прямо з роддома забрали 
дитину, додому не привезли цього хлопчика, ну, шо 
вони там – замотали, у ящичок положили і завезли 
і поховали. І сниться сон: «Що ж ви, мені дитину-то 
дали, дитина кричить і кричить, ні молока не дали, 
ні соски не дали, нічого не дали. Без нічого дитина». 
Треба було молочка покласти, сосочку надіть. Бачте, 
сила Божа є. Самогубців. Положено ховать за гроба-
ми, а  вони ховають на гробах: «Шо, мій чоловік не 
заробив землі?!». А це ж діло не в землі, а це діло ніз-
зя. Воно ж уже, як сказать, уже то душа не Богова, 
Бог не приймає його. А  то саме собі руки ложе, то 
ж не годиться вже. То вже друга сторона. Топлени-
ки – друга сторона. [...] Ось недалеко Толя повісився. 
Комусь снився та каже: «Ось, я  в харошу сім’ю по-
пав» – вішальник. Танцює, грає. Там, де всі люди по-
ховані, там його поховали. [...] Топельник так само, 
як і вішальник. Батюшка їх не одправляє. Він їх пе-
чатає тільки у суботу перед Тройцею і то, якшо роз-
решає благочинний. Тепер їх ховають у вуглу клад-
бища, а раньше ховали на перехростку дорог. Раньше 
вішалникам хрестів не ставили, а  січас ставляють. 
Викликання дощу. Як дощу немає – я носила у Но-
вофедорівкє, там вішальники,  – то я носила воду. 
Кажуть: «Маруся, ти там полий хоч – нема ж дощу, 
засуха», – я носю та ллю. Ну, побрискать чи як там. 
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Я не знаю, дитина була ще, год, може, чотирнадцять-
п’ятнадцять. [...] У нас тут була баба Ярина, у неї було 
дві дівчат, одна на год старша од мене, а одна на два. 
А  тут дядько повісився. А  суша, земля порепалась. 
Вона каже: «Дівчата, сонце буде заходить, ось я води 
приготовила, – чи вона шось до теї води казала, чи 
ні – я не знаю, – підете і поллєте Костя Мороза». Нам 
було год по одинадцять, може, по дванадцять. Дала 
нам із піввідра води. Ми поперли. Сказала хрестом 
перелити. Поки ми з того кладбища добралися додо-
му, вже прямо і примеркло. То я не знаю, чи воно од 
того чи воно не од того, але пішов дощ. А ще треба 
було там на кладбищі сказать: «Я тобі дам води кир-
нишної, а ти нам дай води небесної».

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  [Що значить «приплакати»?] То страшне. 
Хочу вам сказать, в  Новофедорівкі було три дочки, 
і  осьо   Катюня приплакала первого чоловіка. Каже: 
«А  в хаті ж темно, на печі гріємось, не було ж чим 
топить, а воно тако руками – лове мене». Одробля-
ють люди страшне. Затягне і під міст тебе. І невиді-
ме, нічого ти не бачиш, і замучує. Ліда Яковна, вона 
ще жива, тоже, як помер Юрій Олексєйович, і  було 
таке время, ми гуляли разом з санітаркою, вона з се-
строю гуляла. І ніколи не було, що ночію вона ляже 
спать – больні полягали. І уже дванадцять-час, коли 
уколи, вона лягає. А  це сідає і сидить. Люда питає: 
«Що таке з вами?». А тоді пройшло время, вона мені 
каже: «Доцю, оце я тільки одіскалася». Приходе, як 
одкрила груди – а у неї сині – щіпає, кусає, нічого не-
має. Оце лягає, роздівається, наче лягає спать – якась 
сила. А потом її сказали обсипать хату свяченим ма-
ком і вона сказала, які слова там нада казать, – «Не 
ходи до мене». І,  каже, він як прийшов, як грякнув 
дверима – вітер по хаті пішов, і відтоді до неї не при-
ходив. У  Новофедорівкі три дочки, а  він один був 
брат їхній,  – приплакали. Оце у хаті лампа  – а він 
у вікна стукає. [Треба] маком обтрусить свяченим. 
На Маковея святять мак. Цим маком нада обсівать: 
в дванадцять часов ночі три рази кругом хати нада 
обійти і аж у ворота, не до хати, а аж од хати вики-
дать, аж за вулицю, і закривать ворота, уходить і не 
нада дивиться і тоді оце все уходе. [...]  Тіки отако 
треба – од себе, правою рукою сипать. Треба казать: 
«Тоді ти до мене прийдеш, як визбираєш цей мак». 
І так три рази треба казать. Тоді ще одне, але тепер 
сім’я нема. Оце як ходить мертвий, то сідаєш на по-
розі і починаєш чесатися і сім’я кидаєш у рот. Каже: 
«Шо ти робиш?»  – «Воші їм».  – «А  хіба можна їсти 
воші?» – «А хіба можна мертвим до живих ходить». 
То, кажуть, як лупоне, тіки вихор сильний ісхва-
чується. Це було у баби – сусідки. При родах дочка 
померла, а  дитинка осталася. Баба як баба  – плаче. 
І приплакала ту Польку. А ще позаді їй була Тихоно-
ва жінка. Вона і каже: «Василино, а ти Польку не при-
плакала?» – «Ні». А та вже Василина світа Божого не 
бачить. Сама розказувала. От вона приходить і каже: 
«Ма, а шо ви робите?». Вона каже: «Воші їм», – і гре-
бінкою чеше. – «А хіба можна таке робить?» – «Хіба 
можна мертвим до живих ходить?». Та каже: воно як 
гахнуло, а коло хати був калідорчик, то і вікно виле-
тіло. Так той віхор ухватив. «І більше, – казала баба, – 
так уже хотіла шоб вона приснилася і не снилася. Не 
то шо не ходила, а даже і не снилася».

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Лупареве
Записала С. Маховська 11 червня 2013 р.  

у с. Лупареве Жовтневого р‑ну Миколаївської обл. 
від Шутак Марії Костянтинівни, 1942 р. н.,  

родом із с. Старий Чорторийськ Маневицького р‑ну 
Волинської обл. (у с. Лупареве проживає з 1952 р.)

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Тоді обмивають, хай буде і купаний, но 
все адно витирають. [Кого кличуть обмивати?] Чужих, 
канєшно, або й своїх, но не зовсім рідних. [Чому не 
можна рідним обмивати?] Кажуть, шо не можна, але 
не знають чого. Кажуть і виносить не можна, а воно, 
пишуть, шо навіть почотно. [Чим обмивають покій-
ного?] Люба тряпочка берецця чистенька, мило спеці-
ально, миска. Миску спалили, [воду] вилили в туалєт. 
Це якби, ну так у народі кажуть, шоб не накликать, 
шоб на цьому все закінчилося. Ганчірки викидають 
у туалет або десь закопують. [Хто обмиває чоловіків, 
жінок?] В основном жінки обмивають, а вже чолові-
ки потім помагають, переложуть там у дамавину чи 
просто виносять. [І чоловіків, і жінок миють жінки?] 
Да, да, миють жінки в основном. Труна. [Хто раніше 
робив труну?] У нас «гроб» кажуть. Раніше були кол-
госпи, був у нас там плотницький такий, столярний 
цех – там замовляли. А ще раніше, як не було цього, то 
вдома, то були такі, шо ото дошки свої якісь готовили 
і збивали. Потім набирали якусь тканину і оббивали. 
Тоже ж приходили люди, памагали. Набирали тоже 
всякі кружавки або лєнточки, рабили такі всякі. Хрест 
абов’язково на кришкі. І там в середину білу або голу-
бу [тканину], а те чи сині. Ну, вобщем підбирали. [Що 
робили зі стружками від труни?] У падушечку наби-
рали і лажили під низ. Це тепер уже ніхто не робить. 
Купляєцця все гатове. Оце привозили відтіля, гроб 
не оббитий, а опілки були. Єслі зразу брали з сабою 
туди, то набивали падушечку. А як не привозили, то 
вже самі розстеляли, набивали. [Як віддячували гро-
бареві?] Та скільки там платили. Магарич несли і пла-
тили там. Раніше па десять рублів. Так само і капачам, 
і всім. [З якого дерева переважно робили труни?] Ну, 
сосна – вона сама така легша і м’яка робить. Канєшно, 
там із граба або з гаріха  – то це таке плотне дерево. 
Спорядження померлого. [Що ставлять під покійно-
го?] Ставлють для того, шоб [...] ось не в кожного є і не 
завжди той фаримінт, чи правильно як його називать. 
А ставлють ізвість або набірають піску, зав’язують за 
мізинець проволочку мєдну обов’язково і забивають 
або, якшо це там земля, то можна в землю, ілі же ста-
вить у відро пісок чи ще шо-небудь. Ізвість ложуть на 
живіть, стікло ложуть, голки ложуть, шоб зберігалось, 
шоб не гнало. Ну це так, шоб зберегти. А щас же ж мо-
чуть тряпочки і ложуть, якшо це не в моргі, дома, і все 
одно на живіт. [Що покійному зазвичай кладуть у тру-
ну?] То очки, то палочку, як таке вже стареньке. Таке, 
чим користувався у житті. І  гроші кладуть. Я  клала 
осьо, небагато там  – п’ять, три, два. [З  чого робили 
подушку покійному?] Раньше або солому, або тирсу. 
Тирса – це опілки, набивали подушку. А тепер все га-
тове там є. Сни-прохання. [Чи буває, що покійному за-
бувають щось покласти?] Буває таке. Жінки оце сни-

* До 2016 р. – Жовтневий район.
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лося, шо не положила вона пояс, то передавала другим 
покойником, лажила у труну і передала. Но єслі чітать 
па цьому, не паложено це рабить. Казала, шо пере-
дай прівєт і передай Колі. Краще вона б його купила 
і комусь оддала. Це так уже як я читаю. [Повторно не 
снилося, що отримав?] Ні, нічо не казала, успокоївся. 
[...] Часто буває, шо приходять [у сні] і шось требують. 
То треба свічку, у церкві по правій стороні за здравіє 
ставицця, спереді од олтаря о здравії, по лєву сторо-
ну – упокоєніє. Може, десь в інших храмах не так. То 
поставить свічку і сказать, шоб не появлявся. Сусідка 
каже, шо слава Богу, мені памагло. Кажуть: «Упокой 
Господі душу раба твого, прості єму согрєшенія воль-
ниє і нєвольниє, создай єму Царство Небесне». І пах-
рестицця, і це не раз. А ще лучше – одправить пана-
хидку. Приходе жінка одна в церкву і каже: «Сницця 
мені сон, сницця мені мій Федя, Сєрьожка. Шо іду я 
по тунелю такому да їх, вони мене гукають наче, і я іду. 
Боже, темно, я не можу йти. А вони й кажуть: “А у нас 
же ж ніде і один вогник не гарить. У других паглянь, 
мамо, – каже син, – вогники кругом гарять, а нам же 
темно, ми ж не бачим світа, ні до тебе дайти, ні ти до 
нас”». Вона прйшла до сусідки, а  вона каже: «Лідка, 
кали ти була в церкві». А вона каже: «Я швидше загну, 
як у церкву піду». – «Оце ж, – каже, – тобі приснило-
ся, люди свічки купляють, ставлять. А ти знаєш, шо це 
все – свічка». Купила зразу десяток свічок і паставила. 
Каже, наче з тіх пор не було. Нічне перебування біля 
померлого. Чогось прийнято, щоб [покійник] перено-
чував вдома. [Хто ночував першу ніч із покійником?] 
Щас уже не ходять. А раніше оце пакойник, паставили 
коливо, паставили ще шо сухе. Коливо зварили, це із 
пшеничної, більше рис варицця. І ставицця там шось 
на панахидку, там шось сухе таке  – печення, канфе-
ти. Ложицця хлібинка, світицця лямпадка і якесь там. 
І приходили раніше люди, сиділи, жінки в аснавном, 
рідко бувало, шо чоловік. І  ночували, до утра були 
там з пакойником. Там було [дають] їм мила якогось, 
як раніше це ж нуждалися, чи якесь палатєнце, чи 
якийсь платочок. Це абав’язково їх віддячували за те. 
І уже ж звали їх на обід, вони ж ночували. Ті робили, 
ті несли – це всі були трудящі люди. Вони просто сиді-
ли, то ж співать такі не можна, а співають це пєвчі вже, 
приходять із батюшкой. Атрибути поховальні. [Що 
має стояти на столі, на вікні, коли в хаті покійник?] 
На вікно ставицця сахару стакан, ставицця вадичка. 
Це стаїть вано до сорока днів. У сорок днів узять ва-
дичку, піти на кладбіще і вилить отак навхрест треба. 
А сахар можна там чи кампот варить, чи шось пекти. 
Сахар просто расходувать. І, канєшно, надо, шоб лам-
падка гаріла або свічки. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. [Чи можна прибирати в  хаті 
після покійного?] У нас кажуть, шо не положено. Оце 
ж поки його не запечатають, у хаті не можна приби-
рать, шо це якби його дух вимітаєцця. Не миють пол і 
не замітають. Зеркала абов’язково закривають, бо ка-
жуть, шо у зеркалах нечиста сила. [...]  [Скільки часу 
дзеркала мають бути завішані?] До сорока днів. До со-
рока днів душа людини находицця тут. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА У нас у селі 
не можна рідним виносить [покійного], не можна об-
мивать. Це народне просто. У книжках пишецця, шо 
це даже почотно: як помер батько, шо його сини ви-
носять або близькі йому люди. Це в книжках, а  у нас 

не можна. Оце трошки почали, а  то Боже упасі, шо 
не яму ні копать, ні виносить. [Хто несе труну?] Щас 
уже кой у кого буває, шо і свої, а то своїм не можна 
було. Закривають двері, закривають варота, на варо-
тах перев’язують у нас там хустину чи ще шо-небудь, 
стелять палатєнце. І  тут, і  на кладбіщі, де вносять у 
варота. Ось варота ж раскриті, виносять пакойніка, 
на варотях стелять палатєнце. Через його переносять, 
тоді хтось його [рушник] забирає. І  так же само на 
кладовищі, де в варота входе. Це вже іде в іной мір. 
Двері закривають абов’язково. [Коли винесли з хати, 
чи ставлять труну у дворі?] Ставляють. Ставлять 
[на] табуреточки у дворі, і ставлять на перехресті на 
кажнаму. Ставлять на машині (щас не несуть, бо да-
леченько, у нас аж на гарі кладовище), машина аста-
навлюєцця, люди астанавлююцця. Хрест, потім вінки, 
а тоді несуть кришку і за кришкою тоді вже пакойни-
ка. Кришку несуть там чотири чоловіка. [А  коли не 
було машин?] То ставили на шось, були такі насилки 
спеціально, а потім вже їх не було, так несли на плечах. 
Перев’язують абов’язково тіх, шо несуть кришку, надо 
платочком або палатєнцами. І це щитаюцця трудящі, 
і ще на обід їх приглашають абов’язково. І цих, шо ви-
носять, капачів, то всіх перев’язують руку. Хустачкой 
або палатєнцем. Якшо хто не йде на кладбіще, то тут 
пращаєцця, то батюшка одправив, несуть. А там уже 
є постамент, кого ставлять на постамент, то там пра-
щаюцця. Або несуть до магили, ставляють табуретки і 
там уже пращаюцця. Паспівають ще, послєднєє цело-
ваніє і таді вже пращаюцця, забивають, батюшка за-
печатує. [Коли на перехресті зупиняються, чи кладуть 
щось на землю?] Нічого, буває, шо стеле на кожному 
перехресті палатєнце, но це рідко хто. [...] [Чи можна 
за покійним дивитися у вікно?] Кажуть, шо не мож-
на. Не знаю, яка причина в цьому, но кажуть, шо не 
можна. Вродє би нагледить. І напротів їхать не мож-
на. Коли несуть пакойника, і їде машина, абов’язково 
зупиницця, бо кажуть, шо буде другий пакойник у 
скорому. [...] На похорон знаю, шо не можна йти ва-
гітній. Не треба їй у цих усіх обрядах, у цих процеду-
рах участвовать, де похорон. [А якщо помирає хтось із 
рідних?] То вже як дома, то так, а на кладбіще не жела-
тєльно. Я даже це читала, шо це не тільки суєвєріє. На 
кладовище не треба [йти] беремєнній.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускають 
домовину?] Раніше на палатєнцах. Як були у кого, це 
так наче пачотно. Набирали, оце були довгі, по стільки 
метрів набирали. То були палатняні палатєнца. А то в 
основном вєрьовкі такі. Десь у когось  є, попросять, 
беруть і спускають на вірьовках. [До могили не спус-
каються?] Нє, буває, шо як шось, то хтось стрибає у 
яму і помагає. А  то так беруть відтіля два чоловіка, 
і тут чоловіка четирі. [Чи кидають у яму по жмені зем-
лі?] Кидають послє того, як уже батюшка запечатав. 
[Як віддячують копачам?] Капачам щас вони вже зна-
ють, то було сто рублів могилу викопать, тоді двісті, 
триста, щас уже не знаю, чи п’ятсот. Ну, кажуть, шо 
так вродє би плотять. А тим, шо несуть, то нічого, це 
тільки перев’язують і на обіди гукають. Пєвчім, ба-
тюшкє – тепер є свої расценкі. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Чи миють 
руки, коли приходять з цвинтаря?] Миють, витира-
ють руки. Тоді стірають [рушник] і шо з ним там ро-
блять. Умивальник не ставицця, а ось миска берецця, 
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то це тут, дома. А як вже у тому [кафе], то вода стоїть 
у мисках, туди зливають кожному, і витирають руки. 
[...]  Ще ж до того як сидають, «Отче наш» моляцця, 
благодарствєнну малитву. Не всі це, це люди, які там 
при батюшкє. Страви поминальні. Це зразу треба 
перше, чим пам’януть, – це коливо. Три рази беруть, 
у  нас так заведено. Коливо  – раньше була пшениця, 
а тепер рис, це проще, не треба шукать. Можуть з із-
юмом переміщать або, більше всього, шо купляють 
канфєти, мармелад. Ото є такі біленькі, разні, красіві, 
і ото ріжецця потрошку, украшаєцця. [Що ще готують 
на обід?] Борщ у нас. Щас якби гатовлять усе. Став-
лять такі халодні чи сухі закуски, а тоді люди сіли – 
падають борщ. А тоді це вже гарячі блюда. Падають 
там або картошку із м’ясом, з падлівою. [Борщ пода-
ють гарячим?] Ну який, він вже ж не такий гарячий, 
шо аж. Но укутають, даже як ізварять, стараюцця, 
шоб був гарячий. Но він вже може бути не такий гаря-
чий. [Чи ставлять горілку на поминальний обід?] Да-
ють, вобще не положено, но дають у нас. Буває вино, 
хто хоче, то наллють. Но вино в нас не дуже, більше 
горілку. Наливають, підносять на розноси такі. Під-
носять кажному, хто хоче. Це три рази. У  нас якось 
не дуже довго там, посиділи і все. А як на сорок днів, 
то посиділи, згадали. [Яка остання страва на обіді?] 
Кисіль у нас. А як нема, то посиділи там, виходе ха-
зяйка і каже: «Люди добрі, обідайте». Вони кажуть, 
шо вже все, обійшла, сказали, шо все, і встають. «Сні-
данок» для померлого. На другий день [після похор-
ну] обов’язково сніданок несуть. Це часов у дев’ять-
десять несуть туди [на кладовище] снідать. Несуть 
шо є вдома – беруть і нарізку, і якусь катлєтку. Борщ, 
канєшно, не беруть. Ще часто і густи люди ставляють 
стаканчики з водкою, но ми не ставили. [На цвинтарі 
поминають покійного?] Десять-дванадцять чоловік 
там ідуть пам’януть, а так десь комусь роздадуть. [Що 
роблять, коли заходять на цвинтар?] Нічого, як на 
цвинтар заходять, надо канєшно перехрестицця, а як 
виходить, то сказать «З Богом лишайтесь і нас дожи-
дайтесь», перехрестицця. Поминки післяпохоронні. 
Я, наприклад, свому чоловіку сорок днів читала Ака-
фіст і Псалтирь – це там прощеніє в Господа Бога за всі 
гріхи молодості. Це так дуже харашо. В началє сорок 
днів чітала, і коли рік мав буть, другого червня, то за 
сорок днів до того апять читала. Це так, як пишецця 
по книжкам церковним, це не кожен так робить. Це 
люди наближені  [...]. [Коли у вас поминають помер-
лих?] Дев’ять днів абов’язково. Єслі немає абіду, мож-
на і не рабить, але абов’язково надо панахиду одпра-
вить у дев’ять днів і в сорок днів. Півроку панахиду 
одправлять, а  обіди не роблять. Сорок днів роблять 
хто скіки може, хто як може, абов’язково. Щас дев’ять 
днів – це якби на другий день приглашають. Ще як па-
оставалось, то на другий день. А дев’ять днів і сорок 
днів абов’язково, і  рік. Я  осьо одправила панахиду, 
дома спекла пиріжки, купила у магазині канфєт, роз-
клала по торбачках, рознесла, шоб пам’янули. В церк-
ві одправила панахиду і роздала людям. [На дев’ять 
днів готують коливо?] Абов’язково. На кожен обід по-
винно бути коливо. І на дев’ять днів, і на сорок. На всі 
обіди. Борщ готують. Єслі обіди, то обов’язково борщ 
должен буть. [Що роблять з коливом, яке стояло при 
покійному в хаті?] Це ж ставлять його та й роздають 
те коливо. І  не положено, но це ж поминають ним. 
Друге не варять, те дають. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли протягом року хо-
дять на цвинтар?] В  день смерті, обов’язково треба 
сходить. А в нас ще є це ж Паска, наприклад, це була 
п’ятого травня Паска, а  дванадцятого – це Проводи. 
Вобщето вони у вівторок, тринадцятого-чотирнадця-
того, но так як перенесли, це вже давно так перенесли 
на виходний день. Це ідуть усі. Раніше до того ідуть 
на кладовище, убирають могилки, ще даже там такі 
художества видєлують, шо глину там беруть і красну, 
і чорну – всяку, по-разному. Красять оградки, убира-
ють пам’ятники, убирають мусор. І  тоді на Проводи 
обов’язково батюшка з панахидками. Купляють свіч-
ки, світять їх. У  кожного роздєльно, свічка не може 
горіти, вітер, їх збивають у кучку і палять там. І  це 
правлять панахиду по всим умершим. Тоді раздають 
друг другу поминальне все. Обов’язково чось у нас за-
вєдєно або три апельсини, або три яблука. Це так на 
блюді повинно буть. А раніше треба було обов’язково 
три яблуки. Може, просто тому, шо ми люди вірующі, 
шо це Троїца – Атєц і Син і Дух Святий. Вони потім 
раздаюцця. Ну там купляюцця пєчєння, канфєти, бе-
рут таке, шо не дуже растає. І кутю варять. Я, напри-
клад, не носю, бо кожен хоче ш. Я беру кутю, ставлю 
малесеньку посередині піалушку, приносю додому, ми 
її поминаємо. Кутя – це так, а коливо – це оцей імен-
но помре [на похорон]. Абов’язково несецця пасочка. 
Нема пасочки, хтось купить там печення, хтось хлі-
бинку чи батон. Тоді це все собирають, то у нас тут 
єсть такі больні люди [їм віддають]. [Після цвинтаря 
на Проводи роблять обід?] Ну, котрі приходять, а то 
і зразу на цвинтарі сідають коло могил, і  так поми-
нають. Ми, наприклад, не беремо, ми беремо те, шо 
роздаємо. Там буває паску ріжеш чи отдєльно купиш 
канфєт роздаси, чи яїчка крашані, це «крашанки» на-
зиваюцця. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Я  наче і не дуже 
[вірю], но тут у нас, оце ми спиляли, була груша. От 
прилітав такий голуб, обшарпаний, страшненький. 
У нас прилітають голуби, но все попарно, а то один. 
І  сидів, я  йому кидала, він так невольно шо-небудь 
їсти. Може, я собі просто внушила, но мені кажецця, 
шо це душа мого покойного чоловіка. До сорока днів, 
а тоді де дівся той голоб. Іменно такий старий і обшар-
паний. Де дівся, не знаю. Може буть, що душа чоло-
віка у шось перетворюєцця, а тоді її не стало. Більше 
такого наче не було.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. [Як помирали відьми?] Важко помирали, єслі не 
прокручували  [стелю]. Я  ходила, не помню в який 
клас, то бігали дивицця, бо сказали, шо потолок про-
крутили, там відьма була. Самогубців. [Як ховають 
самогубців?] Єслі суїцид, то без батюшки, кроме ж оце 
єслі уже хто щитає, що давели до такого, ідуть аж до 
пєтєріма, просять дозволу на те, шоб запечатать хатя 
би. І як раніше, то це тільки на акраїні кладбіща [хо-
вали], тепер кругом. Це ж і кажуть, шо сильно багато 
вішальників у нас, і дощу немає, це люди так кажуть. 
І ложать їх тепер, ну не положено ложить іменно там, 
де всі.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Ну, вобще кажуть, шо можна і приплакати 
покойника. Тоже ж казала мати, шо від цьої паганої, 
ну вона сильно тужила, чоловік у неї помер, і сама, ка-
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зали ж, оце відьма була. І спеціально, казали, ждали 
опівночі, значить такий клубок із кладбіща летить і 
падає у неї, вона тут недалеко жила. І вона все каже, 
шо «мій Мішка до мене приходить кажду ніч». Їй не 
вірили. А це воно вже нечистий, напевно. То казали, 
шо ізсохлася. Це почали і маком [обсипати], і святили, 
і в церкву, і свічки – і тоді все.

ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Солона *
Записали О. Боряк, О. Таран та О. Васянович 

2 листопада 2008 р. у с. Куйбишевка  
Єланецького р‑ну Миколаївської обл.  

від Ігнатьєвої Марії Олексіївни, 1927 р. н., 
Федоренко (Заворотньої) Софії Платонівни, 1941 р. н.,  

Паладій Таїси Василівни, 1937 р. н., 
Глядешкіної Раїси Пилипівни, 1947 р. н.,  

родом із с‑ща Веселе Олександрійського р‑ну 
Кіровоградської обл.,  

та Вагіної Віри Йосипівни, 1926 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Якшо курка заспівала – це по-
гано, то її міряють до порога. Якшо ноги попадають 
на поріг, то її відпускають, а якшо голова, то рубають 
голову. Це міряють од того мєста, де вона співала. 
Якшо ногами попаде, то харашо – хтось у гості при-
йде, а  якшо головою  – то треба одрубать, бо хтось 
помре. Сповіщення про смерть. Воротя одкриті, на 
воротях платок вішають чи полотенце. Це видно, що 
тут покойник. Це село. Переказують: помер той і той – 
сходяться, приглашають таких стареньких, як я, що 
молітви читають. Нас большинство приглашають.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Як помер, приглашают стареньких, шоб 
обмили. Чужі обмивають. Одівають, що приготовле-
но, все нове. Повністю [обмивають]. Одна-дві [жінки]. 
Дають полотенце і кусочок мила – це благодарность. 
[...]  От через дорогу умерла сусідка, а  я на неї була 
сердита, і не схотіла йти обмивати. Кажуть, що гріх. 
Поки теплий, вдягали скорєй. Зразу кладуть на землю, 
а тоді на лавку, серед хати. «Мертва вода».  [Куди ви-
ливають воду, у якій обмивали покійника?] В туалет, 
але в такий мур, щоб не стікала, щоб ніхто не вступив. 
Це так кажуть, що нільзя її виливать – «Смертельна 
вода». [...] І ту посуду тоже викидають там, де люди не 
ходять. Cпорядження померлого. Кладут гроші в кар-
ман, щоб купив мєсто собі, п’ять копійок. А коли вже 
кладут домовину в яму, то хазяїн чи дочка пожелає, 
то кидає прямо в яму: «Купи, мамо, дворєц чи хату». 
[У вас «домовина» казали?] Хата, домовина. Моті пал-
ку поклали. Подушечку і наверх платок красивий по-
стелили. Подушечку із стружек, пір’я, мабуть, погано. 
[...]  «Пута». Потом ноги-руки розв’язують  – має на 
кладбищі батюшка печатать, знімають, ложуть у тру-
ну. [Чи просять люди «пута»?] Я  чула таке, но стара-
ються не давать. Це не на хорошее просять. [...] Якщо 
людина свіжа, щоб не гнало, ложать соль на живіт, хто 
ложе косу, щоб людину не розганяло – це ж село. Оце 
соль витягають і все ложуть. Батюшка як праве, всі з 

* До 2016 р. – с. Куйбишевка.

свічками стоять. Тоді ці свічечки собірають в плато-
чок, кладуть [у  труну]. Якщо людина пользувалась 
очками  – тоже ложим очки, паличку. Нічне перебу-
вання біля померлого. Вечором сходються старушки 
і співають похоронні молитви. Єсть ті, шо при рас-
ставанії душі з тілом, то співають оці молитовні пісні. 
Хто читає, хто співає молитви. Той, хто читає, читає 
цілу ніч. Хто може, остається спать з покойником. Ка-
жуть «спать» – сидять з покойником. Покойніку після 
дванадцяти накривають лице, а ці люди сидять коло 
покойніка, не бросають його. Обязатєльно вечеря-
ють, тільки надворі вечеряють. Читають «Отче наш», 
як положено, за каждим обідом. Вечеряють усі. [Чи 
ставлять покійному вечерю?] Ставлять. Перше, шо 
там приготовлене, в  стаканчик наливають чи водку, 
чи води і кусочок хліба, ложку, тарілочку ставлять. 
Раніше у нас було заведяне, шо оце, що положили по-
койнику, должна рідня з’їсти. Сейчас батюшка роз-
казує, що це приготовлене покойніку, значить, його 
нада десь вилить. Утром відкривають покійника, ви-
тирають лице, кажуть «умивають», поять, хто читає, 
хто шо, ждуть батюшку. Батюшка своє співає. [Як 
кладуть покійника?] Ногами до дверей. В головах же 
вікони стоять. [Коли в труну кладуть?] Зразу нельзя. 
Як вона [людина] померла, треба положить на землю, 
щоб захолола, вирівнялася. Тоді ж люди зкручені, ка-
ліки. А  як положать на землі  – людина витягнеться, 
пока захолоне – витягнеться. Ложать, щоб права рука 
була зверху. Рука на руку на грудях, зв’язують. [Для 
чого зв’язують?] Щоб вирівнялася, а права рука долж-
на буть зверху, і вкладають проходну і хрест в руки. 
Якщо людина попадає в Рай, то з цьою проходною, 
то моляться, щоб Бог її простив, прегрєшенія всякі. 
[...] [Коли тіло кладуть в труну?] Якщо людина захоло-
ла, на ніч ложать в труну. І так вона і ночує. Атрибу-
ти поховальні. На столі вікона стоїть. Ложуть коливо 
обязатєльно, ложуть свячену воду і свячені васи́льки, 
щоб потом, когда печатають гроб, то цьою свяченою 
водою поливають. Ложуть пєчєньє, канфєти  – це 
роздають на кладбищі за покойника. [...]  Готовлять 
гостинця батюшкє, перев’язку, на ноги платок  – не 
в’яжуть – носилки, на кришку, все ввечері готовлять, 
щоб рано не бігти. І на обід нада готовить. На кришку 
кладут простинь, чи одіяло, що захочеш. А на носил-
ки – платки, матерії в’яжуть. Шість чоловік несуть – 
шість пов’язок в’яжут. На носілки  – одіяло, що по-
желаєш. На хрест кладут, в’яжут чи рушник, чи пла-
ток. Руки перев’язуют – хто переміне, то перев’яжут 
ліву руку, а так роздают [на кладовищі]. Свічки всьо 
врем’я горять. Кладем в стакан або в кружку. Трошки 
пшенички. Вона вигорить, витягує, ще трошки. Вики-
даєм в домовину. У водичку клали васильки да кропи-
ли, як батюшка прийде. Перев’язуют тобі руку, і несеш 
аж на кладовище ту кружку, а там батюшка посвяте. 
А  так кружка стояла в хаті  – і вєчная пам’ять. Тоді 
воду в яму виливають, а кружку оддають. І хлєб, аяк-
же, простий хліб, кладуть на кришку, як несуть. Так 
замотают, поклали гостинець. Даровини прощальні. 
[На похорон люди щось приносять?] Єсть такий оби-
чай. Вот, напрімєр, прийшли ми до покойніка – ложим 
гривню, хто може. Хто приносе печеньє, канфєти  – 
узольчик чи пачечка, ложимо тоже. Хто має що. [На 
стіл кладуть?] Да. Буває, що людина померла нєожи-
данно. Люди бідні – у мене є там лишнє полотєнєчко 
чи лишній платочок, там чи пару платочків – нада ж 
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в’язать вінки. Принесла я пару платочків  – тоже ло-
жуть, чи пару полотєнєц. Хто гроші ложе, хто пєчєньє 
ложе – хто шо має.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Якщо по-
койника ніззя [винести з хати] – двері бувають вузь-
кі – так воно й лежить, а виносять тоді на простинях 
та ложуть аж на дворі у труну. Тільки покійника з 
хати винесли  – в першу очередь закривають двері в 
хаті. Потім винесли за ворота  – і закривають зра-
зу ворота. Платок  – той, що на воротях,  – знімають 
і тоже віддають комусь. [...] Тільки померла, чи шоб 
бачіли, що померла, на воротах вішали хустину, – то 
знімають і оддають хоч такому дитю, щоб не була на 
воротях. [...] Виходять сусіди, всі провожають, но без 
нічого. [...] У нас так заведєно – як мають покойніка 
з двору виносити, на воротях ложуть полотєнєчко, 
переносять через полотєнце. І  на кладбіщє ложуть. 
Якщо дуже багаті єсть  – на каждом пєрєкрьосткє, 
де перетинаються [дороги]. [Кожного разу нове сте-
лють?] В кого як получається. Раньше – обязатєльно 
на кожном пєрєкрьосткє стають з покойніком – нада 
полотєнце положить. Перестеляють дорогу. І це скіль-
ки перехресних дорог, скільки провулків. [Куди ці 
рушники потім дівають?] Оддають, людя ́м. От, дають 
мені, щоб я перестеляла дорогу. Я перестелила, а по-
том полотєнєчко піднімаю, гроб пронесли – полотєн-
це я піднімаю, даю кому там. Людя́м роздають оце. 
[...] А хто несе ті рушники, то перев’язують руку. На 
воротах зупиняються. Батюшка бере Івангеліє, він чи-
тає на воротях, родня підходе, цілує Івангеліє.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну?] Раньше опускали на верьовках, а потом бра-
ли полотєнічне дванадцять метрів, розрізали по шість 
метрів і спускали на цих полотєнцах. Во-пєрвих, до-
нар – оцим копачам, що яму копають, їм в’яжуть, хто 
що має – платки чи полотєнца. А потом вони то по-
лотєнічне, що спускають, тоже розрізають, між со-
бою ділять. Кромє того, дають ще двадцять  рублів чи 
скільки. [Хрест на могилі де ставлять?] В головах.[Чи 
зав’язують на хрест рушник?] Да. Вішають рушник і 
платок. Запечатування. Батюшка обязатєльно в хатє 
править, а на кладбіщє – печатає. Там читаються мо-
литви. Батюшка каже, щоб цвіти в труні не оставляли, 
щоб цвіти забирали. Накривається лице покойніку, 
закривається. Ложуть гроб, батюшка печатає. Батюш-
ка не печатає, поки руки-ноги зв’язані.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Хто запро-
шує на обід?] Як несуть покойника, то просять, щоб 
хто-то керував один. Він показує, де нада щоб става-
ли, гукає, щоб прощались. Хазяйни об’являють: «Про-
симо вас всіх на обід». Обично батюшки ходять, а наш 
батюшка не ходить. За то, шо буває, шо пост чи середа, 
а батюшка (він придержується) каже – до одного піти, 
до другого не піти,   то він нікуди не ходе. То ложуть 
йому там додому панахіду, ложуть хлібинку, свічечку 
і тоже ложать канфєти. [Що найперше роблять, як з 
кладбища приходять?] Руки миють. [Витираються всі 
одним рушником?] Да. Це ложать відро з водою. Це 
перед воротьми, як зайти в двір. А тоді полотєнце до-
лжен забрать той, хто зливає. [...] Тоді читают «Отче 
наш». На первий день найлучший обід. Коливо, борщ 
і картошка, ну, може, рибка яка, сільодка, можна кам-
пот. І всіо. А на другий день вже трошки більше. А на 

дев’ять, сорок днів – і голубці, нема де ставить на той 
стол! Страви поминальні. Раньше варили коливо із 
пшениці, а  тепер  – то тільки з рису. Туди ж кладуть 
мак, сахар [...]  навхрест кладут канфетки, без бума-
жек, красівиє, разноцвєтниє. [...] Готовлять тепер те, 
шо і колись: і холодці, і  картошку, і  м’ясо жарили, 
і курку зажарювали, усе готовили. Обізатєльно варили 
борщ, картошку і пиріжки шоб були гарячі. [...] Ког-
да пішла пара з борща, тоді читається молітва «Отче 
наш». [...] І кампот готовили. А тепер накладають, шо 
на свадьбу, шо на поминки, Ножі на похорон можна 
класти, а вилки – ні, їдять ложками. Спочатку треба на 
обіді взять три ложки колива, а вкінці не беруть. «Сні-
данок» для померлого. [Чи йдуть на кладовище на 
наступний день?] Да, несуть на гроби канфет, пряни-
ків, водички. Водичку виливали на могилу, дорогою 
отдавали канфету кого стрінемо, а оставиш – собаки 
забирають. То ніколи не оставляли. Це сніданок носи-
ли. Поминки післяпохоронні. Раньше умер сьогодні, 
завтра несуть обідать на гроби, кличуть людей – дома 
обідають, а тоді на сорок день, а тоді на півгода, а тоді 
на год. Тепер уже нема шо класти столи, то на другий 
день і дев’ятий день одбувають, а сорок день робимо, 
півгода, хто робить, а хто ні, а год роблять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи у нас у неділю 
після Паски – це на Пулєвича, а тут у центрі – у понеді-
лок, а на Куцикові так само, як і на Пулєвича. Кладби-
ще прибирають перед Проводами. Як десь приїжджі, 
то вони прибирають ще до Паски. Хто хоче там сто-
лик виставлять, то усе бере на кладбище: і холодець, 
і картошку, і м’ясо, і катлєти, і колбасу, а хто столик не 
виставляє, то бере гостинці – пряники, канхвети роз-
дають і додому йдуть. Беруть з собою рушничок і пла-
точок. Раньше клали на гроби, а тепер більше беруть 
віночки і на гратку чіпляють, і  платочок, і  рушник 
чіпляють. Виносять пасочку і кладуть на гробку, дві 
крашанки, канхвети – платочок стелять і кладуть усе 
на платочок. Як ідуть додому, то віддають там, кому 
хочуть. Додому його не забирають з гробків, можеш 
забрать тільки тоді, як я тобі дам. Раньше стелили на 
землю, бо на столах нельзя їсти. Як хто умирає, то на 
столах обід не роблять, а розстеляють на землі. А те-
пер же на столах обідають. Раньше сходимося ми і 
стелемо хто клейонку, хто баракан через усі гробки і 
викладаєш: ти своє, а я своє. А тоді вже їдять усі. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Баба, де вміла робить, вона жила у провулку. І та 
баба, вона робила, щоб розходились, щоб не жили, хо-
дила ночами на кладбіще, брала землю, підсипала. От 
пішла насипала, щоб рано тая уступила, і   вже скан-
дал, із чоловіком розходиться. Ну ми цього не робили, 
ми боялись цього. Мама мені казала: «Машо, скільки 
мені осталося жить!». А приходили, просили, но мама 
цього не робила, і я не робила, боюся я гріхів. «Зло-
дійка» на неї казали. Вона Меланія була, і дочка її Ме-
ланія була. Ну Меланія тая нічого, а тая Меланія, як 
умирала, то знаєш, вона не могла умерти. До неї всі 
збігалися, а вона кричала на весь двір, поки не вико-
виряли веретеном дірку над нею, у стелі, аж на гори-
щі, й вона почала помирать. [Як її ховали?] Вона стара 
уже була, одну тільки палку їй в домовину поклали, 
бо вона з паличкою ходила. Вона таке горе робила. Її 
ходять просять, а вона робит’, а їй плотють. Вона мо-
гла і зробить, і одробить – і заганять людей, і лікувать. 
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Дітей. [Якщо мала дитина помирає, чи мати йде на 
цвинтар?] А чого ж вона не должна йти. Це ж – мати! 
Я  даже такого й не знаю. Самогубців. Вішальників 
тут хоронять на всіхнальному кладбищі, але треба їх 
хоронити отдєльно. Їх треба огородить забором, чий 
би він той вішальник не був, то він грішник. Це вже 
він такий од Бога гріх – людина накладає на себе руки. 
Утопленик щитається як вішальник. Нельзя їм хрести 
ставить. Їм просто тумбочки ставляють. Пам’ятник – 
це таке, шо можна будь-кому ставлять. Їх не хоронять 
з батюшкою. Раньше було з духовою, але таких із ду-
ховою не хоронять. Як хто повіситься, то, вроді, не-
врожай буде. Викликання дощу. [Якщо довго не було 
дощу] збирали воду із криниць, йшли на кладбище і 
виливали там, де хто утопився [на могилу утоплени-
ка]. Ходили ще старіші за нас. І вішальників полива-
ли. [...] Це ішли на Рождєство, на Новий год, на усякі 
празники. Усі, хто бажав, могли іти, але більше ті, шо 
вірили у Бога. Наймали люди молебні і йшли облива-
ли могили.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  [Що означає «приплакати», «притужити»?] 
Ой, ну когда поховали покойніка, нєльзя іти додому 
й плакать. Ідеш на кладбіщє, як запечатали – должно 
прекратиться все. Вечором нельзя плакать. [Одразу, 
як поховали, не можна плакати? Чи через дев’ять, со-
рок днів?] Ну, це ж нельзя видержать, щоб не плакать. 
А тільки що вечором не можна плакать. І назад, як з 
кладбіща йдеш, не можна плакать. Напрімєр, я  сво-
го діда поховала  – він коло мене все життя, дід був 
дуже хороший. Він коло мене крутиться, він мені не 
мішав, я його не боялася. А другі кажуть, як сильно 
приплакують, то даве, щипає чи що там. В таких слу-
чаях хату обсипають маком, свяченою водою для того, 
щоб покойник [не ходив]. Ну, це ж не щитається, що 
покойник, щитається, що нечиста сила, покойник же 
не встане. 

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН

с. Улянівка
Записали О. Таран та О. Васянович 3 листопада 2008 р. 

у с. Улянівка Новобузького р‑ну Миколаївської обл. 
від Головченко (Співак) Валентини Данилівни, 1940 р. н., 

Луценко Лідії Михайлівни, 1925 р. н.,  
Брюмкової Зої Іванівни, 1933 р. н., родом з Криму 

(у с. Улянівка проживає з кінця 1980‑х рр.),  
Паніна Григорія Григоровича, 1937 р. н.,  

та Паніної Валентини Миколаївни, 1944 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Передвісники смерті. Сич кричить коло тої хати, де 
має буть покойник. Обачно він так кавкає, а то кри-
чить: «Поховав, поховав, поховав». Прямо так дуже 
вимовляє. Передчуття смерті. Бабушка Катя хворі-
ла, в неї був рак желудка. У 1964 чи 1965-му році вона 
хворіла і чувствовала, що помре. І  каже [до онуки]: 
«Катя, як я помру, то ви мені покладіть один білий 
хвартух і два робочих хвартушки. Бо приходив до 
мене, – і називає покойників, я щас не пам’ятаю, кого 
вона називала, – отой і отой і каже: “Ми тут – нам не 
хватає кухарок, і  ти, Катя, будеш нам готувать їсти”. 
Так що покладіть обов’язково мені хвартушки, бо я 

там буду варить їсти». Це вона так упевнено, не бре-
дила, як говорять, не марила, а так вона упевнено, зі 
свідомістю говорила. А потом, уже як ще гірше їй ста-
ло, то вона каже: «Катюня, ти вже скажи мамі нехай 
готове все, перевіре той вузо ́л, – жінки старі готува-
ли собі в гардеробах вузли на всякий випадок. – Хай 
мама приготове, бо вже кликала Луценчиха,  – тут у 
селі померла поперед неї одна жінка, – Клава Луцен-
чиха уже принесла мені ключі». І вона й померла через 
день чи через два. Сповіщення про смерть. [Як по-
мічають хату, у якій покійник?] На воротях білий пла-
ток і  ворота одкривають. [Це якщо жінка померла?] 
Та будь-хто. Отам Бетеня у нас помер, чоловік, – білий 
ситцевий платок, старий-старий платок. Їдем по селі 
автобусом, бачим – на воротях білий платок і ворота 
одкриті.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Лежить покійник на столі чи на досках 
чи на лаві десь, і  його тряпочками  – отдєльно там 
водичка тьопла, і  просто тряпочкою змивають. [Хто 
обмиває?] Обмивають чужі. Це в крайньому випадку 
із своїх хтось. [Як за це віддячують?]У  нас тут Таня 
Греба обмиває завжди, то їй дають ось осталися новий 
одяг покійника, якого він ше не носив, полотна кусок 
дають, гроші заплатять чи з продуктів щось, дивля-
чись, що є в хаті в хазяїв. І обов’язково кличуть тоді 
на обіди. «Мертва вода». А мертва вода – то вода, що 
покойника миють. Воду ту крадуть на пакосне – у двір 
комусь ллють, у  їду підливають. [Куди таку воду ви-
ливати треба?] На город ніззя, у туалєт вилить. [А ми-
сочку, в  якій вода булла?] Можна викинуть. А  нашо 
вона, хто буде нею користуваться. Все ж померла лю-
дина, од якоїсь хвороби, од якоїсь інфекції. «Мерт-
ва кістка». Люди кажуть, що обв’язково подавить 
рукою чи мазинцем – покойною рукою – те місце, де 
бородавка. І  не тільки бородавка. А  єсть мертві кіс-
точки. [Що таке «мертва кістка»?] Ні з цього ні з того 
в людини десь на руці чи на нозі наростає гострий 
бугорок такий – кісточка. Гостра і вона болюча, осо-
бливо на негоду вона болить. І  та кісточка нароста і 
нароста. Треба, коли покійник у селі, обов’язково ту 
кісточку подавить покойною рукою. Одягання по-
мерлого. [У що одягають покійного?] Дивлячись, яка 
сім’я. Може, в  когось і немає, но обов’язково треба, 
щоб новеньке. І переважно на мужчін одягають туфлі, 
ще й зв’язують їх. Жінкам переважно одягають ком-
натні, щоб м’якше їй було. Не одягають на каблуку. Ну, 
це того, що помирали переважно старі, я ніколи не хо-
ронила молодих. Спорядження померлого. [Що кла-
дуть у труну?] Якщо це стара людина і вставні зуби – 
обов’язково вставні зуби. З очками ходив – очки туди. 
Грошей покласти, мєлочі. Скільки є в людей, хай хоч 
трошки – там треба заплатить за мєсто. Обов’язково 
головний убор, ну, жінка в платочку. [Чим наповню-
ють подушку?] Обов’язково стружку, як труну ро-
блять, але не пір’я. Може, якісь тряпки туди, але не 
пір’я [Чи кладуть у труну живі квіти?] Нєльзя. У нас 
не дозволяють. Живі квіти кладуть зверху на могилку, 
но в труну не кладуть. І в яму кидать не дозволяють. 
Сни-прохання. Одному забули зуби положить, да і 
бабі його рідній, ну жінкі, приснилось: «Ти ж мені не 
поклала зуби, як же я тепер тут мучаюся». [Що вона 
потім зробила?] А  вона понесла на могилу  – зарила 
туди. [Чи передають з іншим покійником?] Буває й 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



237НОВОБУЗЬКИЙ  РАЙОН

так. [Це треба просити дозволу чи тихенько можна 
покласти?] Обов’язково треба спитати дозволу. Мож-
на положити канфєти, цукерки, печиво і ту переда-
чу слідуючому покійнику. [Куди кладуть?] Мабуть, 
у ногах десь там. [А батюшка що каже?] Не знаю. Це 
я чула, а  мені не доводилося [передавати]. «Пута».  
А ці шнурки [якими зв’язують руки і ноги покійнику] 
обов’язково треба знять і вкинуть туди, в могилу, то 
єсть в труну, щоб воно туди з ним пішло. А буває так, 
шо хтось умудриться нашось вкраде, говорять, шо на 
поганее на щось. Нічне перебування біля померлого. 
[На який день хоронять?] Якщо він сьогодні помер, то 
обов’язково повинен перенчувать в хаті, бо говорять, 
шо повністю людина вмирає не за два часа після його 
смерті, а через суткі. То обов’язково покійник пови-
нен побуть у власній хаті, переночувать. [Біля нього 
хтось має сидіти?] До заходу сонця. А на захід сонця 
накривають його полотном. І можна – наймають ста-
рушок, щоб спали, за це їм платять. [При покійному 
вечеряють?] Коли у мого Пєті батько помер, то мама 
вечерять ставила – локшину з курятиною. На куряти-
ні зварена лапша – локшина. Що угодно можуть [пода-
вати на вечерю]. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. [Чи кажуть, що не можна замітати в хаті, 
поки дев’ять днів не пройшло?] Да, я чула таке, но в 
нас миють. [Чи зачиняють двері у хату? Ворота?] Та 
не знаю, я  просто уваги не звертала, не буду казать 
упевнено. [Чи може вагітна ходити на похорон?] Не 
знаю, в нас ходять. [Мати за старшою дитинкою йде 
на цвинтар?] Аякже.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Рушники простеляють?] 
Обов’язково. Ось у нас дорожка претинає село че-
рез балку, це вже називається «перехресна дорога». 
Оце тут один раз, потім до кладбища, коли до воріт 
їдуть, – другий раз, і вже на воротях – на кладбіщє ви-
несли, сюди на бугор, та тут знову кладуть полотенце і 
люди наступають, говорять, щоб ноги не крутило.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускають 
труну?] Раніше купляли в магазині – це ще за совєт-
ськой власті  – шість чи вісім метрів полотна. Руш-
ник такий длінний-длінний. І  ото його на рушнику 
обов’язково. Ну, якщо уже така сім’я, шо хтось рапто-
во помер, не встигли купить або був магазін закритий 
і немає, де його купить, – то на канатах. Но тоді оце 
так – спустили, раніше я бачила, що кидають з цього 
боку і з того боку рушник туди, на труну, якщо спу-
щена, а тепер дивлюся – тягнуть. Тягнуть той рушник 
назад і комусь віддають і забірають з собою. Копачі 
забирають. [...] В нас раніше все кладбіще – оце ста-
ріньке кладбіщє, то тут витешували  тільки камінні 
хрести. Вони вже повходили в землю, ті хрести, тільки 
головочки виглядують. Но скрізь хрести. Хто маєтні-
ший був – там такі здорові хрести камінні: спочатку 
п’єдєстал оце такий ставився камінний, а потім звер-
ху оцей хрест камінний. А хто бідніший, то хрестики 
отакі ставили, но камінні хрести. А весь радянський 
період ставили хрести. А коли мій папа помер у 1978 
році, то ми йому зробили на тумбочкі зірку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Хто запро-
шує на поминальний обід?] На кладбищі: «Люди до-
брі, прийдіть, пом’янемо, всі, хто його поважав, хто 
знав, прийдіть у двір і пом’янемо». Хтось з рідні за-
прошує. Чи син, чи дочка, чи жінка – не чужі. Страви 

поминальні. Зараз поминки, неначе весілля. Хоч го-
ворять, як помре покійник, не можна холодні закуски 
ставить, а в нас і капчьона риба, і сельодка, і ковбаса, 
і  сир голландський, і  холодець, і  холодна буженіна, 
і всі оці закуски ́ – повні столи. А потім подають борщ 
з м’ясом, потім картоплю з м’ясом, голубці, перець на-
чиняний. Оце таке. [Чи готують коливо?] Коливо сто-
їть приготовлене, по тарєлочках лежить розложене. 
Коливо – відварюють рис, відціжують гарненько, ува-
рюють, бо люди ж є старенькі, не можуть жувать, а ко-
ливо ж треба з’їсти. Уварюють коливо, промивають. 
Дехто маже медом, а  дехто сахарьом. Кладуть туди 
ізюм, якщо багаті такі, і мандарини, і апельсіни туди 
кришуть, і  канфєти шоколадні. Желатінові канфєти, 
желєйні канфети ото поріжуть і [викладають] хрести-
ки та ободочок. Коливо – три рази ложечкою зачерп-
нуть. [Борщ гарячий повинен бути?] Обов’язково. 
[Коли сідають за стіл?] На столах море закусок холод-
ніх. Но ніхто нічого не їсть, покамест не пом’януть ви-
пивкою, скажуть «Земля пухом», вип’ють, а тоді начи-
нають з гарячого. А після гарячого начинають холодне 
їсти. [Скільки разів треба випити?] По обичаю – парне 
число – два. Якщо два вже випив, то нада хазяїну або 
не давать, бо якщо дав третю, то треба і четверту. По-
минки післяпохоронні.  Як людина умре, то помина-
ють і дев’ять день, і сорок день, і півголу, і год. Обично 
можна і раньше поменуть, а позже не можна.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Обично прибирається пе-
ред Проводками. Проводки у нас у неділю після Пас-
ки. У нас на кладбищі родичів коло родичів хоронять. 
У го́роді треба купить місто, а у нас стільки місця, шо 
можна до Майоровки лягать. Як ідуть на Проводки, то 
беруть пасочки, стелю каждому на гробок, ставлю па-
сочки, крашаночки, а люди тоді розбирають. Раньше 
як здорові паски пекли, то розрізали їх на Проводках. 
Раньше ще було варили коливо і ходили роздавали 
усім по кладбищу. А тепер такого немає, бо це ж усім 
треба одною ложкою давать, то не хотять їсти. Один 
год було, шо організували общий обід на 9 Мая. Ва-
рили на кухні у колгоспі обід хороший. Простелили 
клейонки уздовж і так уже обідали. А так коло каждої 
родні обідають. Хотіли зробить Проводки на 9  Мая. 
Один год були проводки 11  мая, то усі тоже пішли 
на кладбище. Як  ідуть на кладбище на Проводки, 
то беруть такі невеличкі полотенечка, кладемо їх на 
гробки, а туди уже кладуть пасочки, крашанки. Ідем 
кладбище провідувать – де жінка похована платочок 
прив’язуємо до хреста або до оградки, а мущині – по-
лотенечко. Прийшли, порозложували, коло своїх мо-
гилок постояли. У  каждого коло своєї рідні столик 
закопаний і кожна рідня збереться коло свого і там 
поминають. Приносять із дому усе.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. Вішальника і 
утопленика хоронять в углі кладбища або за кладби-
щем. У нас людина як умирає, то хрест ставляють у го-
ловах, фотографія і надпісь іде до могили, а у города́х 
більшість іде ззаді. А чого? Я вам скажу. Більше того, 
шо у го́роді усе підряд іде і дорожкою. Як іде людина, 
то не будеш же ти до каждого підходить і читать. От у 
нас тут одного поховали, а хреста поставили у ногах. 
Бо як уставатиме людина на Страшний суд, то буде за 
хрест браться. А один повісився, то йому так яму ви-
копали, шо він получився униз головою, бо там гора. 
Не по-людськи умер і не по-людськи поховали. Уто-
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пленикам і вішальникам хрести не ставляють, а колки 
ставляли. Треба осиновий кілок ставить.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Не можна гово-
рити поганеє щось про покійника, ніколи. Якщо не-
має, що хароше згадать, то краще мовчать. Його душа 
неспокійна. [...] Вона ще тут осьо, над нами. Вона до 
дев’яти днів, говорять, мечеться. Ну, покаместь він у 
хаті, то вона тут, у хаті. А як уже покійник там, то вона 
і там, і  в хату приходить. Говорять, до дев’яти днів 
душу ангели возносять по путі показать, що її жде. 
Показують і вертають сюди, назад, до дев’яти днів. 
І вона до сорока днів тут.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  Притужують  – сильно побиваються, сильно 
плаче, сильно внушає сама собі. Оця старушка, вісім-
десят сьомий рік їй, так вона каже мені: «Даниловна, 
добре, що ви прийшли до мене, сьогодні ж дєдуш-
ка приходив. Да каже: “Ліда, спи, спи, Ліда, не ходи. 
Менше спи, більше ходи”. А  я думала, що показало-
ся – глянула, а він уже у дверях». А вона лежить і ле-
жить, плаче за ним. Я кажу: «Ліда Петровна, ви його, 
мабуть, притужили». А вона каже: «До мене ніхто не 
ходе, крім вас, і я з ним говорю на всю хату, я за ним 
плачу». І це день і ніч. Каже: «Дивлюся, тільки спина 
і паличка – пішов він з хати, ще й чую, як двері рип-
нули». [Як відвадити?] Говорять, свяченою водою і 
маком обсипать кімнату і поріг і над дверми. У мене 
й досі там висить – коли вербу святять, свята верба, 
ту святу вербу як оберіг уткнуть десь понад стріхою 
в себе, і вона оберігає від злих духів. І обов’язково на 
ніч: «Во імя Отца і Сина і Святого Духа, амінь».

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Парутине

Записала Ю. Буйських 10 серпня 2012 р.  
у с. Парутине Очаківського р‑ну Миколаївської обл. 

від Михайличенко (Хвальовко) Марії Андріївни, 1924 р. н.,  
родом із с. Антоново Брестської обл., Білорусь 

(у с. Парутине проживає з 1947 р.),  
та Михайличенко Нелі Дмитрівни, 1946 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Сповіщен-
ня про смерть. [Як люди дізнаються, що померла лю-
дина?] Відкривають ворота, на ворота вішають пла-
ток. [Будь-який чи чорний?] Будь-який. Спорядження 
померлого. Проходную [кладуть], шо на голову – ето 
проходна, вєнчік проходний у карман, шоб пропусти-
ли, перстень. Сни-прохання. [Чи буває таке, що покій-
ний сниться і просить щось передати?] Буває таке: от 
ни положиш шо, ну, наприклад, там вона шо чи про-
сила, а ти ни положила, то сниця тобі, шоб ти прине-
сла чи перидала. Нам не снилось, но стука у вікно так 
от три рази. «Пута». [Чи зв’язують померлому руки?] 
Да, ногі і руки. Як хоче шось робить, то бере собі [мо-
тузки], а  як та людина така проста, то кладе в гроб. 
Нічне перебування біля померлого. [Чи сидить хтось 
вночі біля покійника?] Ну, як тут одна була женщіна, 
то вона ночувала, а типер і нема кому – вона виїхала. 
Атрибути поховальні. [Що ставлять біля померло-
го?] Ставлять хліб, воду, пшеницю в стакан і свічку. Це 
так ставляють – пшеницю і свічку, а хліб на кришку 
ложуть – несуть покойника, на кришку ложуть хліб. 

А як помре і виносять з хати, то в нас чи на стіл, чи 
на вікно ставляють стакан води і хлєб оце одрізають і 
кладуть. А тоді на дев’ять днів ідеш на кладбіщє і за-
бираєш цю водичку і там шо йому насипав їсти. Від-
співування. Батюшка приходе, як ти приглашаїш, на-
приклад, як ти не приглашаїш – батюшка не приходе. 
Отпіває, а тоді йде по дорозі і отпіває, а тоді прино-
сять до кладбіщя, заносять у кладбіща, тоді коло ями 
він отпіває, бере лопату і запічятує. А тоді хоронять 
покойніка. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Хто запро-
шує на обід після похорону?] Опшем як поховали, сто-
їт там куроводит [керує] родичька і каже: «Просим на 
обід, ідіть обідать». Хто хоче, той іде, а хто не хоче – той  
не йде. Страви поминальні. [Яка головна страва на 
поминальному обіді?] Коливо із рису. Канфетами об-
кладають. Сладкий рис варять і обкладають хрестом 
канфетами. [Які ще страви на обіді?] Хто шо хоче  – 
і ковбаса, і борщ, і лапша, і катлєти, та й холодець хто 
варе. Обізатєльно пирожкі на стіл ставить із печін-
кою. Печінка, картошка. Поминки післяпохоронні. 
Воно на перший день так гукають, а на другій день ось 
я, наприклад, чі мати ходе і гукає сусідів, родичів, шоб 
приходили на другий день поминать. А на девять днів, 
хто хоче  – гукає, а  хто не хоче  – розносить та і все. 
Пиріжки чи там перепічки, канфети та пряники  роз-
несли – та і все.

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Лиса Гора
Записали О. Таран, О. Боряк та О. Васянович

31 жовтня 2008 р. у с. Лиса Гора  
Первомайського р‑ну Миколаївської обл. 

від Шевченко Марії Миколаївни, 1929 р. н., 
Бабич Олени Федорівни, 1926 р. н., родом 

з м. Кіровограда (у с.  Лиса Гора проживає з 1946 р.),  
Бабича Віктора Івановича, 1951 р. н., 
Коробко Клавдії Семенівни, 1947 р. н., 

та Паши Лідії Антонівни, 1927 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. У  [19]71-м 
году мій хазяїн помер. Приснився мені сон. Ця хата 
построєна була, а ми ж сиділи в старій хаті. Ну і снить-
ся мені сон, я йому кажу: «О,  Іван,   дивися як стіна, 
причівковий угол розійшовся, це ж не сюди – не туди. 
Диви як розколовся, може, ми його підперли?». А він 
каже: «Не нада його підпирать, він год постоїть, а ти як 
схочеш, то вальками замастуєш. Вальками заложеш». 
Правільно  – май місяць настає, він заболіває  – рак 
горла – і ровно год. На Тройцю у 71-м году в Ніколаєві 
поставили йому в горлянки трубку, щоб дихав, щоб 
ще який місяц пожив. Передчуття смерті. [У неві-
стки] було двоє дітей, а коли брата убили на фронті, 
була 33-го году дівчинка, вже у войну її було 7 год – 
Шура. І заболіла і все кликала: «Іди, мамо, клич швид-
ше батька, хай прийде, я  вже приготовилась. Я  вже 
буду йти з ним – оно він іде». Ну і вона померла, ми 
поховали. Приходе одна жіночка, та й каже до неві-
стки – Вери: «Вера, що я тебе попросю? Приснилася 
мені Клава, в  неї були тісненькі тухольки, а  я взяла, 
та й наділа, що вона там лежатиме, та що, вона там 
ходитиме?». Приснилося матері: «Мамо, нашо ти мені 
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ті тухлі наділа, я ж і там ходить у їх не буду, в мене ж 
пальчики болять! Піди, – як може мертв’як знать, – по 
Перемській, 28, – це ж у Кіровограді, – іди, там тьотя 
померла і понеси мені тухлі». Вона приходить до неві-
стки, та й каже: «Вера, я положу в труну ці тухлі», – а 
вона каже: «Ну шо ж я, ложіть».  Поклали тухлі. А їй 
сниться на другий раз: «Спасібо, мама, що ти мені 
передала тухлі, я поміряла, ножки не болять, мені ха-
рашо». «Стривожити» покійника. [Випадок зі сва-
хою] Саме було апрель місяць, Паска була. А  вона у 
дочки  – прийшла, жила в літній кухні. А  та Оля, це 
ж дочка, та готовили все ж, як на Паску. А вона каже: 
«Зварила супчику та понесу бабі супчику, щоб гаря-
ченьке посьорбала», а їй було на 87-м году. Пішла, – а 
вона лежить – харчить. Половина на дивані тіла, а по-
ловина на землі. А вона з того переляку не пішла за 
чоловіком, а прибігла сюди, до мене: «Мамо, гайда, бо 
щось з бабою зробилося», – це моя мама. Ми до неї – а 
що я зроблю сама. Життя не було, тільки що харчала. 
Ми ж мусили щось зробить  – чи стягнуть на землю 
чи покласти на дерен. За ноги, другий за руки, вертає 
на подушку, а я за ноги та на диван. Це вийшло, що 
ми її стривожили, вона мала вмерти, а ми її стриво-
жили, і вона п’ятьдесять днів лежала, харчала, не їла, 
не пила, не дивилась – нічого, ото тільки я марлею об-
мотала на ложку, вмочила губи та й усе. А сказали – 
за те, що вона довго не вмирає, треба дірку в потолку 
просвердлить. І це ж мій зять – дочкин чоловік – виліз 
на горище і напротів баби, щоб на живіт впала та зем-
ля, свердлив дірку. Згори вниз і на неї. І тільки він це 
зробив, не встигло свердло пройти геть до краю, тіль-
ки кінчик показався і начала земля сипатися, і  вона 
кончилась. «Приймати смерть». Перед тим, як має 
кончаться, бабки ходили до таких людей – родичі, але 
більш старенькі. І  от, як бачуть, що ось-ось конець, 
світили свічку і держали свічку, поки не кончиться. 
Ну, яку там назначали людину, яка там не боялась [...] 
Оно ми з чоловіком  – він приїхав з роботи, трошки 
випивший, та дід у нас отут у кухні був, я бачу – ні-
кудишній. Я  кажу: «Гайда, Василь, побачим, як там 
дід». – «Нічого йому не буде». Я пішла до вікна. А дід 
все врем’я як лежав: живий був та тако ноги в ньо-
го були – рогачиком. А це заглянула я у вікно – свєт 
горить, а  ніг нема у кроваті. Я  прибігаю: «Пішли,  – 
кажу, – бо ніг нема, батько вже, навєрно, помер». То 
він підхватився, залітаєм туди – тільки двері він встиг 
відкрить од кухні, а з діда тільки дух тако: «Х-х-х-х…». 
І рот роззявлений, і очі витріщені. А Василь мені кри-
чить: «Давай скоренько платок». Та поки я побігла 
взяла платок біленький такий льняничковий, щоб 
зав’язать, щоб захололо ж, закритий рот був, прихо-
дю, а  він копійки шукав та очі закрив батькові і так 
поклав копійки, й оце все – це його рідний батько був. 
Де коли людину знайде смерть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Як умре людина, то кладуть у хаті на 
лаві. Як січас нема лави, то на тапчані кладуть. Дитя 
так само кладуть на лаві. Обмивають покойників у нас 
жінки. Кого попросять, то той і обмиває. Сусіди, як 
молоді кругом, то йдуть. А більше-то ідуть старенькі. 
[...] Сусіди [миють]. Беруть чужих. Стелють одіяло чи 
рядно і там миють, роздягають геть: нада ж одягнуть 
мертвеця. На другий день, як мерця вже мають нести, 
чи як   на третій день несуть обично. Тепер несуть і 

на другий день. [Щось дають тим, хто обмиває?] Бру-
сочок мила, платок чи рушник. [Чи дають гроші?] Ні. 
«Мертва вода». [Куди дівають воду, у якій обмивали 
покійника?] Треба на гній, де ніхто не ходив і ніхто не 
вступив. А в мене мого чоловіка мила братова жінка. 
А отут-о біля хати був горіх. А вона придумала – ви-
лляла під горіх. І  на третій чи четвертий год горіх 
пропав  – висох геть. Треба і мисочку, і  тряпочку ту 
викидать, і воду – там, де люди не ходять. Одягання 
померлого. Вдягають покойніка у нове все. Є такі, шо 
самі готовлять собі на смерть, але буває, людина не 
знає, шо умре. Сорочку обов’язково треба жінці одіть, 
а тоді одягають плаття, кохту, платок обязатєльно, тру-
си одягають. Бюсгальтер як молодій, то одягають, а як 
старенька помре, то і нє. Взуття тоже новеньке – чи 
тухлі, чи комнатні. І панчохи вдівають. Як поховають, 
то своїм дають чи пальто, чи костюма, або дають кому 
жилаєш. Це на дев’ять день. Чоловіка вдягають у кос-
тюм, шляпу кладуть, але не на голову, а збоку. Страх 
перед померлими. Як боїшся мертвеця, то кажуть, шо 
нада чи рукою чи до ноги, до підошви притулитися. 
Мій дід, батьків батько, помер, то я вже і одягать пома-
гала – трогала його. І ще кажуть, як з кладбища прий-
шов – лобом у комин треба три рази вдариться. А як 
комина нема, все одно об стєнку якусь. Сказать «Про-
сти, мені, Боже, я боюся, прости мені». Боязнь зніма-
ється. Спорядження померлого. Після войни хто що 
мав  – в те й вдягав. Ногами до дверей [клали]. Топ-
чан, а раньше були такі скамєйки, то складали дві-три 
скамєйки, ну й стелили якусь там постєль. Стелили 
простинь, а зверху вже покривало, тюль. Та з тею про-
стинню в труну [клали]. [Що кладуть у труну покій-
ному?] Гроші. Хто скільки має. Щоб він викупив там 
собі землю, мєсто. Бумажні не кладуть, тільки медя-
ки – копійки, двадцять чи тридцять чи п’ятдесят ко-
пійок, чи руб отой залізний. [...]  [Що клали в труну 
чоловіку?] Те, що він носив. Шляпу клали. Ходив дід 
мій з палкою – палку йому поклали. В мами моєї зуби 
такі вставні були, щелепи оті зроблені – вмили, я всу-
нула, бо вона просила. [...] Сни-прохання. [Якщо забу-
ли щось покласти в труну і сниться покійник,] можна 
понести в ту саму могилу й зарити те, що ми не покла-
ли. [Чи можна передати наступним покійником?] Ні, 
у нас так не роблять. «Пута». Ноги зв’язують, а тіль-
ки обязатєльно, щоб розв’язали. Руки розв’язують 
раніше, а ноги тоже обязатєльно. Комусь снилося, що 
забули розв’язать мертвеця: «Чого ж ви мене запута-
ного, – каже, – загорнули в землю?» [Куди ці пута діва-
ють?] В труну, під мертвеця. [Чи  буває таке, що хтось 
забирає собі?] Крадуть. Хто знає та вміє – то крадуть. 
Я не вкраду, бо я не знаю, для чого воно нужне. Воно 
мені не нада. Я  його боюся. Нічне перебування біля 
померлого. [Чи можна покійника залишати самого 
в хаті?] Як получається. Другі можуть, а другім нема 
кому. На ніч накривають. Є жінка, що читає до десяти 
чи до одинадцяти ночі читає, [а тоді] чи завезуть її, чи 
піде пішки. А люди тоді розходяться. Раньше сиділи, 
я помню. Я коло своєї мами спала, коло брата спала 
прямо. І тьотя Єля, і тьотя Зіня у веранді, ми тамоч-
ки, мама лежала на нарах чи на кушеткі, а ми спали. 
[...]  [Коли покійника перекладають у труну?] Як уже 
мають виносити, якщо є де. Атрибути поховальні. 
Ото наляють стакан води і кинь туди ложку сахарю, 
і хай стоїть до дев’яти день. І вона випарюється за ті 
дев’ять день чи то де вона дівається, а як нє, то виляй 
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її десь тоже тако. [...] [Чи ставлять щось поруч із домо-
виною?] Нічого. Ідуть з ромашками, свяченою водою. 
Батюшка одправив, прийшов до хати. А  тоді несуть, 
і батюшка ж іде на кладбіще. [Поки в хаті лежить тіло, 
нічого біля нього не ставлять?] Нічого. Кажне підходе, 
гроші кидають [на стіл, на тарілку]. [І свічку не запа-
люють?] Вже тоді вони беруть ці грощі [їх можна ви-
трачати тільки на свічки], купляють у церкві. Тільки з 
церкви [воскові]. [А коли свічки роздавали?] Із церк-
ви [як ідуть], як дають хліб. Як дають хліб, в  калач 
встромляють свічку і запалюють. Вона горить, щоб 
йому [покійнику] там видно було. А тоді як уже по-
обідали, забирають калачі і забирають свічку додому. 
Даровини прощальні. [Що несуть люди, як ідуть про-
щатися з покійником?] Гроші на тарілку. Стіл, і на сто-
лі тарілка, то в ту тарілку – хто скільки може. [...] Як 
ідуть на похорон, то рідня несе гроші. Тепер більше 
гроші носять. Якщо рідня, то приносить і канхвети, 
і пряники. Відспівування. Як не було церкви, то хоро-
нили без священика. А вже як началося це, шо вірять 
у Бога, то вніманіє обращають на церкву, тепер при-
глашають батюшку. Були у нас такі тьотки, що читали. 
Звечора почитають, а тоді на другий день тоже чита-
ють. Обично ховають на другий день. Як нема батюш-
ки на похороні, то пічатають у церкві. Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. [Що не можна 
робити, як покійник у хаті?] Не стірать, не замітать 
не можна до дев’яти днів. Як дев’ять днів сповнилось, 
можна було прибирать, стірать, оце все. [Що не можна 
робити, коли йде похоронна процесія?] Кажуть, що не 
нада спать. Я  знаю, що дочка моя, вона робила еко-
номістом у колхозі, у сусіда хтось помер, голова в неї 
боліла, вона прибігла на обід, то вона вмилася, поїла 
і трошки лягла передихнуть. [Розказує:] «І  тільки я 
провалилась наче, а хтось мене буде, мужчина: “Оль-
га, піднімайся, не нада спать”, бо саме несуть дядька 
Андрушу».

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як є ши-
роко, то виносять у труні з хати, а  як ні, то у про-
стині. Батюшка як править, то піднімають на порозі, 
а тоді коло воріт править, а тоді вже на кладбищі. Як 
тільки винесуть за ворота, то закривають ворота. Не 
зав’язують, а  тільки закривають. [...]  [Як виносять 
труну, чи зупиняються десь?] На подвір’ї. Ну, як по-
кійника виносять другі фотографують – хотять мать 
пам’ятку, а другі – винесли, та й самі рідніші плачуть 
над покійником. [Як вийшла процесія з хати] обяза-
тєльно і двері, і ворота закрить нада. [Як мрець в хаті] 
відчинені ворота. Як везуть покойніка, то зупиняють-
ся на перехрестях або около рідні. Як до кладбища 
доходять, то на повороті, а тоді уже на кладбищі зу-
пиняються. [Чи несуть на цвинтар хліб?] На кришці. 
[На похорон люди не несуть?] Ні, одна хлібина. [Куди 
її дівають?] Бере той, хто держе верьовки, що спуска-
ють в яму [труну]. Хазяїн кладбища, ну, назначає сіль-
ська рада людину, що одвічає за кладбище, то ото тому 
чоловікові оддають. А в нього храняться носилки, як 
мертвеця несуть, і оті верьовки, що спускають ними. 
А кришку несуть – платки в’яжуть. І так і несуть. До-
рожку стелять. На вікону кладуть платок, до вінків 
кладуть, в’яжуть платки.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [Чи опускають труну 
на рушниках?] Спускають, тільки не в нас. Осьо там, 
в Остаповкє, – на рушниках. А тоді розрізають, кому 

який кусок попадеться, і копачі забирають. У них не 
в’яжуть до руки. У нас в’яжуть до руки копачам і до 
носилок, а в Остаповкє осьо – вони не в’яжуть до руки, 
а  нече вона там двадцять метрів чи п’ятнадцять ме-
трів рушників тіх. Раньше продавали лляні рушники. 
І то на тих рушниках спустили мертвеця, тоді витягли 
[рушники]. То роздерли – хто який кусок попав – кому 
більший, кому менший. Тільки копачам: труженики. 
Копачі. Копачам плотять  – хліб дають і гроші тоже. 
Другі беруть копачі [гроші], а другі відказуються. [Як 
кажуть: «кладбище», «цвинтар»?] Цвинтар, могилки – 
по-разному. У  нас і руські, й  українці, й  молдавани. 
[Священик теж іде на цвинтар?] Другий іде, а другий 
не йде. Якщо музика є, то батюшка не йде на цвинтар. 
І інші везуть: похорон йде, музика грає, а батюшка вже 
на кладбищі. І він запечатує. [...] [На хрести чіпляють 
щось?] Да, рушники. Як мужчина – рушники, як жін-
ка – платки. [Куди їх потім дівають?] Забирають додо-
му – я, друга, третя. Рушники поминальні. Тут у нас 
рушники в’яжуть до нарів [для тих, хто буде нести]. А  
у Кіровограді не так ховають, не перев’язують нічого. 
Це взяли рушники, одна половина  – дванадцять ме-
трів і друга половина – дванадцять метрів, копачі за-
горнули її, склали, скільки там – шесть душ, порізали 
там, на кладбещі, та й забрали собі [по рушнику]. [Це 
у Кіровограді]. Не всіх однаково ховають. [А у вас як 
ховають?] А в нас чіпляють до нарів платки, рушники. 
Для того, хто хрест несе, – в’яжуть до хреста платок. 
Потомочки, хто труну несе, тіх женщин перв’язують 
платками. Ну, чи мужчини, чи шо. Платками в’яжуть. 
До нарів в’яжуть рушники на чотирьох углах. Шесть 
рушників в’яжуть. Принесли на кладбище, як опус-
тили у могилку, сійчас же рушники знімають, другі 
в’яжуть чорні пов’язочки, отако-го, кидають у могилу 
ці чорні пов’язочки. Рідня кидає. [І раніше так було?] 
Да. Це теперочки копачів перев’язують і перев’язують 
[тих], що несуть, а  раньше було,   всіх перев’язують. 
Я  тільки знаю, що взяла сто платків. Я  усю рідню 
перев’язала. Ну шо, шо він тоді платок був? На сто ру-
блів не розрізані, нічого. Були платочок – руб десять, 
крандашінові [крепдешинові], такі красіві, та я взяла 
сто платків. [На яку руку в’яжуть?] Лєву. На праву 
не в’яжеться. Незя. Ти як хрестися, ти на праву руку 
хрестишся? [...] Як до гробка ідем, там мама моя, брат 
мій і невістка, і папа поховані, то ми беремо до мами 
платочка, а до хлопців – полотенечка. В’яжемо це на 
хрест або до пам’ятника. Хтось іде і візьме. Це вроді як 
спомин. Вроді, кажуть, шо не можна брать з кладбища 
те, шо сам приніс, а другі можуть забрать.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Мертвеця 
загорнули [закопали], а людей приглашають хазяйни 
на обід. І ото поки з кладбища прийшли – столи роз-
ложені і вже обід готовий. Страви поминальні. Пер-
ший день положено, щоб три страви було – борщ, що 
там вторе і кампот. А тепер уже – мама рідна! [Чи го-
тують коливо, борщ гарячий?] Обязатєльно. У борщ 
кладуть квасолю зараз. [А  горілку ставлять?] Об-
язатєльно горілку кладуть. [Скільки її треба випити?] 
Скільки хочеш. [А раніше?] Частували, по три чарки – 
до первої страви, второї, до третьої. А тепер – графин 
[ставлять]. [...]  Пока на столі стоїть коливо, пока не 
возьмеш колива, не бери нічого їсти. [З чого його ро-
били?] З рису. І ставляють на столі. Ми недавно хова-
ли одного, як сіли їсти, коливо вперед узяли по три 
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рази їсти, а  тоді стали борщ їсти, картошку. [Чи до-
давали щось до рису?] Канфети на перехрест. І свічка 
горить. [Солоний рис?] Нє, чуть подсолодяний і кан-
фети переложені хрестом. Я трусила сахаром. [Раніше 
теж з рису робили?] І раньше так було, із рису. А на 
Святий вечір варили пшеничку. Калачі із свічкою – це 
вже послєднєє. [...] [Де брали калачі?] У магазіні. [Чи 
несуть їх на кладовище?] Нє, нє! Готовили приблиз-
но: розщітує людина, якщо 50  человєк, наприклад, 
буде [на обіді], значіть, це 50  свічок нада, 50  їди. Не 
щітая хліба – те, що поріжеться. Оце дали вони тобі. 
Хліб, сіль – поїли геть усе. Пом’янули, тоді дають хліб 
і кампот. Це вже послєдня. Дали борщ, дали картошку, 
дали вермішель. Поставили кампот і праники, і  по-
клали калачі. І  засвітили свічку. І  хай свічка горить, 
пока ти кампот вип’єш. [Ці калачі з собою забирали?] 
Люди. [Якщо дають узвар, то узвар випивають, калач 
забирають]. І  свічку береш. [Що робити зі свічкою?] 
Не викидай, положи, хай буде. [А калач треба їсти?] 
Да. [Калач такий самий, як на вечерю носили?] Ні, 
на вечерю круглий, а це хлєб. [Але казали «калачі» на 
них?] Да. Булка, хай буде як батон. Раньше ми пекли 
свої калачі. Мука була. [Якої форми вони були?] Ну 
як? Круглі були. Кругленькі, сплетєні, с  поясочком. 
[Тобто так само, як на вечерю?] Да, тільки менші. Це 
тепер стали такий хліб носити, а тоді такий же калач 
був. «Сніданок» для померлого. [Чи несуть покійнику 
«снідати»?] Да. Гаряче не понесеш – борщ та кашу, а ві-
зьмеш ковбаски, якийсь налисник там та бутилочку. 
Прийдуть дочки чи сестри, брати та поснідають, самі 
собі вип’ють. А як іде хтось – угощають. Чужу людину, 
як хто хоче, як нема кому [можна взяти з собою нести 
снідати]. [«Сніданок» недоїдений куди дівали?] Ста-
рались, щоб оддать. А тарілка, ложка, чашка дається 
на дев’ять день, вилка й ложка. Вже не даси порожню 
тарілку. Покладеш конфетів, а  в тарілочку там пече-
ня. Поминки післяпохоронні. [Коли поминають по-
кійників?] У  нас роблять дев’ять день, шесть неділь. 
Ну, хай буде сорок день, а тоді, хто хоче, робить півго-
да. Надя, дочка моя, казала тепер півгода не роблять, 
а роблять год тільки. [Колись робили півроку] Напре-
мер, я  робила свойому: дев’ять дней, півгода, сорок 
день. [...] Треба робить тільки у той день, а не раніше і 
не пізніше. [...] А раньше робили іначе. Та раньше, що 
ж, дешевше було. Субота у нас – поминальний день. 
У церкву йдуть, ставлять свічку там. Дари поминаль-
ні. Як тільки поховали, первий день у нас дається тіль-
ки копачам – калачі. І на калачі їм в’яжуть, до руки, 
в’яжуть до носілок, оце вони все забирають. Дається 
носовий платочок. Уже як роблять другий день чи 
дев’ять день, у нас скликають труженіків і рідню. Тоді 
дається всім по булочкі, копачам. У нас копачі дуже в 
почьоті, вони ж копають, чи то завірюха, чи не завірю-
ха. Їм дається більше. Хліб більший, калачі чи батон, 
а остальним булочкі дається. І дається їм рушник гар-
ний. Мушінам рушники дається, а  всім остальним  – 
шо єсть. Жєнщінам платочки дається, мущінам поло-
тєнєчка чи там більші, чи там менші. І в нас одівають 
дві женщіни. Дві або одну – це так, даються і колготки, 
і комнатні, і плаття, і кофта, і рубашка. Це все у пакєт 
і дається це. На сорок день у нас так само собирають 
людей знов і дається постєль  [нова]. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Є  Поминальні суботи. 
Є празники. І на Михайла, і на Петра, і на Івана Хрес-

тітєля. На Святий вечір і на Різдво – не нада. Вообще 
я чула, що не треба по великих празниках [поминать]. 
На Паску вони [померлі] тоже пішли десь по гостях. 
А  на другий день Паски ішли [на кладовище]. [Як 
цей день називається?] А ніяк. [Коли у вас Проводи?] 
Після Паски за тиждень. В цю неділю у нас Паска, а в 
суботу – Проводи, даже тиждень не проходить. [Що 
несуть на кладовище?] Туде вже хто шо хоче. І другий 
тут круг стоїть, розкладаються, стоять люди у кругу, 
з  мисочками. Батюшка тамечки святить, праве, мо-
литви читає – все, щоб попало мертвим. А тоді йдем 
до своїх. Пороздамо, що він святив – роздай. А раньше 
ходили до хати, Гробки одбули, роздали, як батюшка 
одправить, а тоді вона чи я зготовилися, позвали сусі-
дів, душ три чи п’ять пар, сіли тут, поїли. І споменили. 
[...] На кладбище у нас їдуть і на Проводи, і на 9 Мая. 
Проводи у нас у неділю, на Балкє – у суботу, а на Тре-
тій сотні – у понеділок. У нас три кладбища. Раньше 
носили і коливо, а січас шось нема такого. Принесли 
те коливо і розділили однією ложкою, а счас уже одій-
шло це, шо однією ложкою. Тепер таке врем’я, такі 
люди єсть шо разні болєзні. У нас цигани тільки обі-
дають на кладбищі. У нас циган багато поховано. Вони 
сідають у круг, так, у стороні. Наші кажде коло свого 
гробка стоять.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Яка баба робила на добре, та цій не нада нічого 
робить, вона людям робила добро, дітей спасала – цій 
бабі нічого не нада робить. А та баба, що чарувала, ро-
била і до корови і корови портила, то цій нада, вона не 
помре, нада її або стелю валить у хаті, або дірку рубать 
у потолку, пробивать дірку, щоб вона кончилася. Осьо 
де Ганя Ціпаєва жила та у Лозоватки робила до корів 
сильно, щоб корови ніхто не мав держать, і вона по-
мирала – стелю провалили, а з неї молоко – отак от! 
Гріх скотині робить, я  знаю  – це дуже гріх великий! 
Дітей нехрещених. Моя дочка родила двоє близнят – 
хлопчика і дєвочку. Та хлопчик родився вєсом в два 
шістьсот, а дівчинка – три двєсті. Вона сама маленька, 
но нічо. Ну, то хлопчика поховали, не вспіли даже й 
похрестить! [На кладовищі поховали?] Да, покропили, 
посвятили. Його хватило младенчіство, його повезли 
швидше у больницю. [Що таке «младенчіство»?] Це по-
гана болєзнь. Може воно те младенчєство на людині, 
кому в сні переходить. І ти спиш, і на тобі переходить 
і воно тебе не тривожить у снах. Я не помню у кого, 
та нахватило на дитину младенчество, начєло кидать. 
А вони ой, тормозували, тормозували, а не надо його. 
Взяли чорний платок, накрили, перехрестили. Його 
перетрясло, того хлопчика, він і встав, пішов. А щоб 
його стревожили – або спаралізувало, або що. А наші 
ж у больницю, а тоді як ухватили його з больниці, та 
до бабки у Первомайському. А бабка каже: «Пізно, що 
ви зробили? Зачем ви вколи давали?». Він і помер там, 
у больниці, там і ховали. А тоді як ухватило младенче-
ство Віту, та в два часа ночі в Первомайському. В два 
часа ночі поїхали. [Що вона робить, оцим чорним 
платком?] Нє, вона змовляє. Як ти не знаєш до його 
того, то ти нічого не зробиш. Неодружених. Як уми-
рає хлопець чи дівчина, то дуже багато людей на похо-
роні. А як старі, старі нікому не нужні. Колись вдівали 
вінок нєвєсті, а  женіх  – як женіх. Каравай на такий 
похорон не печуть. Самогубців. В мене свекруха по-
вішалась. [Де її ховали?] Там, на кладбищі. [Разом з 
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усіма?] Да. [Окремого місця не було для самогубців?] 
Не положено ховать вішальників там, де мерші. Хто 
застрелюється, хто вішається  – не нада. Топленика 
можна. І  мершого можна, а  вішалників, що сам собі 
вбивство зробив, цих не нада. Це треба, щоб отдєль-
ний був. [А в нас] ховали вмєстє всіх. Батюшка – хто 
вішається – не йде він править, геть не хоче і молитви 
читать. І не печатає. І хто розтрелився [застрелився], 
кажуть, в Первомайськ просилась, батюшки щоб за-
печатали, бо года з два, мабуть, лежав незапечатаний. 
І  все снився, що він незапечатаний. То вона поїхала 
в Первомайськ, взяла землю та запечатала. Той же ж 
батюшка не знає. То тепер той батюшка набрався грі-
хів, а вона прийшла, розсипала землю кругом його мо-
гили – і вже не сниться. А вообще вішальників, роз-
трельників – нє нада. Хто саме собі смерть робе – нє 
положено. Топленик – це неізвєстно, він не пішов спе-
ціально топиться. Ось у нас сусід – молодий, 34 годи, 
такий гарний, здоровий. [...]  Третій день Тройці, на-
ловив риби, матері сказав: «Жар, а  я піду скупаюсь, 
прийду  – будемо снідать». Пішов  – і немає, немає, 
а Тамара [мати] раз гукає: «Олєг, Олєг!». Він не обзи-
вається. Вона побігла туди: одежа на скалі, бритвений 
прибор цей всей на скалі, а  його нема. Вона побігла 
за Сашею, за сином другим. Пока вона прибігла туди 
та назад, той Саша тільки встромив у воду руки, ну, 
вскочив, а він зразу на скалі – у нас там пічка і скала 
така длінна, і він тако – як посунувся, так і заснув. Ви-
соке давлєніє у нього. Він, мать, на камні помер і так 
його потягло у річку. [Що кажуть про людей, які на 
Трійцю вмирають?] Кажуть, що на Тройцю три дня не 
нада до річки йти. Тройця – сьогодні неділя, понеді-
лок і вівторок. Це три дня – Святий Дух – це ж наш 
дух там, на тим світі, ми дихаємо. А ми вмираємо, наш 

дух іде туди. Як батюшка в церкві розказує, бо я ходжу 
в церкву, – ми, тіло наше, піде в землю, воно прахом 
піде, перегниє косточками геть усе. Но дух мій пішов 
до Святого Бога. От цей дух геть усякий. Він на тре-
тій день Тройці [втопився], кажуть – русалка бігала. 
По воді його русалка потягла. Викликання дощу. [Як 
викликали дощ у вашому селі?] Клечення вмочали у 
воду, за водою пускали. А тоді вмочають у воду, у річ-
ку, та йдуть на кладбище та топленика бризкають. 
Такі молоді не йшли, а це старі. Прийдуть та вмочать 
у свячену воду те клечання та йдуть на кладбище, та 
поприскають, ось і все.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  [Чи можна притужити покійника?] Можна. Ось 
коло мого сина живе одна жінка. Її чоловік помер. Ще 
й немає півгода, як він помер. Я йду до племенниці до 
своєї, вона всєгда кличе мене, починає розказувать, 
зараз починає плакать. «Чого ти, Ніно, плачеш?» – «За 
мною Петро, і  вкриває мене, і  гладить мене, і  обні-
має мене. І  каже: “Ніно, ти не плач, я, каже, живий, 
і не голоси за мною. І не роби, оддихай трохи”». А я її 
кажу: «Ти притужила». А вона мені каже: «І Таня мені 
каже, що притужила. От що робить?» – «Пошли його 
матом», – я прямо так і кажу. А вона каже: «Ой, я й не 
знаю, що робить». Уже кажуть люди, що треба взять 
свячений мак і свячену воду і обприскать кругом хати 
і на ворота, щоб він як вигнав. То нечистий дух уже, 
то Сатана. Вона каже: «То вже Сатана надо мною тан-
цює». Я її в церкву посилаю: «Піди в церкву та поспо-
відайся, та скажеш батюшкє, він тобі прочитає такі 
молитви. А  то сама “Отче наш” можеш прочитать». 
А вона: «Я сама читаю, а воно мені геть у пам’ять не 
залазить».

IM
FE

www.etnolog.org.ua



БАЛТСЬКИЙ РАЙОН

с. Кармалюківка
Записала С. Кравченко  

26 липня 2008 р. у с. Кармалюківка  
Балтського р‑ну Одеської обл. 

від Рудик Ніни.  
Розшифрував В. Балушок

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Споря-
дження померлого. [Чи кладуть у труну улюблені 
речі покійного?] Нічого, просто застелили таку пі-
лочку, потом з простинню виносят і кладут у труну. 
Тепер оббиті, готові [труни].

ВИНОС ТРУНИ Шість душ виносят. В’яжут людей 
рушниками, матер’ялами. А на порозі стелют налав-
ник чи одіяло і кладут подушку гарну. Як покойніка 
винесли, забирають подушку і одіяло. [Рідні залиша-
ються в хаті чи виходять?] Всі виходят і двері закри-
вают. [Чи можна повертатися?] Не можна.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На обід 
йдут тепер всі. Тако не знаєш на скіки готувати. Бо 
колись той несе вінок, а  той то. І  на кладбищі го-
ворять: «Люди добрі, хто трудився, пожалуста на 
обід». А  тепер покойника однесли, а  вони вже по-
вні столи сидять забиті, по триста чоловік. Страви 
поминальні. [Що готують на поминальний обід?] 
Всьо. [А  раніше?] А  раніш шо, картошка, там, жа-
рена, голубці з кукурудзяної крупи. Такі злидні 
були. На кисіль якісь там вишні сушені і хлєбчик, 
і  борщ. Це всьо було. А  зараз і ковбаса, столи на-
биті, гнуться. [Чи є якісь обов’язкові страви?] Кутя 
або з пшениці, або з рису – коливо. Це об’язательно. 
Три мисочки. Каждий молиться, каждий бере там  
три рази. Поминки післяпохоронні. [Чи роблять обід 
на другий день?] Тоже робимо. І дев’ять день, і сорок, 
і півгода, і три годи, і п’ять, і сім.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вас у селі Про-
води?] Через неділю після Паски. У цю неділю Паска, 
а на слєдующу суботу Проводи. Є в людей у неділю. 
Завжди батюшки. Приїжджаємо з Одеси до баби, все 
готуємо – від холодцю до налисників. [Чи обідають 
на кладовищі?] Да, да. Зробили столи такі довгі. Бе-
рем з дому клейонку, пілки ці, такі дорожки, стелемо 
і сідают усі. Десь якісь чужі. Як нема чужих, то й свої 
всі сідают. Бо родини багацько, та й усі йдут. Від про-
дуктів стіл гнеться. І пити, й їсти.

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Демидове
Записали Т. Агафонова, Г. Захарченко, Н. Недогода, 

О. Прігарін, Т. Прігаріна та Н. Серебряннікова в серпні 
1996 р. у с. Демидове Березівського р‑ну Одеської обл. 

від Садової Поліни Мартинівни, 1916 р. н., 
Дмитрієвої (Романової) Євгенії Василівни, 1915 р. н., 

Афоніної Марії Федорівни, 1925 р. н., 
Жученко Марії, 1910 р. н., 

Рак Надії Василівни, 1925 р. н., 
Шабанової Параскеви Іванівни, 1930 р. н., 

та Островської Ганни Костянтинівни, 1917 р. н., 
родом з м. Одеси (у с. Демидове проживає з 1920 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Якщо 
курка закукурікає, то в хаті буде покійник. Якщо ви-
ють собаки – скоро хтось помре. Сни-прикмети. Сон 
проти вівторка – на дворі багато снігу, в кухні багато 
мух. Цей сон на смерть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Коли людина помирає, 
її накривають на дві години. Потім запрошують лю-
дей, які обмивають та одівають. Покійного кладуть 
на одіяло на землю. Мужчин обмивають і одівають 
мужчини, жінку  – жінки. Тим, хто обмивав, дають 
по полотенцу. «Мертва вода». Воду, якою мили по-
мерлого, виливають там, де ніхто не ходе. Померлого 
клали у передній хаті попід стіну зправа. Споряджен-
ня померлого. В труні покійного накривають спочатку 
полотном, потім занавеской. В  труну кладуть гроші. 
Атрибути поховальні. Біля покійного на вікні став-
лять стакан з водою і цілушку хліба зверху. Він стоїть 
дев’ять днів. Потім на дев’ятий день хліб несуть на 
кладовище і кришуть по гробиках померлих родичів. 
Відспівування. В день похорон батюшку запрошували 
додому, він служив, потім ішов на кладбище. Дарови-
ни прощальні. Хто не може піти на кладбище попро-
щатися з покійним, приходив у дім. Приносив гроші з 
собою і клав їх на тарілочку, яка стоїть на столі чи на 
вікні біля покійного. Ці гроші потім віддають в церкву 
на свічки. [...]  В  той день, коли копають яму, родичі 
померлого готовлять обід за те, що вони [копачі] по-
строїли хату покійному. Ховають на другий день, як 
викопали яму.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Попереду [несуть] хрест 
[той, що на могилу], потім ікону, вінки [хто візьме], 
[далі йдуть] певчі, батюшка, [несуть] кришку, гроб, 
[ідуть] люди. В церкві брали значки [церковні хоруг-
ви]. Родичі не несуть гроб. Гроб несуть ті, хто копав 
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яму. До носилок прив’язують платки чи полотенца 
[частіше], які потім забирають собі ті, хто ніс гроб. Зу-
пиняються на дорогах [перехрестях], на перехресній 
дорозі. Хтось з людей стелив доріжку, на неї ставили 
гроб. Батюшка правив і кадив гроб. Дорожки, які сте-
лили, забирали собі ті, хто їх стелив. Попереду труни 
кидають гілку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Після по-
ховання на кладбищі всім роздають колево, яке несли 
з собою в чашечкі. Страви поминальні. Готовлять 
холодне, борщ, пелав [плов] (солодкий чи з курячим 
м’ясом), компот. Колево  – варена пшениця з конфе-
тами, без води. Колево – як панихиду роблять. Кутя – 
варена пшениця з водою і маком (жидка), на поминки 
готовили теж. Поминки післяпохоронні. Будь-коли в 
неділю, щоб пом’янути померлих, приходили в церк-
ву, брали гра ́мадки [поминальники], на яких запису-
вали [імена] померлих, і разом з просвірами, які ку-
пляли в церкві, подавали в алтар батюшкі. Він правив, 
відламував кусочок просвіри і потім її віддавав. Ці 
кусочки просвіри кидають в вино, яким причащають-
ся. А люди ламають, роздають між собою просвіри за 
померлих. [...] Обід готовили на дев’ять днів, сорок 
днів,  рік. Поминання індивідуальні. В  день смерті, 
в  день народження померлого його родичі подають 
за померлого . [...] Якщо покійний часто сниться, по-
трібно комусь дати за упокой [хто що може]. Традиції 
жалобні. Цілий рік не можна веселитися, старалися 
півроку. До дев’яти днів не можна мазати хату, стира-
ти. Жінки носили рік чорний платок. Чоловіки нічого 
[не] носили на знак трауру.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Чотири Поминальні су-
боти  – перед Троїцей, перед Рожеством, перед Пас-
хой, перед Октябрьской. Пекли печиво і роздавали 
за померлих сусідам, родичам, всім, кого зустрінуть. 
В Поминальну суботу пекли калачі. Йдуть до церкви, 
несуть калачі, кутю. Батюшкі – гроші, полотенце, гро-
мадку. Батюшка праве в церкві. [...] Перед Тройцею – 
найбільша Поминальна субота, поминають вішаль-
ників, утоплеників. На Різдво хто хоче, несе вечерю 
померлим батькам на кладбище. Прив’язували платок 
до хреста, потом комусь віддавали його або обміню-
валися. Хто не йшов в церкву, роздавав дома калачі. 
Проводи через неділю після Пасхи в понеділок (в Де-
мидово – в п’ятницю). На кладбищі виносили казани, 
чоловіки робили кабиці. Готовили борщ, лапшу. При-
носили з собою кутю, калачі, хто що міг, картошку, бу-
ряк, намішану лапшу. Готовили кухарки [п’ять-шість 
осіб]. Подавали кутю, потім все останнє. Батюшка 
правив на кладбищі. Хто хотів, кликав батюшку до 
гробиків, щоб він там правив. Батюшкі платили. На 
Проводи могли нести і кутю, і колево.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Коли хо-
ронили нехрещеного, на поминки [поминальний обід] 
звали тільки дітей і тих, хто яму копав. По бажанню 
приглашали батюшку. Батюшка хрестив мертву дити-
ну, коло дитини поруч ставали кум з кумою. Коли у 
тітки померла дитина нехрещена, дитину закопали в 
хаті під порогом. Вважалося, що кожен, хто заходив 
в хату і переступав через поріг, хрестився, і  таким 
чином хрестив дитину. Чоловіки, коли переступали 
через поріг, обов’язково знімали шапки і хрестилися. 
Якщо дитина народжувалася слабенькою, баба-бран-

ка брискала дитину свяченою водою. Коли така дити-
на помирала, батюшка признавав її за хрещену. Не-
одружених. Незаміжню дівчину одягали як невесту, 
[одягали] тільки вінок, без фати. Пекли коровай, його 
ніс на полотенці парубок з подругою. Коровай різали 
на кладбищі і роздавали. Якщо вмирав хлопець – чі-
пляли букет. Коровай несла його дівчина з хлопцем 
якимось [другом свого нареченого]. Дівчина могла 
одягти кольцо на померлого хлопця. Самогубців. Са-
мовбивць хоронять в стороні від людських поховань, 
але всередині кладбища. Батюшка їх не поминає, тіль-
ки перед Троїцею в Родительську суботу.

с. Златоустове 
Записали Т. Агафонова, Г. Захарченко, Д. Людвенко, 

І. Недогода, Т. Прігаріна, О. Прігарін  
та Н. Серебряннікова в серпні 1996 р.  

у с. Златоустове Березівського р‑ну Одеської обл. 
від Чабанюк Надії Іванівни, 1920 р. н., родом з м. Рівного, 
Надії, 1925 р. н., Головченко Ганни Гаврилівни, 1912 р. н.,  

родом із с. Софіївка Березівського р‑ну, 
 Янченко (Козаренко) Віри Василівни, 1918 р. н., 

Кондрашової Лідії Кіндратівни, 1905 р. н.,  
родом із с. Софіївка Березівського р‑ну, 

Янченко Ганни Василівни, 1903 р. н., 
та Козаренко Надії Йосипівни, 1928 р. н.,  

родом із с. Коса Болградського р‑ну Одеської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Прощатися приходили родичі в хату. 
Обмивати спеціально запрошували людей. Це могли 
бути і жінки, і  чоловіки. Тим, хто обмивав, давали 
гроші, матерію [хто що може]. «Мертва вода». Воду, 
якою миють покійника, виливають туди, де ніхто не 
ходить. Інколи намагаються вкрасти воду, якою об-
мивають покійника. Одягання померлого. Одягають у 
нову одежу обов’язково: жінку – в сорочку, спідницю, 
кофту. Вдівали гарненько, але не в чорне. Жінці чор-
ний платок з бахромою. Нічне перебування біля по-
мерлого. Покійника клали тільки в передній хаті, го-
ловою до ікон, ногами до дверей. Клали спочатку без 
труни на канапкі. [...]  За день до похорон покійного 
несуть в церкву, там він повинен переночувати. Якщо 
не несуть в церкву, з  батюшкою все рівно хоронять. 
Біля покійного хтось сидів вночі. Хозяєва їм давали 
вечерю. Спорядження померлого. В  труну кладуть 
гроші  – щоб купив там собі хату. Чоловіку зимою в 
труну клали шапку, а літом картуз. [У труну] кладуть 
подушку, простінь. Родичі приходять обов’язково з 
квітами. Квіти в труну не кладуть. «Пута». Ноги по-
кійника зв’язують ниткою. Цю нитку намагаються 
вкрасти деякі жінки, щоб зробити людям зло. Заборо-
ни та перестороги, пов’язані з похороном. Зеркала і 
вікна закривають чорним платком, коли вже похова-
ють, можна відкрити. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Свяще-
ник хрестить померлого свяченою водою і свячени-
ми васи́льками [святили їх на Маковея, зберігали за 
іконою]. Ховають на другий день. Коли виносять по-
кійного, кидають дрючок на місце воріт, що означає, 
що ворота закрили. Як несуть покійника, не можна 
дивитись у вікно. Спочатку несуть церковний хрест, 
потім хрест, який буде на могилі, перев’язаний руш-
ником. Рушник потім забирає той, хто його ніс. Збоку 
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труни несуть короги [церковні знамена]. В церкві бра-
ли чорні хорогви. Короги і зараз носять. Вінки несуть, 
хто візьме. Платочки, якими вони перев’язані, забира-
ють потім собі. Труну несуть ті, кому випаде [хто яму 
копав]. Родичі не несли. Зранку батюшка отправляє 
покійного і йде разом з процесією на кладовище. По 
дорозі йде, співає разом з пєвчими, отправляє покій-
ного до самого кладовища. Зупиняються по дорозі, де 
потрібно. Зупинялися на перехрестях вулиці.

КЛАДОВИЩЕ Копати могилу запрошують людей 
(чотири-шість чоловік), тільки не родичів. Почина-
ють копати в день смерті людини, завершують на 
другий день [у день похорону]. Кладовище – гробки. 
Перед похованням на гробках останній раз прощали-
ся родичі з померлим. Перед похованням померлого 
кроплять водою, васильками [кропильце]. Спочатку 
ставлять тимчасовий хрест, потім через рік пам’ятник.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Коли при-
ходять з кладовища, обов’язково миють руки. Їх зу-
стрічає хтось коло воріт з рушником і водою і три 
рази поливає на руки. Обов’язково готовлять колево – 
варена пшениця. На слідуючий день після похорону 
готовлять пиріжки, хто  хоче. Страви поминальні. 
Готовлять три страви: борщ обов’язково, картошку чи 
лапшу і компот. В першу чергу їдять по ложкі колева. 
Всі страви зразу стоять на столі. Готовили [ще] плов, 
якщо піст – посний. Раніше на похоронах випивки зо-
всім не було. «Сніданок» для померлого. На другий 
день після похорон несуть сніданок на кладовище. 
Роздають щось, кого зустрінуть на кладовищі, і остан-
нє залишають на могилі. Віддають навіть тарілку, 
в  якій  несли  їду. Поминки післяпохоронні. Помина-
ють на дев’ять днів, сорок днів, рік. Шість місяців – не 
всі. В ці дні готовлять обід, запрошують родичів, сусі-
дів. На сорок днів, на год варять колево. [...] В любий 
день можна прийти в церкву і раздать за померлих.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Перед Пасхою  – Поми-
нальна субота. Починається піст – кожна субота по-
минальна. Роздають сусідам, що можуть, за померлих. 
Проводи – через тиждень після Пасхи в неділю. Гото-
вили дома: картошку, пелав [плов] сладкий і з м’ясом, 
колево. Батюшка на кладбищі отправляв. Виносили 
стіл, на нього ставили колево. Батюшка з чоловіками 
сідав за стіл, інші – на землі. Що не доїли, роздають 
ніщим. Додому нічого не несли.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Коли хо-
ронили нехрещених дітей, то батюшку не запрошува-
ли, тільки брискали дитину свяченою водою. Нехре-
щених дітей ховали в воротах кладовища, щоб пере-
ступали  [...]. Хоронили в углі кладбища  [...]. Ховали 
коло батьків чи близьких. Неодружених. Дівчину неза-
міжню хоронять невестою. На похоронах дівчини чи 
хлопця обов’язково грала музика. Якщо у хлопця по-
мерлого була дівчина, вона на похоронах чіпляла йому 
букет. Самогубців. Вішальників чи тих, хто отравився, 
раніше ховали за кладбищем. Поминальний обід все 
рівно готували. Викликання дощу. Якщо не було дощу, 
могилу [вішальника, утопленика] поливали три раза.

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ Одежу померлої дитини віддава-
ли якійсь другій дитині. Одежу дорослого могли роз-
дати, могли носити самі. Жінки [носили] чорну хуст-
ку, чоловіки нічого не носили такого, щоб означало 
траур. Чорний платок носили до сорока днів. 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Першотравневе
Записали Г. Захарченко та Ю. Руденко  

15–16 липня 1996 р. у с. Першотравневе 
Ізмаїльського р‑ну Одеської обл. 

від Донченко Лариси Федорівни, 1931 р. н., 
родом з Київської обл. (у с. Першотравневе 

проживає приблизно з 1986 р.), 
Орлової Анастасії Аникіївни, 1933 р. н., 

Марусяк Тетяни Григорівни, 1934 р. н., родом з Молдови 
(у с. Першотравневе проживає приблизно з 1986 р.), 

Реймен Тетяни Іванівни, 1935 р. н.,  
Єрьоменко Єлизавети Сазонівни, 1928 р. н.,  

та Олексієнко Ольги Іванівни, 1929 р. н.,  
родом із Чернігівської обл.  

(у с. Першотравневе проживає з 1951 р.) 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Коли вмирає, відразу кличуть двох 
людей, щоб його обмили. Обмивати кличуть сусідів. 
Коли обмиють і одягнуть покійного, його кладуть від-
разу на лавку без труни. Чоловіка обмивають чолові-
ки, жінку – жінки. Померлому в руки кладуть гроші. 
Тім, які мили, у день похорону дають рушник, кусочок 
мила, стакан вина й закусити що-небудь. «Мертва 
вода». Воду виливають у те місце, де ніхто не ходить. 
Нічне перебування біля померлого. Померлого кла-
дуть не в тій кімнаті, де вмер, а у великій кімнаті, вікна 
якої виходять на вулицю. Померлий лежить у великій 
хаті, на лавкі, ногами до дверей, головою до ікон. З по-
мерлим ніхто не сидить вночі, тільки до дванадцяти 
годин ночі. Потім двері зачиняють і ніхто туди не 
заходить. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
хороном. Закривають дзеркала, відкривають ворота. 
Дзеркала той, хто живе в будинку, відкриває на сорок 
день. [...] Ховають на другий день. Ховати не можна в 
день Великодня, на Різдво й на Йордану. Ховають [і] 
на третій день. Даровини прощальні. Приносять із со-
бою хліб, квіти, гроші. Квіти кладуть у труну, перед 
похованням їх викладають з труни. Перед виносом 
небіжчика до нього підходять прощатися, цілують 
ікону й ставлять свічку в тарілку з мукою, яка стоїть 
на столі біля померлого. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Коли по-
мерлого виносять, ставлять труну на вулиці й через 
нього передають повару курку, кому-небудь  – ікону 
й калачик, зверху з матерією. Повару дають ще й ма-
терію. Передають усім по калачу, зверху  – хусточка, 
косинка. Відспівування. Спочатку пєвчі приходять у 
дім, потім несуть покійного в церкву [з боків труни – 
свічки], де його отпеває батюшка. Батюшці дають гро-
ші. Потім ідуть на кладбище. Пєвчим дають свічку з 
хусточкою, у хусточці гроші. [...] Усіх, хто що-небудь 
несе (хрест, вінки, графин з вином, колево) перев’язує 
хазяйка хусточками. Вінки несуть дорослі й мо-
лодь. Той, хто несе хрест, забирає собі рушник, яким 
перев’язують хрест. Хто копав яму, той і несе помер-
лого. Їх перев’язують сорочками. За хрестом несуть 
процесії [прапори з церкви]. Потім [йдуть] батюшка 
з пєвчими, потім [несуть] труну. На кладбище несуть 
колево, графин з вином, чашку з свяченою водою. На 
кожному куті зупиняється процесія, хазяйка стелить 
доріжку, на ній калач, хусточка. Покійника переносять 
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через доріжку, потім процесія слідує далі, доріжку за-
бирають, а калач і хусточку кому-небудь віддають.

КЛАДОВИЩЕ Копачі. Шість людей копають яму. Їх за-
прошують зразу після смерті людини. [...] Розв’язують 
ноги померлому. На кладовище разом з похоронною 
процесією йде батюшка, який після того як усі попро-
щалися з померлим, печатає могилу [посипає труну 
землею хрестоподібно]. Після цього з померлим не 
можна прощатися. На кладовищі роздають провод-
нік [калач]. Один ламають на частини й роздають 
усім. Спочатку [ставлять] дерев’яний хрест, пам’ят-
ник – через рік. Дерев’яний хрест залишається поряд 
із пам’ятником. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Після цвин-
таря всі обов’язково миють руки [поливають один 
одному]. Надворі миска або відро з водою. Страви 
поминальні. За обідом спочатку їли колево, потім усе 
інше. Готовили борщ, картоплю, капусняк. Голубці не 
робили. Печуть пиріжки, печиво, помани. Поминки 
післяпохоронні. Поминають на третій день, дев’ятий 
день, двадцять днів, [на] сорок днів приглашають со-
рок чоловік. На сорок днів печуть помани [калачі, 
зверху з переплетенням]. Помани розкладають на сто-
лі по кругу, на кажной гостинці (конфети і т. д.). Всьо-
го поман сорок. Батюшка приходить в дом, править 
в домі і обкадує помани. На каждой помані – свічка. 
Потім всім роздають помани. До поминального обіду 
йдуть на кладовище, несуть колево, яке оставляють 
там. Дома готовлять друге колево. Батюшка обідає 
разом з усіма. На кладбище ходять на дев’ятий, два-
дцятий, сороковий день, шість місяців, на год. В ці дні 
заказують панихиду в церкві. Крім колева, несуть на 
кладбище конфети, вино. Коли вертаються додому з 
кладбища, по дорозі роздають, що залишилось. Коле-
во з кладбища не повинно залишитись. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Поминають три суботи 
посту. На Дмитрієвську суботу. Перед Пасхою  – по-
минальний день [у  суботу]. Після Пасхи через не-
ділю  – Проводи. Несуть на кладбище колево, яйця, 
паски, по дорозі роздають пасху, вино. На Проводи 
рівняють могилку.

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ Півроку не можна ходити роди-
чам на гуляння. Дев’ять днів нічого не роблять близькі 
родичі. [Що робили з одягом померлого?] Одяг помер-
лого викидають, спалюють чи закопують. Що-небудь 
з одягу віддають бідним, сусідам. Якщо помирала ди-
тина в сім’ї, кому-небудь давали речі за свою дитину. 
Траур соблюдається год. Ходять в усьому чорному. 
Мужчини майже не дотримуються, деякі не бриються 
дев’ять чи сорок днів. Молодьож – чорний бант, лєнту. 
Траур для жінок – до сорока днів чорний платок, чо-
ловіки лєнту чорну зав’язують (по желанію). 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ На сорок днів в 
стаканчик отдельно наливають воду і ставлять на сто-
лі. В тій кімнаті, де померла людина, сорок днів на сто-
лі [стоїть] тарілка, вода в стаканчику. Воду міняють 
кожен ранок, виливають на угол дому, саме тої кімна-
ти, де він помер.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Як що 
ховали нехрещену дитину, хрест на могилу не ста-
вили. Нехрещеним роблять поминки, ховають коло 
близьких. Неодружених. Дівчину одівають в костюм 

невєсти [плаття, фату], хлопця – в наряд жениха. Не-
суть незаміжніх та нежонатих молоді. Самогубців. 
Утоплеників [та інших самогубців] ховають без ба-
тюшки, хрест на могилі ставлять. Самогубців ховають 
в окремому місці біля огради кладбища. В  церкву їх 
не несуть. 

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Десантне
Записала М. Маєрчик 6 липня 2004 р.  

у с. Десантне Кілійського р‑ну Одеської обл. 
від Лебедко Катерини Пилипівни, 1930 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Одягання 
померлого. [У що взували покійника?] Теперечки уже 
ж єсть узуття, а в кого й немає, так тапки взувають. 
Босого і роздітого не [ховають], даже костюм, як не-
має, то дають. [У  що вдягають покійника?] Ну, єслі 
мущина – костюм який. Хоть і носив, тіки щоб він но-
венький, не грязний. То тіки брюки і рубашку, як нема 
костюма. Брюки і рубашку це обязательно ж нада, 
і спіднє нада чисте, і верхнє, як нема в кого, то дають 
другі люди. А женщина – рубашку, плаття чи там юбку 
і кофту, смотря як хто хоче, но більше плаття. Підго-
товка смертного вбрання. [Чи готують люди собі 
речі на смерть?] Вже двадцять шість год нема сина, 
а я ше тоді готувала. Часто боліла і шоб тоді не шу-
кали. Все було, тіки плаття не поклала туди, а під спід 
шо нада – і рубашку, й штани, і чулки, і платок, шоб 
зав’язать, полотенце підстелить, все зв’язане, і конка, 
й  хрест, і  перстень там. [Навіщо перстень?] Ну, я  ж 
вінчалася. Но не той вінчальний, а другий, я ж вінець 
принімалась, нада. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. В  день 
похорон обід роблять великий. [Що готують на по-
минальний обід?] Борщ, картошка, рис з ізюмами чи 
макарони, чи з ізюмами, чи з подлівою, кампот. Об-
язательно борщ [має бути]. [Як готують борщ?] Ну, як 
можна скоромний, то скоромний вариться з м’ясом, 
а як так, то пісний з олією, з рибою, з картошкою. Ка-
пуста в борщ кладеться. Це як сорок день вже роблять, 
то тоді вже роблять і голубці. Гаряче обязательно, щоб 
пар ішов. Як їдять, шоб із тарілки геть не виїдать  – 
це оставляють для душі. «Сніданок» для померлого. 
[Чи несуть щось на кладовище на наступний день?] 
Кадить ідуть, беруть гостинця, цвіти. Ну шо, канх-
ветки, пряники, бублички чи шо. І  хлібинку беруть, 
полотєнечко. Та хоть платочок там береш чи шо. Уже 
на кладбищі дають першому попавшому, хто прийде, 
посторонні чи там на кладбищі підійде, чи як вийдуть 
за ворота. Кого першого побачить, тому й дають. По-
минки післяпохоронні. У нас одмічають дев’ять день 
і сорок день, у  той день, шоб точно пройшло сорок 
день. Тоді полгода і год. Но то, як прийдеться. Пожже 
не желатєльно, лучче раньше на день, на два, чим по-
жже. Ну, може припадає там пісний день чи піст, і не 
хочуть в пісний день, бо середа, п’ятниця нада варить 
пісне. Це хоть і піст, хоть і не піст, всєгда пісне варить-
ся. Тільки послєдня неділя перед Тройцьою, коли По-
минальна субота, – та неділя в п’ятницю і середу не 
постять. Тоді називається усеїдна – усе їдять, і м’ясо, 
і  молоко там чи шо. Приготовляються для поста, це 
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перед Великим постом тоже послєдня неділя масля-
на – то можна їсти. Но тіки м’ясо вже нєззя їсти, масло 
тіки. Сиропусна неділя. Всеїдна, масляна і сиропусна. 
Ну, оже я шо і не так сказала, бо я вже забуваюся. [Що 
роблять на дев’ять і сорок днів?] Варять обід, звуть 
людей. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Після Паски перша неді-
ля – всігда це поминальна неділя, то поминальне в нас. 
Воно раньше було в понеділок. Несли калач, а тутечки 
ілі пшеничка варена – коливо робимо, ілі сухе коли-
во – нарізаєм паски, яїчка і тоді кладуть на тарєлку. 
Пишемо в граматки, кого як звуть. І коли служба, то 
начитують там. То всі тут кладуть на своїх могилках, 
а батюшка як стоїть там коло столу, єсть хрест покла-
дений серед кладбища, і там батюшка коло того хреста 
читає, а тоді вже поминають. [Потім] роздають людям 
і їдять на кладбищі. 

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ У чорному ж нада ходити. До со-
рок день даже не нада стірать, а хотя би до дев’ять день 
не стірать нічого, не заливать їх ізмивками: мильна 
вода ж, і напувать їх мильною водою, мертвих. Нада 
каждий ранок як вийшов  – та й комусь що-небудь 
дать до дев’ять день, кусочок хліба там чи шо до хліба, 
якщо желаєш. Співати, танцювати нєззя. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Кажуть, що до со-
рока день душа його [покійника] літає. Ми як мали 
робить синові сорок день, таке наче влетіло в хату, 
там де вже поставляні калачі на столах. Влетіло в хату, 
пролетіло по столах і вилетіло. Я ніколи такої твари-
ни не бачила, шо воно літає, може, його душа превра-
щаєся в разний від. [На що може перевернутися?] Ну, 
пташка. Чи в таку велику, як бабочка.

с. Шевченкове
Записали Г. Захарченко, І. Недогода, О. Вишневська, 

К. Дьячук, О. Куверов, І. Ніколіна та Н. Серебряннікова  
у 1998–1999 рр. у с. Шевченкове  

Кілійського р‑ну Одеської обл. 
від Чумаченка Петра Никифоровича, 1935 р. н., 

Чумаченко Євгенії Іванівни, 1935 р. н., 
Чернявської Віри Тимофіївни, 1940 р. н., 
Дубової Людмили Василівни, 1952 р. н.,  

родом із с. Десантне Кілійського р‑ну  
(у с. Шевченкове проживає понад 10 років), 

Сердіченко Марії Андріївни, 1930 р. н., 
Зінченко Ольги, 1940 р. н., 

Сватаненко Параски, 1918 р. н., 
Климчук Ольги Іванівни, 1933 р. н., 

Коваленко Ольги Никифорівни, 1933 р. н., 
та Ніколенко Наталії Миколаївни, 1931 р. н., родом 

з Румунії (у с. Шевченкове проживає понад 10 років)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Як зірка падає  – хтось вмер.  
Передвісники смерті. Одному чоловіку було пога-
но, жінка поїхала за лікарем. Тільки вона від’їхала – 
у машину голуб вдарився – це душа відлетіла. Жінка 
приїхала зразу додому, а  чоловік вже помер. Сни-
прикмети. Якщо сниться, що їдеш на чорних конях, 
то це віщує смерть, хворобу, на білих конях – виздо-
ровлення. Агонія передсмертна. Як починають ногті 
синіти, руки і ноги холодні – запалюють свічку і три-
мають, поки не помре.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обми-
ван ня померлого Приходять обмивати сусіди, 
три-чотири жінки. [Іноді] жінку обмивають жінки, 
а чоловіка – чоловіки. Їм дають полотенце, мило, за-
кусить. Як обмили, покійника кладуть у передній 
хаті на лавку. «Мертва вода». Воду, якою обмивали 
покійного, виливали в те місце, де ніхто не ходить. 
Одежу, в якій померла людина, викидають. Коли вже 
мерця поклали на лавку, прокадюють усі хати [кім-
нати]. Спорядження померлого. Перекладають у 
труну в день похорону. У труну клали спочатку сіно 
(з Трійці), це ж сіно клали в подушку. Зараз у труну 
кладуть тирсу. У руки померлому дають хрест, іконку, 
на лоб – венчік. Нічне перебування біля померлого. 
Над померлим Псалтир читають, запрошують чтеца 
(обов’язково благочестивого), він три дні читає двад-
цять кафізмів, а якщо не дочитає, то дочитує вдома 
до сорока днів. Тому, хто читає, дають два калачі. 
Як сонце сіло  –  покривають померлого простинею. 
Атрибути поховальні. Завішують дзеркала. Коло 
покійного ставлять лампадку, в  тарілочці зерно, а  в 
ньому свічку (лампадку). Ця лампадка й зерно стоять 
сорок днів. На сороковий день з зерна варили колево 
й несли в церкву. Відспівування. Поминальна служба 
спочатку була в хаті, потім батюшка з усією процесі-
єю йшли в церкву, а  потім на кладовище. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Закривають 
дзеркала  – до сорока днів, ворота відкривають  – до 
виносу покійника. Закривають вікна, щоб не диви-
лись на покійника, бо виросте мертва кістка, якщо 
подивитись на покійника через скло. Одежу, в  якій 
померла людина, спалювали. Не можна до сорока 
днів мазати, білити, красити, бо замажеш очі мертво-
му. До дев’яти днів не можна прати.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Прийнято ховати на третій 
день. До хреста полотенце прив’язують, до нарів, на 
яких несуть гроб, якщо померла жінка  – простинь, 
а як чоловік – рубашки. Несуть відро трохи з водою, 
чашечку, перев’язану платочком, конфети, пряники, 
які роздають дітям. Похоронна процесія зупиняється 
на кожному вуглі, де кому-небудь дають калач і плато-
чок. Померлого несли в церкву, а з церкви батюшка з 
певчими йшов на кладбіще. Батюшкі давали два ка-
лача. Спочатку несуть ікону, потім хрест церковний, 
хрест дерев’яний погребальний, процесії, йде свяще-
ник з хористами [зараз несуть вінки перед труною, 
священик не супроводжує поховальну процесію], 
труну. Ікону несе той, кому хтять віддати її родичі по-
мерлого, труну з жінкою несуть жінки, з чоловіком – 
чоловіки, з дівчиною – дівчата, з хлопцем – хлопці, але 
не родичі – сусіди, знайомі. На кладовище несуть ще 
коливо, свячену воду. Повертаються з кладовища тою 
самой дорогою. Як повертаються з кладовища всі ми-
ють руки, поливають один одному. Для цього готують 
воду, мило, полотенце.

КЛАДОВИЩЕ Копачі. Могильну яму готують не рідні, 
можуть двоюрідні, сусіди. Починають копать в день 
смерті, на слідуючий день завершують. Їм віддячу-
ють калачами, батончиками, полотенцем, матерією. 
[...] На кладовищі батюшка могилу печатає – робить 
хрест лопатою і кидає землю. На кладовищі, як похо-
вають, воздвигають колево і роздають всім присутнім. 
[...] Усі кидали гроші в яму і землю рукою. 
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ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Коли поверталися в дім з кла-
довища, обов’язково мили руки. Обід поминальний. 
На початку обіду читають «Отче наш», а після – «Бла-
годарим Христе Боже». Комусь роздають чотири сту-
ли, покривало полотенце, подушку. Поминки післяпо-
хоронні. Дев’ять днів, сорок днів, шість місяців, год, 
два роки (хто має бажання) – несуть колево в церкву, 
священик править панихиду. Колево несуть в церкву, 
потім на кладбіще роздають, що залишилося несуть 
додому. На дев’ять днів сусідів кликали, сорок днів – 
сорок чоловік і сорок калачів. На шість місяців пекли 
і роздавали калачі, скільки є. На сорок днів влашто-
вують обід. Готують борщ з м’ясом, картошку, ком-
пот. Печуть сорок калачів. Роздають усім присутнім з 
платком чи полотенцем. В ці дні ходять на кладбище, 
кадять могилу, роздають колево, гостинці. На другий 
день, як похоронять, брали калач, різали кусочками, 
в  воду вмочали і несли на кладовище  – сухе колево. 
В другі дні – колево з пшениці. На год комусь стол да-
ється з тарілками, в тарілки накладається що є – ро-
дичам. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Поминки по церковному 
календарю: на Проводи всі на кладовище збираються, 
закусюють, роздають по стаканчику вина. Маленьким 
дітям тарілочку, платочок дають. Гробки обробляють. 
Поминали після Різдва, у  Квітчальну суботу [перед 
Трійцею], на Івана Богослова несли колево в церкву, 
роздавали вино, калачі, гостинці. Є поминальні Все-
ленські (Родительські) суботи – Вселенська Тройчесь-
ка (перед Тройцею), Дмитровська субота. В церкву не-
суть колево, хлебушок, священик совершає панахиду. 
М’ясопусна субота (перед Великим постом) і всі субо-
ти Великого поста – поминальні. Дмитріївська субо-
та – поминають воїнів.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Нехреще-
них [дітей] десь з краю на кладовищі, в кутку ховали, 
хрест на могилі не ставили. [...] Нехрещених дітей хо-
вають без батюшки, також без батюшки ховають по-
мерлу породіллю. Поминки по нехрещеним [дітям] 
робили. Неодружених. Незаміжню дівчину та неодру-
женого хлопця одягають як жениха і невєсту, печуть 
шишки на похорон, не калачі. Самогубців. Вішаль-
ників ховають в окремому місці на кладовищі, в углу. 
Утоплеників ховали на кладовищі.

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ На знак трауру жінки носять до 
сорока днів чорний платок. Чоловіки, лише близькі 
родичі, не брилися до сорока днів. До дев’яти днів не 
можна було прати, мазати хату. [...]  Якщо покійний 
часто снився, казали: «Приснися свині, не приснися 
мені». Також в цьому випадку несли що-небудь з їжі 
до сусідів за покійного. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Після трьох днів 
до дев’яти днів ангели водять душу по добрим ми-
тарст вам – показують Рай. Душа вперше поклоняєть-
ся Богу, дев’ять днів  – друге поклоніння Богу. Трид-
цять днів водять по аду, на сороковий день душа 
третій раз поклоняється Богу і опреділяється. Душу 
не можна побачити. Хто грішний, той у вогонь, а хто 
ні – на небо, в Рай. Найбільший гріх – убити, украсти. 
В усіх душі однакові. Сорок днів душу по сорок пеклів 
обводять. Души маленьких нехрещених дітей потрап-
ляють у Рай, а старих нехрещених – у смóли.

Записала Н. Гаврилюк у червні 2006 р.  
у с. Шевченкове Кілійського р‑ну Одеської обл.  

від Климчук Ольги Іванівни, 1933 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого [Обмивати покійника] запрошують 
сусідів. Миють, кладуть на лавку. Два дня лежить, на 
третій хоронять. Коли миють, одразу дають помочу 
або подаяніє. Нічне перебування біля померлого Вно-
чі всі сідять до дванадцяти часов. Люди поморені і 
йдуть, хтось лишається. Псалтир читают, псальми 
поють самі люди. А тепер дівчата з церкви приходять, 
як попросять. Атрибути поховальні. На столі став-
лять ікону, коливо, колач. Ставлять вєдро з чашечкою. 
[...]  Коли в гроб перекладають, покривають по руки 
покривалом. На кладбищі, вже після всього закрива-
ють покривалом лице і накривають кришкою. Батюш-
ка печатає могилу.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА У нас воздвігают три раза – 
вдома, на воротях і в церкві. Це, значить, перестеля-
ємо ковьор, подушка, налавник або скатерть і колач 
і отдають на подаяніє як милостиню. На кладбище 
несуть коливо і колачі сімдесят-вісімдесят штук. 
Тим, хто несе, і всім, що впереді покойника, в’яжуть 
на руку платок чи рушник, сорочку, а зверху траурну 
лєнту. Дванадцять разів стають на дорозі і дають ко-
лачі. На землю не кладуть, нельзя – це хліб. Несуть ве-
дро з водою і кружкою і дають людям пити. Та людина, 
шо несе, та собі і забирає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На обіді – 
перше коливо, тоді борщ (з рибою чи м’ясом), а там 
хто шо поставить. Поминки післяпохоронні. Для душі 
вдома водичка солоденька і хліб, конфетки стоять до 
сорока днів. Тоді воду на могилі виливають, хліб і кон-
фетки роздають. В  церкві роблять отпєваніє, а  дома 
служат актінію. На третій день ходять на могилу. І на 
дев’ятий, і на сороковий день ідуть і поминають. На 
дев’ятини батюшку запросюють, дають йому полотно 
і колач. І всім роздають по колачу і на колач (чи но-
совичок, чи рушничок) за упокой усопшего. На сорок 
день так само. Це вже покойнік отправляється на своє 
мєсто. На год поминки, буває і півтора. На два роки 
споминають. [...] Як сниться [покійник], то хліб і са-
хар, коливо треба принести в церкву на панахиду.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Є  Родітєльська субота: 
Велика субота (перед Пасхою); Троїцька субота – уто-
плеників, вішальників можна вспомінать; Дмитрів-
ська субота і Михайлівська. У Великий пост в суботу 
поминають.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН
с. Скосарівка
Записав С. Гетьманець 9 липня 2010 р.  

у с. Скосарівка Миколаївського р‑ну Одеської обл. 
від Горб Стефанії Стефанівни, 1937 р. н., родом 

з Тернопільської обл. (у с. Скосарівка проживає з 1956 р.),  
та Жук Павлини Сергіївни, 1927 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Сни-прикмети. У  сні, буває, привидиця чоловік по-
кійний або родич який, що давно помер. І от як він по-
чинає вас кликати за собою, то йти не можна, бо забере 
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з собою на той світ. Передвісники смерті. Коли соба-
ка виє, повертаючись мордою до землі, то це означає, 
що у цему дворі може померти людина. Було таке, що 
і помирали. Попугайчик [пугач] ще кричить: «Похо-
ваю, поховаю» – це тоже вірна прикмета, що людина у 
тому дворі скоро помре. Особенно плохо, як він сідає 
на дерево коло самої хати або на хату і отак кричить. 
Люди його ганяють та дітям кажуть, щоб гнали пода-
лі, бо як птиця буде довго кричати, то накличе смерть 
на цю хату. Круки, буває, летять над селом, і серед них 
є один такий великий. І оце він літа над селом, і якщо 
прислухатися, то можна почути, як він теж віщує на 
покійника. Полегшення агонії. Чим же її полегчиш? 
Людина вмирає і по гріхах своїх має. Як грішив усе 
життя та робив усім людям погано, то й вмирає тяж-
кою смертю. Кажуть, що свічку дають таким людям, 
вікна відкривають, щоб душа могла вирватися з тіла. 
Сповіщення про смерть. У нас відкривають ворота, 
вікна та двері [щоб сповістити про смерть]. Чіпляють 
на ворота рушника чи платок. А так, якщо покійник 
довго умирав, то сусіди знають, коли він помре, та й 
приходять допомогти.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Ложать на лавку. Два часа ніхто нічого 
не робить. Тоді покойника миють. До чоловіка об-
мивати кличуть чоловіків, а до жінок – жінок. Обми-
вать приходять чужі. Рідним не положено. Коли його 
[тіло] вже помили, то кладуть на дві лавки, що сто-
ять уздовж. Називаються вони троном. Застеляють їх 
рядном і ложать туди покіника. Головою кладуть до 
вікони, а ногами до дверей, на винос. «Мертва вода». 
Воду [якою обмивали покійника] виливали десь у 
таке место, щоб ні скотина, ні людина не наступила. 
Лиють десь під самісіньке дерево, аж під стовбур. Або 
десь у кущах. Можуть вилити і під заборчик, але в та-
кому месті, щоб ніхто не ступив. Кажуть, що бувають 
такі люди, що роблять щось плохе з тою водою. Одя-
гання померлого. [Яким має бути одяг померлого?] Та 
який, як у живого, так і в мертвого. На мужика кос-
тюм одівають, а жінку у юбку та кофточку світленьку, 
платочок на голову або білий, або квітчастий одяга-
ють. [Усе нове]. Підготовка смертного вбрання. На 
старість, на смерть збираємо собі одіж. Я уже нагото-
вила усе, у чому мене будуть ховати. Як же не приго-
товити, як тоді не знатимуть, у що обрядити. Труна. 
У  нас називають «гробік». Оббивають  – або красне 
полотно, синє або зелене, це від того [залежить], хто 
помер: жінка чи чоловік. А раньше синькою красили, 
розводили у воді і красили. [Хто робив труну?] Тих, 
хто робив труни, плотниками називали, а  за роботу 
платили: десять рублів, п’ятнадцять. А  тепер ніхто 
їх не робить. Батюшка робить у себе та продає, той 
що у Миколаєві живе. Спорядження померлого. [Чи 
кладуть у труну якісь речі?] Кладуть подушку, пілку, 
картуза, кружку, ложку. Дехто кидає гроші, улюблені 
речі. «Пута». Вірьовки [якими зв’язували руки і ноги 
покійнику] кидають у труну і ховають, щоб ніхто не 
забрав, бо бувають такі люди, що забирають, а  тоді 
щось роблять іншим, шкодять якось. [Як вони нази-
ваються?] Вірьовкою так і називається. Нічне перебу-
вання біля померлого. [Чи можна покійника залиша-
ти самого в хаті?] Не можна. Коло нього хтось довжен 
сидіти. Частіше сидять жінки, наприклад, старша в 
сім’ї. Іноді сидять і чоловіки, але не часто. Як треба 

кудись піти, то закривають двері. Сидять десь до два-
надцятої години [ночі], потім розходяться спати. Хоча 
буває, що залишаються на ніч, жінка читає Псалтир, 
родичі слухають та споминають померлого. [Скільки 
ночей перебуває покійний у хаті?] Дві ночі, потім хо-
ронять, але це залежить від того, осінь це чи зима, чи 
літо. Атрибути поховальні. Свічку ставлять у баноч-
ку з пшеничкою. Ставили свічки у пшеницю у стакан. 
І воду клали, щоб покійник на тім світі воду не про-
сив. Пшеницю варили, канфетами вкрашали, коливо 
робили. Борщ варили. Водки стакан ставили з хлібом. 
Вода стояла дев’ять днів. А хто як хоче, могла і сорок 
днів стояти. Прощання з померлим. [Як у вас кажуть 
на померлу людину?] Покійник. Приходять, плачуть, 
прощення просять, говарять, щоб простив він їм об-
рази. Питаються, на кого він їх покинув, як же вони 
тепер жити будуть. Інші ж мовчки прийшли, постоя-
ли, щось пошептали, та й вийшли. [Що несуть з собою 
люди, коли йдуть прощатися з померлим?] Несуть 
квіти. Також приносять гроші та ставлять біля труни. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
Дзеркало завішують. Кажуть старі люди, що не мож-
на держати дзеркало відкритим, коли у хаті покійник. 
Годинника одні зупиняють, інші не зупиняють. Деякі 
завішують, більшість ні. Коли помирає людина, то у 
нього зупиняють наручні часи. Чула, що декотрі люди 
заводять часи, коли несуть покійника ховати. А дзер-
кало завішували, щоб покійник не побачив, яким він 
став. Вагітній не положено йти прощатися з покійни-
ком, тому що дитина може народитися мертвою або 
з вадами. [...] Тільки через дев’ять день у хаті витира-
ється та миється. Відспівування. На одинадцяту годи-
ну дня [приходить священик].

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Чи сту-
кають домовиною об поріг, коли виносять померлого 
надвір?] У нас такого не роблять. Лиш коли виносять 
надвір, то підкидають тричі, щоб душа могла швидше 
полетіти на небо. У  дворі платки в’яжуть, рушники, 
[перев’язують] платками шерстяними, рушниками. 
Коливо на кладовище не несуть. Попереду несуть ві-
кону, за нею несли хреста, за ним несли вінки, потім 
ішов батюшка з пєвчими, а  потім несли кришку від 
домовини і саму домовину. Потім вже йдуть родичі 
та інші люди. [Чи є звичай «перестеляти дорогу» від 
хати до воріт?] Так, перестеляли і перестеляємо до-
рогу перед труною. Рядном або дорожкою, або поло-
тенцем широким. Перестеляємо і тоді, коли ідемо на 
кладовище. Як близенько [до кладовища], то разів 
шість [зупиняються], а як далеко, то багатенько. Коло 
хатів родичів зупиняються. [...] Не можна переходити 
дорогу, бо кажуть, що сам тоді помреш. Не можна по-
вертатися назад, а треба дождатись, поки пройде вже 
похорон, бо таким чином виявляється неповага до 
покійного. 

КЛАДОВИЩЕ [Перед воротами кладовища] зупиня-
ються, батюшка править, а  потім беруть труну та 
заносять на кладовище і несуть до ями. Опускання 
труни. [Труну опускають] на канатах. Вони зберіга-
ються у сторожа кладовища. Кидають квіти, копій-
ки мідні. Рушники поминальні. Несуть рушника [на 
кладовище] та в’яжуть на хрест чи пам’ятник. Потім 
його віддають людям або зоставляють, щоб люди самі 
узяли.  Дари поминальні. [На кладовищі людям] кала-
чики дають. Пряники та канфети роздають. На сорок 
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день дають калачик, рушник, канфетів, булочку. Тепер 
купляють, а раньше пекли ми самі булочки – прісні. 
[...] Після сорока днів роздають одяг покійного.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Запрошу-
ють людей на обід:] «Йдіть, люди добрі, на обід. При-
ходьте та пообідайте з нами за покійного». У воротях 
стоять відра з водою, рушники висять. Миють руки. 
А потім вже йдуть до хати обідати. Спочатку батюш-
ка возносить молитву, люди моляться з батюшкою. 
Потім вже починається сам обід. Для померлого кла-
дуть борщ, ложку і вилку, стакан вина, хліб. І припро-
шують на обід. Страви поминальні. Обідати дають 
борщ, голубці, рибу. Сама перша страва на столі – ко-
ливо. [На помин душі] дають калачики, полотенця чи 
платочки. «Сніданок» для померлого. Носять те, що 
залишилося від обіду. Поминки післяпохоронні. На 
дев’ять днів кличуть скільки получиться людей. На 
сорок день обізатєльно довжно бути сорок людей. [Го-
тують] борщ, квасоля вариться, солянка, голубці. На 
рік приглашають по возможності. Тіх, що яму копа-
ли, їх кличуть обізатєльно. Труженики щітається. По-
минальний дар дається у той же день, що і обід. І на 
дев’ять днів дається, і  на сорок. [Дають] хто шо же-
лає – які пряники, канфети, калачі, платки, рушники.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Поминають, когда він 
помер, в  який день. А  вобще єсть субота поминаль-
на. У поминальні суботи несуть панахидки у церкву: 
калачик, полотенечко до нього чи платочок. На Про-
води за всіх вспоминають. В передріздвяний вечір по-
минають, носять вечерю. Коливо вариться. Пшениця 
береться замочується і вариться. Там, рис вариться. 
Калачик береш із собою.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Як відьма помирає, а помира вона тяжко, то стелю 
іноді пробивають. А свічку, як її дасиш, як людина не 
при розумі і мечиця, не вдерже вона свічку. Неодру-
жених. Дівчину, яка була неодруженою одівають як 
нєвєсту – плаття свадібне, фату, віночок. А хлопцеві 
букетика чіпляють. Самогубців. Тих, хто втопився, 
рядом хоронять, а  тих, хто повішався, то за кладби-
щем хоронять або у межах кладовища, але десь аж під 
заборчиком. Є спеціально їхній день для поминання – 
перед Троїцею поминають. Туди, де повішені, батюш-
ка не йде, а там, де втопленики, там править.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Після дев’яти днів 
душа виходить надвір і живе там до сорока днів. Люди 
розсипали свячений мак круг хати, щоб душа не могла 
пройти до хати, поки не збере усі зернятка. А  їх усі 
душа зібрати не могла, і після року життя надворі по-
кидала двір.

с. Стрюкове
Записав С. Гетьманець 2 липня 2010 р. у с. Стрюкове 

Миколаївського р‑ну Одеської обл.  
від Тацієнко Варвари Меланіївни, 1930 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Сова – це саме перве, що віщує смерть. Коли вона по-
являється, то людина уже журиться, що з нею щось 
станеться. У  ві сні ще може привидітися, що скоро 
помреш. Або, бува, собака гавкає, то теж людина вже 
готовиться на той світ. [...] В’язали рушником ворота, 
двері відкривали.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Мужчини мужчину обмивають, а жін-
ку – жінки. Як вже помили, дають їм рушник і мило. 
Родичі обмивати не могли. Як діти помирали, їх могли 
обмивати і жінки, і чоловіки, бо дитина є дитина. А як 
вже вісім чи дев’ять літ, то для дівчат кликали жінок, 
а  для хлопчиків чоловіків. «Мертва вода». Мертву 
воду виливали. Колись виливали у такі місця, щоб 
ніхто не наступив. Шукали такі місця, вобще під дере-
вом виливали, а потом почали лити і там, де люди хо-
дять. Бува і забирають воду, а для чого, хто його знає. 
Одягання померлого. Хто який має одяг, такий наді-
ває. Платочок обізательно довжин буть світленький. 
От у нас жінка недавно померла і її зав’язали чорним 
платком. То сам батюшка сказав, що нєльзя чорним 
платком вдівати покойника. Бо вобще у чорне вдіва-
ють тільки батюшку. Покойник довжин бути в світ-
ленькому. Підготовка смертного вбрання. Є такі, що 
готували одяг, а були такі, що і не готували. А сьогодні 
мусять готувати, бо помреш і одежі не знайдеш. Нічне 
перебування біля померлого. Тепер лишають покійно-
го самого, а раньше не лишали. Кота треба з хати ви-
ганяти, бо він лягає на хазяїна, і собака може лягти на 
хазяїна, вони його чувствують. Їх вобще треба виганя-
ти. А вночі, це ж послідній день родичі і сусіди бачуть 
мерця, вони збираються коло нього і хтось, частіше 
жінка, читає Псалтир. Сиділи, балакали собі. Раньше, 
було, на третій день виносили з хати. Влітку, зимою – 
тільки на третій день. А сійчас як хтять, не можуть до-
держати мерця до трьох день. Атрибути поховаль-
ні. Для мерця ставиш стакан води, хлібчика кусочок, 
свічечку кладеш. А стоїть, ну, хто як хоче. Я знаю, що 
у мене стояла до сорока днів, вода стояла до дев’яти 
день. А свічку, ми набираєм пшенички в стакан, та так 
і ставим свічку. А  як йдем на кладовище, то сієм це 
зерно вже там по землі. Воду я не виливала, а поста-
вила, щоб птички випили. Труна. Домовину раніше 
робили плотники. Раньше красили – було синьку роз-
ведеш та покрасиш. Шпалерою оббивали, та так і піш-
ло дальше. «Пута». Верьовки, якими перев’язували 
ноги, кладуть у труну. А є такі люди, що крадуть даже, 
щось знають, навєрно. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Дзеркала накриваються. Го-
динники теж накриваються, але не зупиняються, про-
сто платками закривають до того часу, поки покійник 
з хати не винеситься. Такий обичай, щоб не бачити в 
дзеркало себе. Замітати і мити в хаті не можна було до 
сорок день. Не положено, щоб беремена прощалася з 
померлим. Не торкатися і не дивитися, не задивляти-
ся. На кладовище йти низя. Але якщо вже народила, 
то прощатися і йти за ним [за покійником] можна. 
Якщо знають, що іде покойник [несуть покійника на 
кладовище], не дають дитині спати. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносять 
уперед не головою, а ногами. Голова завжди повинна 
бути до вікони, а ноги то до дверей. Як виносять, то 
отак підкинуть три рази. Допомагають душі відлетіти. 
Раньше стелили пілку. Голосіння. Є такі, що плачуть, 
є такі, що не можуть плакати. Як особенно з хати ви-
носять чи як у могилу ставлять – голосять. [...] Вино-
сять покойника та постелили. Хліб до похорону вино-
сять лише родичі. Коло них стануть, батюшка відпра-
ве, а тоді той хліб давали людині, яка йшла у процесії. 
Потім пройшли трохи до пєрєкрьостка  – знов про-
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стелили. Так ідуть, і де перехрестя, там перестеляють 
дорогу. Батюшка зупиняється на каждому перехресті 
і править. Ставали стільки, скільки було перехресть. 
Зразу перві несуть вінки, тоді хрест, вікона, [далі йде] 
батюшка, а потім [несуть] покійника і люди [йдуть]. 
[...]  Низя переходити [дорогу поховальній процесії], 
а якщо вже перетнув, то все з ним може бути. Може 
Бог чимось наказати, якусь неудачу йому зробе.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Після по-
хорону] запрошуємо на обід. Стоїть відро, вода, руш-
ник. Усе це на вулиці за брамою. Люди миють руки і 
йдуть до хати. Вперед батюшка праве, тоді сідають. 
Страви поминальні. Вперше це був борщ. Старі 
люди і дотепер кажуть, що першим повинен бути 
борщ. Раньше на стіл ставили борщ, картошечка, сє-
лєдочка, бринза, компот. А сєйчас усьо, чого хотіш. 
Коливо треба було спочатку поїсти перед обідом. 
Душу запрошує хтось з родичів: «Запрошую, будьте 
ласкаві, прийдіть на обід». Так і на дев’ять день за-
прошують. І  ось як пообідали люди, то з столу не 
прибирали, довжно переночувати. Аж тоді вже рано 
прибирають. «Сніданок» для померлого. На сніда-
нок носили їжу, що залишилася після обіду. Ходили 
підправляли могилку. Прибирали коло неї. Помин-
ки післяпохоронні. На дев’ять днів кличуть по воз-
можності. На дев’ять день дають платочок і гостинці. 
Раньше калачі давали, тепер вже і дають, і не дають. 
На сорок днів обізательно сорок чоловік [запроси-
ти]. А на рік – скільки пригласять, яка возможность 
у хазяїна. На сорок день давали калач. Одяг померло-
го роздавали після сорока день. На сороковий день 
душа возноситься на небеса. А  до сорокового дня 
вона літає і на землю, і на небеса.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Були в нас такі случаї, що бабка не могла довго 
померти, та пробивали стелю. Кажуть, як не міг по-
мерти, ярмо ставили під голову чи стелю пробива-
ли. А померти не можуть ті, що шось погане робили. 
У нас тут бабка помирала – ревла як корова. Казали, 
що відьма була. Неодружених. Дівчині надівали фату, 
вінок, а хлопцеві букетика ставили. Самогубців. Тих, 
хто повісився, утопився, в нас тепер ховають кругом. 
А ранше ховали у кладбіщі, тільки під край, де забор. 
Ямки копали прямо під забор. Для поминання є субо-
та спеціальна для вішальників, втоплеників.

САРАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Крива Балка
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Крива Балка Саратського р‑ну Одеської обл. 
від Паперної Уляни Трифонівни, 1931 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. По-
минають на дев’я тий день з коливом і обідом, без ка-
лачів. На сороковий день – обід [роблять], коливо й 
калачі роздають. Тепер і чашку з гостинцями. Так само 
в півгода і в год.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Про́води через тиждень 
після Паски, несуть на кладбище коливо, паски, кра-
шанки, рибу жарену. Там поминають і дома помина-
ють. На Троїцю в суботу поминають і родичів, і вби-
тих, і таких, шо пропали чи повісились. У Петрівський 
піст Поминальна субота  – поминають на кладбищі, 
[готують] коливо.
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смт Градизьк
Записали І. Коваль‑Фучило та М. Курінна  

18 травня 2012 р. у смт Градизьк  
Глобинського р‑ну Полтавської обл. 

від Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р. н.,  
родом із с. Черевані Глобинського р‑ну, 

Безверхої Зінаїди Єрмолаївни, 1940 р. н., 
та Деркач (Неїли) Ганни Кирилівни, 1940 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  [Як сповіщають про 
смерть?] У  нас ворота відкривають.  [...] На воротах 
хустку вішають [...]. Все прибрали, ставлять лавочки, 
ставлять стільці. І тоді ставиться дві табуретки – кла-
деться кришка гробова. На вулиці вона стоїть. Люди 
йдуть, дивляться  – стоїть кришка, платком накрита. 
А вже в цей день, шо хоронить, то зверху на той пла-
ток кладуть хліб і сіль. Хлібина велика в платок завер-
нена. А ще цукерки і печиво.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмивання 
померлого. [Хто обмиває покійника?] Когось гукають. 
Сусіди, а  якщо й така рідня є близька. [Старших лю-
дей?] Старших, молодих – ні. [Скільки мало бути осіб?] 
Дві-три. Береться в миску водичка, тряпочка і обтира-
ють. [Вони щось із собою несли?] Ні, вони нічого, а їм 
треба платок давать. Такий гарний-гарний, не який-не-
будь. Грошей вони не брали, а гарний платок. […] [Як 
помили,] кладуть чи на ліжку, там, де лежав, поки тру-
ну привезуть. [Чи кладуть дитину на столі?] Кладуть. 
Оце в Градизьку і дорослих на столі кладуть, а в нас на 
хуторі не клали на столі. Оце на лаві. [Що роблять з по-
стіллю, на якій лежав покійник?] Спалювали. [Коли?] 
Ну, я не знаю. Не будеш зараз же спалювати. Похорон 
відбули, на другий чи третій день. Воно може і тиждень 
лежати. Вже його не розкладували. А одяг обов’язково 
роздавали. А що непотрібно – то спалювали. Навіть но-
шений одяг, якщо добрий, – то треба роздать. [...] [Чи 
могла людина за життя домовитися, щоб її прийшли 
помили?] Да, могла. [Чи існували засоби, щоб краще 
зберегти тіло?] Клали косу, та, шо косить. [Куди клали?] 
Під нього так, шоб не так гнало його. І сіль ще, казали. 
[Куди клали сіль?] До боків. «Мертва вода». [Куди ви-
ливали воду, у якій обмивали покійника?] Під дерево 
десь, щоб ніхто не ходив. Під кущик, під забор. [А ті 
тряпочки десь прикопували?] Все виносять, щоб ніхто 
ніде не ступнув. Труна. [Де робили труну?] Як раньче, 
то робили у колгоспі. Була плотня і там робили. А тепер 
продають кругом ті труни. [Коли труну в колгоспі ро-
били, то її одразу оббивали й уже готову привозили?] 
Замовили, прівезли труну і оббивали дома. Просто 

чорним оббили, а в середину наклали стружок. Підго-
товка смертного вбрання. [Чи готують собі старі 
люди речі на смерть?] Аякже ж! В кожного приготовле-
не, смертельне. [Що саме готують?] Те, що опускать, 
опускальне, дванадцять метрів рушникового. Потом 
лежать два одіяла, бо хто зна: одне ж треба туди, з ним 
воно йде. Є таке, що накривають ще зверху, покривала. 
І на мари покривало повинне бути, і на оцей стіл чи на 
лаву, де він [лежить], – повинно за́слано буть, і на той 
столик, де ікона стоятиме, тоже ж повинна буть скатер-
тина. Спорядження померлого. Одіяльце положиш 
таке тепленьке на спід, а тоді простиньку. Подушку ро-
били із сіна. Сіном набивали. [Чи клали в труну ікон-
ки?] На вінчик оце все клали. [Чи клали особисті речі 
покійного?] Ну, як то людина любила, то йому клали, 
у карманчик чи куди. І ще й гроші, копійки зав’язували 
в платочок, шоб його там прийняли. [Кому він повинен 
був їх віддати?] Ну, треби ж йому дать одкупа собі, шоб 
його там прийняли. Це ще старі люди так казали. Обуві 
не можна. Каже батюшка, шо тепер хворіють люди, на 
ноги падають, – то шо мертвяка в обув обувають, а не 
можна. Тільки тряпочка́ми шоби ноги обмотували  – 
і  всьо. [Чи передавали одяг з іншим померлим?] Да, 
було таке. Вона прийшла і каже: «Приснився чоловік, 
що в нього носків немає. Я положу». І положить в тру-
ну. [Люди дозволяли?] Дозволяли. «Пута»  Тільки по-
мили  – зв’язували [руки і ноги], щоб не розійшлося. 
Підв’язували підборіддя. Раніше його [мотузки] заби-
рали з собою. І тоді – чи болить шо в рідні, то пу́то при-
кладали. [...] Тепер у труну кладуть, щоб чужа людина 
тіки не взяла. Казали, що не можна. Нічне перебування 
біля померлого. [Ховають] наступного дня. Повинен 
переночувать. [Чи накривають покійника на ніч?] Да, 
тільки сонце заходить. [Чи залишається хтось ночува-
ти біля покійника?] Цілу ніч хтось є. [Чи кажуть, що не 
можна тужити вночі?] Уночі – тиша в хаті. Приходять 
читають. Тоді ж батюшок не було, сиділи, говорили. 
[Коли треба поховати – в обід?] Як обично, це все після 
обіду, тільки до вечора. Коли сонце заходить, то вже не 
ховають. [Чи буває таке, що чекають?] Обов’язково. 
Можуть і два, і три дні чекать, як рідня велика. [...] Си-
діли всю ніч біля нього [покійника]. Тіки він покритий. 
Ну не біля нього, а у другій комнаті. [Чи запрошували 
читати Псалтир?] Запрошували. [Як цій людині віддя-
чували?] Ну тоже щось дадуть, платочок. Раньче такого 
не давали, це тепер гроші попривикали. Раньче і ба-
тюшка, який ховав, грошей не давали. Хто шо мог – хто 
олійки дасть, хто сахарьку, хто хліба. Атрибути похо-
вальні. [Як покійник у хаті,] ставиться ікона, ставиться 
баночка із свяченою водою, ставиться свічка – баночка 
із пшеницею, там свічка велика. Вона не весь час го-
рить. Оце запалюється, як батюшка приходить, він її 
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запалює, поки похорон, вона погоріла. Тоді ту свічку 
ховають. Тоді як обід, на дев’ять днів сходяться, запа-
люють цю свічку, ту саму. Погоріла вона, поки обід, – 
потушили. Знов сховали. Тоді – на сорок день, на пів-
году і на год. Оце та свічка – вона догорає. [І треба, щоб 
до году догоріла?] Да. Якщо не догоріла, то вже горить, 
поки не догорить. [Як називається ця свічка?] Ну, смер-
тельна, велика свічка. І сім же свічечок таких є, тонень-
кі свічечки. Вони називаються «проводнички». Оце ж 
на цьому столі стоїть ота свічка і лежать же ж носові 
платочки, так на трикутничок, і замотана свічечка ця, 
шоб людина держала за платочок. Як батюшка приїжа, 
підпалює цю велику свічку, тоді всі ці сім свічечок роз-
дали ж людям, і поки батюшка праве, вони ті свічечки́ 
тримають. Тоді, як тільки він кончив править, якщо не 
догоріли, платочки вони собі забирають, а  свічечки 
збирає та жіночка, шо пєвчі. І ці свічечки – туди вони в 
могилу підуть, проводнички́. [Хто тримав ці свічки, ро-
дина?] Не родина і не пєвча, – оці люди, шо прийшли на 
похорон. Пєвча своїм занімається, вона ж читає. В хаті 
вона зібрала і на столику. Оце ж ця вода, васи́льки такі 
сухі, вони повинні буть, як віничок такий. Оце все на 
тому столику повинно буть. Батюшка з собою його за-
бирає. На кладовищі він одкрива ту баночку, і оті ва-
сильки туди вмочив і бри́зка. Тоді він оті васи́льки туди 
вкинув, і  ті свічечки туди вкинув. Уже як відправив, 
уже на гроб. Як опустили, тоді він кида це, а потім уже 
начинають землю кидать. [А  що кажуть при цьому?] 
«Царство Небесне, земля пухом», як хто каже. […] Коли 
несуть покійника, то кришку накривають платком гар-
ним, темним. А як молоду жінку, то можуть білим в кві-
тах. Оце шерстяні. Оце в мене такий великий платок 
дома єсть, як ми ховали батька, матір. Той самий. [Як 
його називали?] Платок. І оце як поховали, можна було 
його запинать, він як оберіг ставав. Оце його зняли з 
кришки, зразу ж його складають, як запинаться, на 
трикутник, і  оце так зразу підв’язують тим платком. 
[Щоб спина не боліла?] Я  оце тим платком була 
підв’язана і раз, і другий. [І якийсь час ходять?] Тоді, як 
уже закінчилося, з кладовища виходимо, тоді я знімаю, 
складаю. […]  Є  така людина, котра відповідає, щоб 
платками обв’язали. В нас і вінки в’яжуть. [Їх потім за-
бирають ті, що несли?] Так. І шестеро несуть кришку. 
[Жінки несуть?] Жінкам – жінки, чоловікам – чолові-
ки. Четверо несуть, а  дві поряд ідуть, міняються, як 
рука заболіла. Руки їм зав’язують, на руках платки. [На 
яку руку зав’язують?] Я не пам’ятаю. І на мари – тоже 
шість платочків пов’язані. Це копачам. І оце рушнико-
ве – тоже між копачами ділять, вони беруть. [...]  [Що 
клали на кришку?] Кришка закривається, чим хто хоче. 
Хто скатертиною, хто платком красивим  – чорним і 
квітчастим, а  зверху кладеться платочок із хлібиною. 
[Що потім робили з цим платком чи зі скатертиною?] 
Отдавали на кладовищі. Нє, платок велики[й] отдавали 
хозяйвам, а  цей маненький  – комусь постороннєму. 
А хліб роздавали на кладовищі людям, казали, як у кого 
дітки впісюються, то треба давать діткам, щоб не впісю-
валися. Даровини прощальні. Кожен йде на похорон – 
несе з собою цукерки і печиво. І там така миска – туди 
кладуть. Це несуть своїм померлим, ніби як передають. 
А потім, як виносять з двору, назначають жінку, вона 
роздає, під час того, як виходять з двору. [А що кажуть 
при цьому?] «Царство Небесне». Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. [Що не можна робити, 
як є мрець?] Дзеркала завішують, бо кажуть, що ніби 

його душа ще тут, щоб не метушилася, бо вона тільки 
вийшла і вона може мотаться по хаті. Дзеркала відкри-
вають, як уже ж нема його. Часто так що і тиждень ви-
сить, до дев’яти днів, як жалкують дуже за людиною. Не 
замітають. Аж ото на третій день уже можна підмести. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Рідня не ви-
носить [труну], рідним не можна. Виносять тільки чужі. 
Як тільки він вийшов [винесли труну] – закрили двері. 
Уже вертаться, якщо покійник у дворі,  – вертаться в 
хату не можна. Відспівування. Батюшка обично одспі-
вує в хаті, а потім, коли винесуть, він тут кінча одспіву-
вать, хвилин десять, на подвір’ї. А потім він каже: «Хто 
не попрощався – прощайтеся [...] Хто не йтиме на кла-
довище – прощайтеся. Простіть йому всі гріхи і попро-
щайтеся». І хто [не] йшов – то прощалися вдома, а хто 
на кладовище йшов – то на кладовищі». Процесія по-
ховальна. [У якому порядку йде поховальна процесія?] 
Перший йде хрест. У нас хрест привозе батюшка з со-
бою. [Чи перев’язують хрест рушником?] Да. Ще треба 
платок великий, гарний, щоб був під Біблію, під Єван-
геліє кладе. Портрет як несуть – тоже ж платок треба. 
[А  потім що з тим рушником роблять?] Забирає той 
чоловік, що ніс хрест. [Рушник] може бути й вишитий, 
може бути й мальований, вибитий. Є такі, що чіпляють 
гарні платки, великі. Оце як за жінкою – можуть платок 
почепити. Може буть, що і платок почеплять, і рушник. 
[…][Спочатку несуть хрест,] потім фотографію, у хус-
тину обмотану. Потім вінки, потім кришка, батюшка, 
а потім вже [несуть] мерця. [...] [Кришку жінки чи чо-
ловіки несуть?] Смотря хто вмер. Єслі вмерла женщіна, 
то жінки несуть, а єслі вмер мущіна, то мущіни. [А тру-
ну несли лише чоловіки?] Да, да. Єслі несуть пішки, не 
на машині, то мужики несуть. [...] [Як у вас кажуть: «до-
мовина», «гріб»?] Гроб. [Чи зупиняється процесія доро-
гою?] Біля церкви зупиняються, на перехрестках або де 
людина робила, бо там люди вийшли, ті що працювали 
разом. [Чи стелять щось на дорозі?] Ні, ні. Є такий по-
рядок, що не можна переходить дорогу. [Як у вас ка-
жуть: «процесія», «хід»?] Похоронна процесія. [Зараз 
більше машиною везуть?] Да. [Скільки у вашому селі 
кладовищ?] Два.

КЛАДОВИЩЕ [Коли копають яму?] На ніч, щоб вона пе-
реночувала. Оце викопали і лежать так навхрест такі 
дві палички, щоб людина не впала. [...] Копачі. [Хто 
копає яму?] Кого попросять. Їм платять. А як є такі, 
що родичів багато, то й самі викопають.  [...] Раньче 
сусіди копали, чи з роботи. [Як їм віддячували?] Обі-
дать давали, ніколи не платили. Опускання труни. 
[На чому опускали труну?] На рушниках. [Що з ними 
потім робили?] А хлопці, ті шо опускають, потім по-
розрізають і ділять. [Землю кидали в яму?] Кидали, 
три рази. Дари поминальні. На кла́довищі, тільки на-
чинають спускать його [покійника], знову роздають 
цукерки. [Ті, що лишилися?] Ні, з двору повинні все 
роздать. Якщо буває так, що людей небагато, то одній 
людині і кілограм дадуть. А тоді на кладовищі знову 
роздають. [Це вже родина померлого приготувала?] 
Ну аякже! Так і то роздають, бо багато приносять. 
А оцю хлібину бере людина одна, платок собі забира 
і отак рве і роздає. [Щось каже при цьому?] Мовчить. 
Каждий хоче схватить. Це як дітки впісюються, оце 
з’їсть – і не буде. [Як називають цей хліб?] Я не знаю. 
Це в кого дітки маленькі – ніби помічне воно. Кожен 
хоче. Я  ніколи не відмовляюся. Оце чіпнула, кинула 
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в рот: «Царство Небесне». [...] [Хрест ставили в ногах 
чи в головах?] Ну, у нас на кладовищі в голові багато, 
а тепер вже кажуть, що в ногах треба ставить. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Чи влашто-
вували обід після кладовища?] Да. [Усіх запрошували 
на обід?] Всіх. Раньче [робили] дома. То тепер – у сто-
лових. Приходимо с кладовища, руки миємо і сідаєм 
за стіл. Страви поминальні. [Чим частували на по-
минальному обіді?] Капустняком. Картошка, м’ясо, 
котлєтка, сельодочка, рибка. Саме перве  – канун. [Як 
готували канун?] Раньче, ще при наших батьках, роби-
ли з пшениці, а ми ж тепер із рису, з юзюмом, медом. 
Якщо несолодкий, то добавляють ще трошки цукру. 
Я  бачу канун роблять  – рис одварений густий такий. 
А в нас ні: рис одварили отдєльно, водичка з медом із 
сахарьком. Прочитали «Отче наш», взяли канун, три 
рази надо взять обов’язково. А тоді вже по чарці, а тоді 
вже їли капустняк, пирожки. [Що залишали на столі 
для померлого?] Ставили рюмочку, пиріжки коло ікон-
ки чи коло фотографії. [Куди це потім дівали?] А тоді 
та горілка випаровувалась. [Скільки днів вона стояла?] 
Ну, стоїть, може, і тиждень. А пирожок лежить. А тоді 
собаці отдають. Можна і курям. [...]  Тоді [наприкінці 
обіду] в пакетиках роздають ми́лостиню. Його треба 
передавать з рук у руки. Лівою рукою береш, а правою 
хрестишся. «Сніданок» для померлого. А  на другий 
день [після похорону] снідать же несуть вранці. Тіль-
ки своя родина. І більш не ходять. [...] Ковбаску брали, 
пирожки, сир, огірочок, помідорчик. Посторонніх лю-
дей приглашають. Поминки післяпохоронні. Пройшло 
дев’ят день – обідаєм, а тоді пройшло сорок день – тоже 
обідаєм. А всєгда перед тим як сідать обідать, підем на 
кладовище. На кладовище всєгда роздамо, і всєгда як 
пообідають, роздають милостину. Там канфети, печен-
ня, всєгда людям роздають. [Що людина повинна була 
сказати при цьому?] «Царство Небесне померлому, пу-
хом йому земля». [Чи поминали в півроку і на рік?] По-
минали. [Людей збирали чи просто роздавали?] У кого 
які средства. Можна й так, можна й так. А хто пригла-
сить п’ять чи три душі та шось приготове, та дома по-
обіда. А хто може і двадцять, і тридять душ. Традиції 
жалобні. Чорні платочки [носять] – хто до півгоду, хто 
год, хто заміж виходить на сороковий день. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей. [Як ховали дітей? Хто 
ніс труну?] Як те, то молоденьки несли. [Якщо хлопчик 
помер, то хлопчики несли?] Та хлопчики всєгда несли. 
[Чи влаштовували померлим дітям чи підліткам похо-
рон-весілля?] Ну, якщо вже дєвочка вже така, то як нє-
вєвсту вдівали. Що вона ще ж не була заміжем. [Криш-
ку також підлітки несли?] Да, молодьож. Самогубців. 
[Як ховали самогубців?] Ну тож кажуть, шо якшо само-
губець, то батюшка не ховає. Десь там отдєльно хова-
ють. [Чи ставлять на могилу хреста?] Не ставлять. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Куди людина по-
трапляє після смерті?] У той мир. [Як уявляли душу?] 
Раньше ж батюшки не було, треба було їхать в Крюків, 
запечатувать. То поки не запечатаєш, то його душа ще 
не на місті. Ще кажуть – літає кругом. Ну, як вродє пар 
чи голубом. Душа, кажуть, літає десь. А тоді вже як за-
печатаєш, тоді вже успокоїлось.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Кажуть, що дуже 
оплакувать не треба, бо він там водою облитий, буде 
мокро лежать. Може присниться і сказать: «Там мені 

мокро» або «Я в мокрій сорочці». Тоді вона йде купляє 
сорочку нову, і як когось хоронять, вона кладе туди – 
передає: «Передай моєму Іванові (чи Петрові) оце, там 
він в мокрій сорочці». 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  [Чи розказували такі історії, що померлий ходив 
до жінки?] Та ні! Багато просто придумують: «Оце ж 
він приходить до мене та й сові ́тує мені все. Лягаю 
спать та й думаю, як його зробить. А утром встаю – та 
й знаю. То він знає, що я ж переживаю, і ото мені ноч-
чу і розкаже. А я вже утром встану і знаю». Чула, що 
як порадник приходить. 

ТРАДИЦІЯ ГОЛОСИЛЬНА  У кожному селі, на кожному 
хуторі були плакальниці. Людина, яка уміла плакать, 
уміла опла ́кувать. І навіть наймали пла ́кальниць. Вона 
могла і півгодини співать, і при ́кладно, і як хочеш. Оце 
на хуторі, на хутора́х старінних було. Бабуся мені роз-
казувала це, Черева́нь Одарка Пилипівна, з  хутора 
Черевані ́. Це давніше було, може, й сотні років тому, 
в минулому столітті. 

ГОЛОСІННЯ  [Коли найбільше голосять?] Коли виносять 
з хати. Або ще коли сидять, приїхали родичі якісь, за-
ходять, а вони:

Ой Божечко! 
Ой мій же ж хазяїне, 
А до тебе приїхала сестричка, 
А ти ж лежиш та очечки не одкриваєш, 
Та подивися, скільки людей зійшлося, 
Та подивися, шо вони звідки ж приїхали, 
А тебе і немає, 
А ти ж і не думаєш, 
Про шо ж ти думаєш, 
На кого ж ти мене покинув! 

І пішло, пішло! Оце прийшли з роботи його – і начина-
ється за́ново. А коли виносять, тоді ж начинається уже: 

Ой куди ви несете?! 
Ой не несіть,
Ой оставте тут.

[Чи було таке, що осуджували тих, що невміло голоси-
ли?] Аякже! Кажуть: «Неоплаканий! Боже, поховали й 
неоплаканого! Три дочки, а поховали неоплаканого». 
Треба було комусь оплакувать. [Кажуть, що треба?] 
Ніхто нічого цього не каже, але якщо виносять з хати 
покійника, і  ніхто не плаче, ніхто не кричить, не бі-
жить за ним з двору: «Та куди ж ви його несете! / Та 
верніть же мого хазяїна!» – якщо нема цього крику, то, 
получається, що його і не жалко. [...]

Ой моя ж родинонько 
Та моя ж і гординонько, 
Та моє ти платтячко білесеньке, 
Та мої ж цвіто ́чки червонесенькі! 
Та мені ж вас не вида ́ть, 
Та мені ж вас не чува ́ть, 
Та й не слихать! 
Та мої ж подруженьки дорогесенькі, 
Та мені ж з вами не співать.
  ***
Ой моя ж родинонько, 
Та моя ж і годинонько! 
Та куди ж ти йдеш, 
Та чого ж ти мене з собою не береш? 
  ***
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Та мій же ти й хазяїн дорогесенький, 
Та ти ж і любив людей, 
Та подивися, скілько ж їх до тебе прийшло, 
А тебе ж і нема! 
А ти ж очечки ж свої та не одкриваєш.
  ***
Та нащо ж ти забрав…
Та на кого ти мене оставив? 
Орле мій сизокрилий, 
На кого ж ти зоставляєш: 
Чи ти на брата, чи на дядька, 
Чи ти на сусіда, чи на кого?..
Та куди ж я буду йти, 
Та в кого я буду допомоги просить

Голосіння за матір’ю 
Ненько моя ріднесенька, 
Моя голубонько вірнесенька! 
До кого ж я пригорнусь? 
Пригорнусь до стіни – стіна німа, 
Пригорнусь до одвірки – одвірки глухі. 
Куди ж я буду йти? 
Куди не піду – всі люди купочками стоять. 
До якої купочки не підійду – а тебе я не найду.

Голосіння за бабусею. Ви знаєте, мені кажеться, що 
це показушне. Я плачу, як нема нікого. Сіла над нею і: 
«Бабусічка!..». Но як тільки людей багато  – я  плачу, 
сльози горохом. Не на публіку [тужила]. Коли було 
багато людей – я цього не могла. Жаль та й усе.

Та й моя ж ти бабусечко рідненька, 
Та моя ж ти бабусечко дорогенька, 
Як же ж тепер я без тебе буду? 
Ну як мені тепер жить далі?
Ти ж моя порадниця, 
Та ти ж моя перша…

Голосіння за тещею
Тещо, тещо! 
Та як мені жалко, 
Як бикові телятка. 

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  А в нас є пісня «Калина-малина»:
Калина-малина, на лузі стояла,
– Чого ж ти, калина, так рано зів’яла?
Чого ж ти, калина, так рано зів’яла,
Чи жари боїшся, чи дощу бажаєш?
– Жари не боюся, дощу не бажаю,
Кого вірно ж люблю – за тим помираю.
– Ой умру ж я, мила, а ти будеш жива,
Та не забудь, мила, де ж моя могила.
А моя могила – край синього ж моря,
Край синього моря, поросла травою.
– А я ж ту могилу піду ж розкопаю,
Із милого кості та й позабираю.
Із милого кості та й позабираю,
Біленьким платочком поперетираю.
Біленьким платочком поперетираю,
Жовтеньким пісочком попересипаю.

Ще [є] тужлива – «Ой хтось в лісі блукає»:
Ой хтось в лісі блукає, (2)
Дочка матір шукає.
Ой шукали – не знайшла, (2)
Заплакала та й пішла.
Знайшла в полі долиноньку, (2)
А в долині ж могилоньку.

А в долині ж могилоньку, (2)
То ж матері гробиноньку.
– Устань, матінко, й з гробу, (2)
Горе ж жити біля роду.
Ой встань, матінко, з ями, (2)
Горе жити без мами.
– Ой не встану, не піду я, (2)
Головочки ж не зведу. 

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Федорівка
Записано 1993 р. у с. Федорівка  

Карлівського р‑ну Полтавської обл. 
від Щербини Мотрони Іванівни, 1906 р. н.,  
родом із с. Кошманівка Машівського р‑ну  

Полтавської обл. (у с. Федорівка проживає з 1931 р.),  
та Калініченко Мотрі Іванівни, 1908 [?] р. н.

ЗАВМИРАННЯ  Моєї матері племінник у Черкашчині, 
звістили, що він помер (жонатий він). Мати з дядьком 
поїхали на похорон, а в дворі роблять труну. Коли це 
гомін – Яків устав. Коли ж це він заснув, крізь сон чув, 
як тужать за ним, і встав. Добре, що не поховали. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мерт-
ва вода». Воду з покійника виливають в те місто, де 
люди не ходять. Спорядження померлого. Аж колись 
ноги покійнику обмотували полотном, а  тепер чул-
ки надівають. [...] Платки, носовики на похорон. Хо-
вали не обутими, чулки [надівали], а тепер кой-кого 
обувають. Атрибути поховальні. Для душі ставлять 
стакан води (до сороковин), сахару, рушник на покуті 
(висить до півгоду). Страх перед померлими. Раньше 
родичі дивилися в піч  – щоб не вздрівався, щоб не 
снився – щоб ішло з димом. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з похороном. Як вивезуть з двору покій-
ника, ворота зачиняють і зав’язують рушником. Бере 
той, хто розв’язує.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Канун 
раньше – як закон. Канун – рис з ягодами або солодка 
вода з хлібом (спеціально печуть коржики). Помин-
ки післяпохоронні. Поминали на дев’ять, сорок днів, 
півгоду, год. Раніше вранці не ходили, а тепер ходять. 
Тепер вдень сидять, а раніш вночі сиділи. Проводи у 
понеділок (сами платки та рушники вішали на хрест, 
а тоді оддають). У нашому селі обід не варили, а в су-
сідньому селі постоянно варили.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Білецьківка
Записали Л. Боса та В. Конвай у травні 2012 р.  

у с. Білецьківка Кременчуцького р‑ну Полтавської обл. 
від Ярмоленко (Кучеренко) Галини Петрівни, 1933 р. н., 

родом з Кіровоградської обл.,  
та Кравченко Ганни Костянтиніни, 1928 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
У нас в селі розказували жінки, шо встали одного дня, 
а у них стіна од хати завалилась, то мені сказали: «Це 
ждіть покойніка». Та якого ж покойніка, наче ж ніхто 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН
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не боліє. А через тиждень воно і случилось із зовсім 
молодим сином, який розбився на мотоциклі. Сни-
прикмети. Коли хтось із близьких помирає, то, ка-
жуть, шо сниться то якась череда коров, то кудись, хто 
должен померти, провалюється. Такі погані сни і озна-
чають болєзнь і потерю. Передчуття смерті. Коли 
помер мій чоловік, то перед тим він лежав у больни-
ці. І оце ж я була у нього звечора, поговорила із ним, 
наче він мені сказав, що йому трохи краще. Я і пішла 
собі додому. А вдома ввечері якась тривога в мене за-
кралась. А тут шось як гухне. Полетіла із стільця мис-
ка із намоченою білизною. Стояла собі рівнесенько, 
я хотіла ще переполоскати, а вона ні з того, ні з сього 
впала. Та не просто впала, а як якийсь взрив. Все по-
розліталось у різні боки. Мені стало сильно страшно, 
наче холодом якимось повіяло. А на утро мені сказа-
ли, шо саме в це время мій чоловік у больниці помер, 
хоча наче ж йому краще вже було, ішов на поправку. 
[…] А сусідка мені розказувала, шо до неї за чолові-
ком приходила смерть. Каже: «Я біля нього сижу, – він 
у неї сильно болів, – і вдруг, двері були откриті, із дру-
гої комнати в плащі із капюшоном хтось зайшов і тінь 
чоловіка пішла із ним». Сповіщення про смерть. Як 
умре – рушник вішали на воротях. Померла людина – 
і платочком перев’язали.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Миють людину сусіди, 
самим не треба цього робить. А одівать, кажуть, у те 
треба, шо людина ця любила із одежі. Моя свекруха 
любила юбку і кофту, то в те я її оділа. Воно ж для 
тебе якось легше, шо ти зробив те, шо людина хоті-
ла. «Мертва вода». Після смерті у нас зразу ж миють 
покойника, а  воду виливають під забор «під глухий 
вушак». У  самому кутку, де ніхто не ходить і нічого 
вже не росте. Просто так вилить не можна, бо можна 
біду в дом принести. Якщо хтось стане, то може по-
чать боліть, а живе нічого рости не буде. Підготовка 
смертного вбрання. У  нас прийнято мать такий ву-
зол, у якому шість платочків, шоб перев’язати тих, хто 
труну буде нести, пару десятків людям, на дорогу у нас 
стелять рушники, коли несуть покійного. Тепер же 
треба платочки і тим, хто вінки буде нести, і на хрест, 
і на ворота. Я маю п’ятдесят штук, то думаю, шо хва-
тить. Труна. Колись раньше, коли людина помирала, 
то клали її у труну не покрашену і не оббиту, а просто 
так. І не було всяких тюлів. Добре, якщо марлічку зна-
йдуть, а бувало простинню накривали. Труни раніше 
робили в кожному дворі, а тепер заказують. Був пері-
од, коли колгосп на себе брав такі клопоти, но це вже 
давно минулось. Нічне перебування біля померлого. 
Найчастіше у нас ховають на другий або третій день. 
Буває, шо треба ж когось підождать, бо він далеко 
живе, а близький родич. То тоді на третій день. Коло 
покійного ввечері читали Псалтир, а  на ніч остава-
лись хтось із близької рідні, в основному мужчини. Но 
буває, шо і сусіди такі душевні, то і вони сидять. Ка-
жуть, шо не желательно свет виключать, якшо ніхто 
не сидить. Це кроме свічки. Бо коли сидять, то тільки 
свічка горить. А є шо просто накрили лице покойному 
та і ідуть отдихать. Атрибути поховальні. Запалюва-
ли у нас свічку, ставили її в зерно. І  старались, шоб 
вона все время горіла. Як згорить – міняли. Даровини 
прощальні. Коли ідуть на похорон, то большинство у 
нас несуть канфети і печенячка, но це не всі, хто такі 

ближчі, по сусідству. Відспівування. [Чи кликали на 
похорон священика?] Кликали. [І навіть тоді, коли не 
можна було?] Даже й тоді було. Він не ходив, а опосля 
ходили в церкву нишком, опечатували (так казали).

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли виносили на дорогу, 
то вистроювалась – у нас казали «процесія». Спочат-
ку несли хрест і іконку, на хрест прив’язували рушник 
довгий або матерію метра три, а потом ше і платочок 
в’язали. Далі несли кришку. На кришку у нас кладуть, 
якшо чоловік  – рушник і хлібину, а  якшо жінка, то 
платок і хлібину. А тоді вже тіло несуть. Колись тоже 
були вінки. Но це був один вінок, не так як тепер цілих 
два десятки буває. І колись посипали дорогу цвітами, 
особенно якшо хтось молодий помирає, то стелять 
дорогу аж до кладбища. Тепер такого немає. [Скіль-
ки разів зупиняється похоронна процесія дорогою на 
кладовище?] Сійчас уже не зупиняються. Це вже годів 
п’ять перестали. А  то було, як з Білецьківки йде, на 
розвилкі ложать полотенце таке велике і останавлю-
ються. І у кладбища ворота стелять. А тоді батюшка 
запретив.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Рушників дванадцять 
метрів для опускання в могилу, перерізають його по-
тім на два по шість метрів. А тоді ті мужики, шо опус-
кали, забирали їх собі. Дари поминальні. На кладови-
щі ту хлібину [яку клали на кришку труни], знімали і 
розлупували кожному по кусочку. А коли їли – казали 
«Царство Небесне». Всім роздавали, хто там був. У нас 
ще роздають і гостинці, які люди принесли, – канфети 
і печення. Кидають у нас три раза землю і приказують: 
«Земля тобі пухом».

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Коли при-
ходять додому, то миють руки. Як літом чи просто 
тепло, то надворі, а  зимою в хаті миють. Приготов-
ляють для цього спеціально пару полотенець. А тоді 
вже сідають обідать. Раніше починали із колива. Це 
такий рис із ізюмом і із солодкою водичкою. Так і те-
пер роблять. Читають «Отче наш», запалюють свічку 
і наливають покійному чарку і закривають її хлібом. 
Спочатку треба три раза з’їсти колива і сказать: «За 
упокой душі такого то». А тоді вже можна їсти. Стра-
ви поминальні. У нас варять щось гаряче – капусняк 
або борщ. Кажуть, шо треба гаряче, бо душа померло-
го пітається тільки такою їжею. Коли піст, то варять 
із грибами або із консервою, буває, що із рибою. А на 
вторе – картошка із котлетою. Риба якась. Тепер став-
лять ковбаси, сири. Пиріжки треба обізательно. Рані-
ше варили узвар, компот або ріденький кисіль, а тепер 
п’ють якісь солодкі водички. Кисіль варили фрукто-
вий і пареним молоком заливали його. І  ще бабку з 
лапші [раніше готували]. «Сніданок» для померлого. 
На другий день після похорону збирається родина 
і несуть обідать покійнику на кладовище. Поминки 
після похоронні. Поминають у нас на дев’ять, сорок 
день і на год.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей. Коли помирала ди-
тина – дівчинка, то плаття могли одіть будь-яке, а на 
голову одівали віночок і квітку чіпляли, як на свайбу. 
І так само і хлопчику пришивали квітку.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Коли людина по-
мирає, то вилітає душа. Розказували, шо вона обитає 
сорок днів на землі, а тоді уже на сповідь до Бога. Мені 
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таке було, шо я думаю, шо на дев’ятий день приходив 
до мене чоловік провідувати. Помогали мені жінки 
обід готовить і спать удвох лягли в другій комнаті, а я 
там ще шось домивала чи дотирала. Зайшла, сіла роз-
діваця, чую, а воно ложки бряжчать на кухні. Думаю, 
може яка кішка чи собака забралась. І  тільки хотіла 
встать, шоб подивися, шо ж воно там таке, як чую 
коло мене неймовірний холод такий пройшов і так 
трохи далі від мене одійшов. А  я ж тоді догадалась, 
що це, мабуть, прийшов дух чоловіка мене провідать, 
та почала сердито як шипіть, бо ж кричать не можу 
із переляку. Кажу: «Ти, Степане, наробив мені такого 
клопоту, шо помер так сильно рано, а це ще й лякаєш 
мене. Іди з Богом, раз він тебе прийняв до себе, і біль-
ше не приходь». І шо ви думаєте. Знову пройшло мимо 
мене те холодне повітря, забамкали ложки на кухні і 
все стихло. І мені аж якось полегшало, а то ж сильно 
побивалася за чоловіком. […] Якось на Різдво повече-
ряли і забули ложки оставить на столі. Їжу оставили – 
і кутю, і пиріжки, а ложки не оставили. То знову мені 
ті ложки тарабанили, але хто приходив, не знаю, бо 
холодом біля мене вже не віяло.

с. Новоселівка
Записала І. Коваль‑Фучило 19 травня 2012 р.  

у с. Новоселівка Кременчуцького р‑ну Полтавської обл. 
від Олександри, 1940 р. н.,  

та Гречки Марії Іванівни, 1927 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  Як покойник дома, то 
полотенце чи платочок в’яжуть на каліткє, шоб ви-
дно було. [Якого кольору?] Не має значення. Но вже 
ж красне не почепиш, там біленьке. [Хто його потім 
забирає?] Хто хоче. Чи я, чи ви, чи сусідка – зняли пла-
ток і кому оддали.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Тільки со-
общила  – відразу люди зійшлися. Як родина далеко, 
сусіди помагають. Помили, вділи, положили, де треба. 
Головою – до схід сонця. І ховають так на кладбищі, 
на цвинтарі. А тоді ж вже домови ́ну привозять. Нічне 
перебування біля померлого. [Чи можна вночі тужити 
біля померлого?] В нас тихо. Лежить собі покійник в 
домовині, прикрили його. І тоді сидять. Нада читать 
Псалтир церковний. Як мій чоловік помер і як мама 
померла, то ми всю ніч сиділи говорили. А  вже на-
утро – розкрили. Начинають люди [приходити]. А на 
назначене время, на дванадцять чи на час, батюшка 
приходе, співає з пєвчою. Єсть у неї книжочка, і вона 
по тій книжочці. Атрибути поховальні. [Що кладуть 
на столику біля покійника?] Іконка, панахида ця, свіч-
ка горить, свічки роздають, дванадцять свічок – два-
надцять апостолів було. Оце ж батюшка як прийшов – 
роздали свічки і батюшка начина́ править. І свічка го-
рить на столику. [Кому давали ці свічки?] Люди, хто 
близько стоїть – тим роздали. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносять 
ногами вперед. Зайшли, забрали. Покривалом на-
критий, руки складені. Виносять на вулицю. Поста-
вили у дворі там, шоб посто ́яв. Піднімаються і пішли. 
[...] Раньше з музикою ховали. Я ховала з батюшкою 
і чоловіка, і двох синів. Тому було 45, а тому 50 – си-
нам. Тепер музики нема ні в кого. Усі з батюшкою 
ховають: і  молодих, і  старих. Заразом батюшка іде 

на кладбище чи їде. На катахвалку свої рідні сідають 
з покойником, а остальні – в автобус, і батюшка їде. 
І батюшка заразом і печатає. Кладуть батюшкє у пла-
точок – шо хто покладе: хто кладе хлібину харошу ілі 
булочку харошу; в кого є мед – баночку меду покладе, 
канхвет, печення. Крім грошей, обязательно должні 
вузлик батюшкє накласть. Оце поки він праве, а  то 
все нала́джене. То «панахида» зветься. Наготували, 
шо сійчас батюшка при ́йде. [...]  Батюшка каже: «Хто 
на кладбище не йде – прощайтеся». Перехрестилися, 
у  чоло поцілували, в  руку поцілували і пішли собі. 
Нічо не кажуть. [...] Попереду [несуть] хрест, потом – 
вінки. [Хто несе хрест?] Кого попросять. В основном 
мужики. Потом вінки, потом кришка, потом тіло не-
суть. [Чи стелять рушника на воротях?] Стелять. Ба-
тюшка в нас кричить: «Не нада». [Чи кажуть, шо треба 
перейти через той рушник?] Ну, переходять. Кажуть, 
шоб ноги не боліли. [Хто його потім забирає?] Хто 
хоче. [Чи йде священик за тілом?] Да. [Де зупиняють-
ся?] Де хто хоче. [Може, на перехрестях] зупиняються. 
Виходять люди на дорогу. Поставили покійника, піді-
йшли ті. [Чи накривають кришку платком?] На криш-
ку кладеться платок і хлібина. Кладуть хароший пла-
ток, шерстяний, кашиміровий. Головний, на голову 
надівають. І коли батюшка попра ́вив уже, у яму спус-
тили, батюшка запечатав, тоді ту хлібину на кладбищі 
розламують. У кого малі діти – кусочок хліба візьми, 
дай дитині, шоб не впісювалась. Вроді помага. А отой 
платок, шо лежала хлібина, – отой шо розламує, той 
забирає. [Хтось] з родичів чи друзєй. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На цвинтарі] ба-
тюшка одпєває. Забили, опустили, батюшка тоді пе-
рехрестив [яму], землі кинув трошки навхрест, а тоді 
закидають уже. [Чи кидають по грудці землі?] Да, три 
рази. [Що кажуть?] «Царство Небесне, земля тобі 
пухом» [На чому опускають труну?] На рушниках. 
Копачі опускають, а потом ті полотенця вони ділять 
[між собою]. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Як запро-
шують на обід?] Ну: «Люди добрі, всі ідьомте на обід». 
Приїхали додому, столи понакривали. Як є батюшка, 
то батюшка поблагословить, «Отче наш». Сіли по-
обідали, роздали милостиню. Люди встають, благода-
рять. Страви поминальні. В нас сейчас не готовлять 
дома, як раньше, а в нас ото бар – і тут заказують обі-
ди. [Які страви готують?] Капусняк чи капусту варять, 
картошка, риба, сєльодочка. Ну, шо люди закажуть. 
Капусняк, картошка. [Чи готують м’ясо?] Ну, карто-
шка з м’ясом. «Сніданок» для померлого. На другий 
день [після похорону] йдуть [на кладовище] – снідать, 
кажуть, несуть, самі рідні. Потім приглашають на два-
надцять [годин]: «Приходьте, поснідаєм». Поминки 
післяпохоронні. А потом дев’ять днів одбувають. Хто 
одбува ́, а хто так – роздасть милостиню.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей. Як хри́щена дитинка, 
то кладуть її так, як обично прово́дять. Неодружених. 
Як молодий помирає – то молодьожі багато, молодьож 
несуть аж на цвинтарь. А тоді захоронили – ідуть на 
обід. [Молодого неодруженого ховають з квіткою, а ді-
вчину, як наречену?] Да, ховають так. Вішальників, 
утоплеників. Вішальники, уто́пленики – їх хоронять, 
но не печатають у церкві, особенно вішальників. Похо-
ронили, як обично, а так – ніяких обрядів в них не то.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН
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ГОЛОСІННЯ За дитиною. За старшим сином [найбіль-
ше тужила]. Я плакала, я не кричала лишнє. Я тільки 
казала: 

Діточки мої, діточки, 
Нашо ́ ж ви мене кидаєте одну, 
Як же ви боялись, шоб я не вмерла, 
А тепер покинули мене одну.

Уже одному восємь год, а другому – сім год. […] [За 
старшим сином кзала:] 

Синочку, куди ж ти йдеш, 
Шо ж ти ки́даєш своє дворище? 
Ти ж його строїв, 
То ж свій труд ти ки ́даєш! 
А де ж ти йдеш –
У яму йдеш!

Я на кладбищі до чоловіка підійшла, сказала: 
Хазяїну мій дорогий, 
Нашо ́ ж ти мене покинув?..

А до меншого сина підійшла, то сказала: 
Синочку мій дорогенький, 
Моя дитино! 
Стрічай свого братіка.

Оце мої слова. Оце те, шо я могла. А  так  – я плака-
ла дуже, но лишнього я не могла казать. Боліли.  
За чоловіком. [Коли найбільше тужать?] Раньше на-
ймали, шоб тужили, а сєйчас – самими своїми слова-
ми. Доказують:

Чого ти пішов,
Я ж тебе гляділа, доглядала,
А так получилося, кидаєш, 
Шо ж я робитиму без тебе?

Такими просто словами. А так дуже – то в нас нема та-
кого. [Коли з хати виносять, тоді найбільше плачуть].

Розстаємся, 
Вже більш не прийдеш в хату… 
Чо ти ки́даєш, 
Так рано уходиш, 
На кого ти кидаєш мене і діток своїх, 
Так рано уходиш? 
Планували все, 
А кидаєш, рано уходиш, 
Йдеш в таку домовину темну. 
Кидаєш світлу хату, а йдеш в таку домовину  
 темну.

Як мені казав: «Приснилось мені, шо я построїв 
время́нку таку красіву, і  осталось мені одне вікно». 
Оце отої ночі мені сон розказав, а на другу вже помер. 
То я ж йому казала: 

Шо ж ти казав, що построїв собі времянку  
 світлу, харошу, 
Вікно одне вставить осталося – і вже харашо  
 буде. 
А нашо ж тобі построїли таку темну времянку, 
Нема ж де людей гукати.

За матір’ю. [Як ви голосили за матір’ю?] Ну:
...рано пішла, покинула на кого ти?
Люди посходилися, вгощать треба людей,
Гості поприходили, 
А ти покинула, 
Не дивишся, шо гості до тебе прийшли.

Ну, таке, своїми словами. 

За свекрухою. [Чи тужили ви за свекрухою?] Тужила, 
казала: 

Простіть мені, моя мамочко! 
Ви ж мені була, як рідна. 
Може, я чим вам не вгодила, 
Простіть мені.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Мені снився покойний свекор 
один раз. Ми тут построїлися, а там стара хата була. 
Вроді я заходила в ту хату, де ми жили раньше з чо-
ловіком, а він сидить так у спальні у своїй і каже мені: 
«Ти в магазин йтимеш?» – «Йтиму, а шо ви хотіли?» – 
«Та я хотів, шоб ти мені хлібину купила. Я хочу їсти. 
Мені так хліба хочеться». А вже ж я знаю, шо помер-
ший – так роздають. Божечки, шо мені робить? Я тоді 
зайшла в магазин, купила хлібинку свіженьку і поне-
сла там одній жінці, кумі: «Кума, – кажу, – на, помо-
лися за мого свекра. Приснився, шо він хліба хоче». 
А  то чоловік приснився раз. Каже: «Знаєш, мені так 
каші манної хочеться, я б так кашу манну їв». Я тоді 
пішла купила молочка, манки взяла, пішла в церкву. 
В нас там мужик один ходив, вєрующий був. Я піді-
йшла до його, кажу: «Віктор Петрович, ви знаєте, так 
і так: приснився мені чоловік, шо хоче манки. По-
їжте, пом’яніть. Нате вам. Хай ваша жінка зварить, 
пом’яніть». Погодився, я його поблагодарила. І з тих 
пір перестав сниться.

с. Підгірне
Записала І. Коваль‑Фучило 20 травня 2012 р.  

у с. Підгірне Кременчуцького р‑ну Полтавської обл.  
від Кам’янської Анастасії Федорівни, 1932 р. н.  

(у с. Підгірне проживає з 1959 р.),  
та Круглової Галини Митрофанівни, 1929 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Влітає 
до нас перва птиця в хату. І дуже кричала зозуля. Оце 
кричить, аж гавкає. Ше яка прикмета? Єслі в хаті оце 
нема ніде нічого, появляться мухи – не дуже задовго 
буде похорон. Утром я стала, а весь комин – такі мухи, 
як дохлі, бери й дави. Це мати вмерла. Тоді у Вітьки в 
квартирі на третьом етаже. Там не було мухи й літньо-
го время. На хворточкє марлєчка висить. Появилися, 
де він спав, мухи – усе вікно чорне було. Отакі здорові 
і як дохлі. […] Ото тоді він і помер. Сни-прикмети. 
Мені один сон снився  – тоже на вмируще. Сниться 
мені моя баба. Їде зі мною на пароході. І зійшло сонце, 
і пароход перекинувся. І я проснулася. І не дуже за-
довго моя баба вмерла.

ГОЛОСІННЯ За чоловіком. [Чи тужили ви за чолові-
ком?] Тужить я не тужила, воно якось тоді і слів не 
було. Я вже плакала після того, щоб вже ніхто не ба-
чив, шо я плачу. Я тепер дужче плачу, як я тоді пла-
кала. Тепер я сама, хай я і коло дітей живу. А я тепер 
сиджу та й кажу: 

Яка була в мене защита, та в мене була, 
Хай я й слухала все, 
Та в мене була защита. 
А тепер я не нужна ні дітям, 
Не нужна я нікому.

Я коло дітей, вони мене не обіжають. Но морально я 
убита, дуже убита. […] 

А тепер я ні з ким посовітуюсь, 
Ніхто мені правди не скаже. […] 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



259
Як він уже вмер, і  я одна осталася, то я коло його 
 плакала:  

Скілько я тебе спасала, 
Скілько я тобі допомагала, 
А цей раз я тебе не могла спасти, 
Не могла допомогти, 
Прости мені.

Я плакала: 
На кого ж ти мене тепер кидаєш, 
Я ж остаюся одна (а діти ж тоді коло мене не  
 жили), 
Я остаюся одна, 
І як мені без тебе жить?...

Шоб ти знала: ніхто лучче не пожаліє, як чоловік.

с. Стара Білецьківка
Записав С. Довгань 20 травня 2012 р.  

у с. Стара Білецьківка Кременчуцького р‑ну 
Полтавської обл. 

від Маренко Лідії Іванівни, 1930 р. н.,  
та Сухомлин Ганни Григорівни, 1923 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмивав і одягав по-
кійника?] Баби такі ходять – подарок їм дають: руш-
ничок, на плаття матерії. Помили, прирядили, на лаву 
ложили, того шо на ліжку не положено. На лаву нада. 
Табуретки ставили, як не було лави, труну ставили. 
«Мертва вода». [Куди потім дівали воду, якою обми-
вали?] Виливають у таке місце, шоб ніхто туди не сту-
пав. Бо як виллють ту воду на хвіртку, то тоді людина 
боліє, погано людині. На ганок виллє – боліє людина. 
Спорядження померлого. [Що клали в труну?] Нічого 
такого не ставили, те, шо йому нужно було, положили. 
Гроші ложили, потому шо ж нада відкупляться там. Як 
зуби в нього були вставляні, то зуби положили, плато-
чок, хрестик йому наділи, купляють ото в церкві – та-
кего ложать на голову. [Може, сокиру клали чи моло-
ток?] Це ложуть сокиру, коли люди не можуть бистро 
хоронити, то ложать під нього сокиру, шоб витягувала, 
шоб він не бистро портився. Труна. Труни робили – 
мастєра були. Счас уже нема. «Пута». [Чи зв’язували 
руки, ноги?] Зв’язували руки і ноги. А тоді на кладбищі 
їх розв’язували. [Куди ті мотузки дівали?] В труну ло-
жили. Є такі люди, шо забирають. Шось вони, може, 
знають. У нас, як ми діда [чоловіка] розв’язували, то 
одна бабка хотіла забрать, а  батюшка сказав: «Нє, із 
ним усе». Раньше так було: як у когось щось болить, 
то перевязували. Атрибути поховальні. Оце попри-
ходять з кладбища  – спіціально вода стоїт, рушник, 
і  люди витирают руки. Я  замітила, оце нападают на 
людину жировики  – то оце люди витиралися оцим 
рушником. Його не стірають, він лежить (той рушник). 
[Його треба зберігати?] Зберігати треба, і оце, де напа-
дают жировики, то треба тим рушником [витирати]. 
[Чи завішували в хаті дзеркало?] Дзеркало закривали.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Як ви-
носили труну з хати?] Винесли ми його [чоловіка] 
у  труні. Це ж звечора умер, переночував у хаті, ми 
його винесли надвір, рано принесли, потому шо надо 
бистро, шоб вже люди зайшли в двір, шоб не було за-
паху ніякого. Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. Коли винесли з хати [покійника] – двері 

закрили. Як винесли з двору  – закривають і ворота, 
і фіртку – щоб не вернувся. [Чи можна було дивити-
ся в дзеркало або через вікно на покійника?] Ні, нізя. 
Потому шо пістряк нападатиме. Подивишся через ві-
кно, як покойника несуть, де возьмешся рукою, там у 
тебе зробиться великий пістряк – таке, як прищ, росте 
і росте. [...] [Хто несе труну?] Счас же ж везуть. А рані-
ше чоловіки несли, перев’язували їх платками. Раньше 
ж були нари оце такі, а січас уже нема – садять в ма-
шину, даже тих людей везуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Чи клика-
ли на поминальний обід батюшку?] Кликали. Усе  ж, 
похоронили на кладбищі, заказали оце ж те кахфе. Те-
пер і нема таких людей, ранше були люди, шо ходили 
готовить на похорон. Це ж усі ходили. Поминки після-
похоронні. Робили дев’ять день. Ходили на кладови-
ще, дома готовилися, приглашали людей обізатєльно, 
копачів приглашали, бо вони ж трудилися. Счас такі 
копачі, шо гроші беруть, а раньше були копачі, то гро-
шей ніде не давали. [А що давали?] То оце ж пригла-
шают пообідати – на дев’ять день і на сорок день. [Чим 
їли в день похоронів – ложками чи вилками?] Вилка-
ми нізя, нада тіки ложками.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Раньше ж ходили 
люди. Оце ж сьогодні поховали, то приходять такі 
баби (їм подарки давали), і вони сидять до дванадцяти 
ночі. То моя покійна мати розказувала, шо сидимо ми 
тихенько, балакаєм. То оце наливають туди в лампад-
ку, канун насипають, то оце стукає ложкою, нема ні-
кого, а стукає – значить, душа приходе, до сорока днів 
приходе, а тоді вже йде, куди її розпреділили.

ГОЛОСІННЯ  [Як ви тужили за чоловіком?] «Не цурай-
ся, моє серце» – така пісня є. «О, мій хазяїн! На кого 
ж ти мене покидаєш?». Я  не плакала, я  наплакалась, 
коли він живий був. [Чи були в селі люди, які голо-
сили?] Спіціально в нас таких не було. Як хто схоче, 
так і голосить. 

МАШІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Машівка
Записано 1993 р. у смт Машівка Полтавської обл. 

від Жиліної Олександри Романівни, 1907 [?] р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Обмивали жінки постарші. «Мерт-
ва вода». Воду виливають в туалет або під дерево. 
Спорядження померлого. Подушку клали із соломи, 
укривали простинею. На покойника зверху платки 
кладуть, їх не приймають. Раніше у чулках ховали, 
а счас обувають. Кладуть в гроб хто шо любить, гроші 
зав’язують у платочок в карманчик – місто купувать/ 
Атрибути поховальні. Стіл [ставили] в головах по-
кійника [до сорока днів] і вода до сорока днів, ложка, 
свічка лежить. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. Труну як винесли, зачипляють зразу ж 
двері і ворота і зав’язують платочком, кидають жменю 
землі. [...] Не можна плакати за покійником, це воно у 
воді там лежатиме. Страх перед померлими. Раньше 
дивилися в піч, шоб не боятися тоді мертвих.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Після клад-
бища руки миють. [...] Зразу дають гаряче – щоб пара 

МАШІВСЬКИЙ  РАЙОН
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пішла. Колись зовсім не пили на похоронах, а  січас 
п’ють. Як піст, то пісний [пісні страви]. Страви по-
минальні. Раньше на похорони готували: борщ та ка-
пуста, пироги та сметана, картошка та мнясо. Канун – 
рис солодкий або солодка вода з сахаром. «Сніданок» 
для померлого. Вранці [після похорону] ходили [на 
кладовище] будить. Поминки післяпохоронні. Обід – 
дев’ять, сорок, півгоду, год. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  В поминальні суботи, хто 
шо візьме  – рознесе. Проводи  – понеділок, варили 
всігда і січас варять обіди. На хрест вішають платок, 
рушник – хто возьме. […] Ходили і раньше на Велик-
день на кладовище. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Нехреще-
них дітей ховали і дома, і коло людей – воно ж мале, 
невинне. Самогубців. На краю кладовища ховали не-
чистих покійників (коло рова).

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Колись уночі тіль-
ки світили, до зранка свічка горить і лампадочка, і бува 
по стіні така тінь, наче хто йде – то душа приходе. 

с. Кустолово-Суходілка
Записано 1993 р. у с. Кустолово‑Суходілка  

Машівського р‑ну Полтавської обл. 
від Маланич Марини Микитівни, 1907 [?] р. н.,  
родом із с. Деркачівка Недригайлівського р‑ну 

Сумської обл.,  
(у с. Кустолово‑Суходілка проживає з 1930 р.),  

Чухлій Марії Лук’янівни, 1904 р. н.,  
та Вербички Олени Кузьмівни, 1912 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмивання 
померлого. Обмивають старі жінки. «Мертва вода». 
Воду туди [виливають], щоб нічия нога не ступала. 
Спорядження померлого. Ховали в чулках. В кого нема 
чулок – обмотували ноги полотенцем, тим шо придба-
ли, а зараз – хто так положе, а хто обує. Наші бабусі 
кажуть: «Ви подивіться, на іконах нікого нема взуто-
го». І картуз ложать, і карти. Подушки з сіна [робили], 
соломи (пір’яну не положено). На кришку накрива-
ють чорний платок. Нарядили покійника, накрили 
покривалом, руки – платочком. Гроші в гроб кладуть 
(мєлоч – мєсто викупать), під пахву – гроші. Атрибу-
ти поховальні. Для душі на вуглу на столі (де ікони) 
ставляють воду, свєчу (до шести неділь стоїть вода). 
Кажуть, душка прийде. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Зеркало завішують, радіо, те-
левізор виключають. Двері закривають, дорогу покій-
нику свяченою водою бризкають і в труні. [Як винесли 
покійника] ворота – закривали, не зв’язують, чіпляють 
платок, як хто хоче. Більше не вішають. Даровини про-
щальні. Всі рідні підходять і дарують йому платочки 
на той світ (які в гроб кладуть, а то людям роздають).

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Канун  – 
рис з медом або сахаром, ягодки чи канхвети зверху, 
хто як найлучче, хоч вода з сахаром і шось хлібне. По-
минки післяпохоронні. Ці всі обряди – це з усіх людей 
збирані, шо раньше жили, це не приказом іздається. 
Беруться за комин, всігда, як прийдеш із кладбища. 
Поминають дев’ять, сорок днів, півроку, год. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Паску на кладовище 
не ходили. Проводи – в понеділок, обід на кладбищі 

варили, тепер на день Побєди варять. […]  Покрова. 
Дмитрова поминальна субота – сама головна, пирогів 
напечуть та просять: «Хоч би Бог наніс якого чолові-
ка, милостиню дати». Поминальна субота – дадуть ко-
мусь пиріжка за Царство Небесне.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Де не лихослов-
лять на поминках, являється душа, свічечка приту-
ха-притуха  – і  на стіні тінь така чорна, скільки ми 
надивились. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Я  вам розкажу за свою маму. Мама моя 
дуже ходила на гроби плакати за своїм чоловіком, він 
на войні погиб, нас шестеро було. Коли якось вночі 
приходить батько і каже: «Ходи за мною». Вона пішла 
за ним і дійшла до гробів, тоді згадала, що не замкнула 
хату, і вернулась, а все щезло.

с. Селещина
Записано 1993 р. у с. Селещина  

Машівського р‑ну Полтавської обл. 
від Матяш Марії Йосипівни, 1915 р. н.,  

родом із с. Абрамівка Машівського р‑ну  
(у с. Селещина проживає з 1933 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Після обіду [на Голодну кутю] 
всі ложки складали на вінця миски догори, а зверху на 
миску – пиріг, чия ложка першою перевернеться, той 
раньше умре. Ви знаєте, і правда, всігда батькова лож-
ка перша переверталась.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Перед Великим постом – 
поминальна субота, тільки посне їли, чечевичники пе-
кли, у мами на каждий день своє. […] На Паску ніколи 
не ходили на гроби, кажуть – не положено. Родітєль-
ський день (на провідин) – в понеділок. Варили їсти, ба-
тюшка робив обхождєніє кругом гробов, панахиди од-
правляють. На гробик крашанку, несли стакан, чарку, 
ложку, тарілочку – лежало там. Водички свіженької на-
ллєш, поставиш, пічення потрусиш, щоб птички поїли 
й понесли туди (вгору). Із гробів нічогісінько не можна 
нести додому. Раньше не вішали на хрест на Проводи 
нічого, а счас вішають. В Харкові вішають на Проводи, 
а знімають на Семена зела і палють за гробами. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Колись 
нехрещених дітей ховали дома під якою-небудь де-
ревиною. Самогубців. Раньше нечистих покійників 
коло гробок у рівчаку, яким обкопані гроби, ховали. 
Викликання дощу. Од засухи – люди одне одного об-
ливали по всім селі і де втопленик – несуть і полива-
ють на гробик.

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОН
cмт Нові Санжари

Записала З. Гудченко у травні‑червні 1994 р.  
у смт Нові Санжари Полтавської обл. 

від Старчат Лідії Олексіївни, 1929 р. н.,  
родом із с. Сем’янівка *  

Полтавського р‑ну Полтавської обл.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передчуття смерті. Ось ба-
буся моя за два тижні чули. Вони прийшли скупляти-

* До 2016 р. – с. Кротенки.
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ся, щоб усе було. Жили в іншому селі і, як повертали 
з нашого двору додому, то зупинились і нам, онукам, 
кажуть: «Мабуть, вже моя дорога сюди заросте тра-
вою». Прийшовши додому, полізли на горище, діста-
ли і понесли у кладочку різні припаси, крупи, сушню 
на компот. Пізніше сусідка повідомила моїх батьків, 
що мати захворіла. Я  пішла на другий день, а  вони 
лежать такі красиві. Потім бабусі стало погано  […] 
і  вмерла. Є  чуття смерті. Сни-прикмети. Сни на 
смерть – дивлячись як сниться. Той самий сон можна 
по-різному зрозуміти. На смерть, коли сниться на-
сіння з чорного соняшника; новий човен, який тобі 
належить; чорна саранча, коли у дворі багато людей 
і в чорному одягнених; зорана рілля – город чи поле; 
захід сонця. Сови кричать на біду. Звук наче вода бі-
жить віщує смерть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду від покійника виливають туди, куди лю-
дина не ступає ногою. Спорядження померлого. По-
мерлого не взували, а одягали панчохи чи шкарпетки, 
бо на тому світі повинні ходити босими. Під голо-
ву клали подушку з сіна в труну. В  домовину клали 
іконку, васи́льки і гроші у вузлику. «Пута». Ворота 
зав’язували путом (тим, що зв’язували ноги покій-
ника), щоб не йшло оте горе. Люди старалися зняти 
це путо, бо воно допомагало від болячок. Нічне пере-
бування біля померлого. На столі ставили свічку, щоб 
світило йому дорогу. Бабусі приносили на дорогу пе-
чиво, цукерки, квіти. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Домовину в яму спус-
кали на рушниках. [...] Хрест ставили зразу, як похо-
вають. На кладовищі можна садити різні дерева – со-
сну, березу, вишні, крім осики.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ «Сніданок» для померлого. На-
ступного дня [після похорону] йдуть вранці на кладо-
вище, беруть по чарці, наливають на могилку воду чи 
горілку і ставлять у чарці.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминають померлих по 
суботах – гарячими блинами з сметаною – за Царство 
Небесне. Поминають і на Пилипівку. Поминальний 
день зветься «Проводи». В цей день набирали гостин-
ців, пригощали людей і дома, і дорогою – це віддавали 
борг покійнику.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Коли помирав 
хлопець чи дівчина шлюбного віку, то молодь була у 
стрічках, перев’язані чи на грудях – не пам’ятаю, і так 
ішли на кладовище. Самогубців. Самогубців ховали, 
як усіх.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  До сорока днів 
душа померлого перебуває на землі. Вважалося, що 
вона може прийти додому, тому до сорока днів і на-
віть до півроку рідні поводилися дуже тихо – бо душ-
ка не прийде. […]  Сиділи, балакали, почала свічка 
тухнути і наче тінь біжить по стіні  – це приходила 
душка. […]  Усі душі стоять на воротах і зустріча-
ють своїх.

с. Клюсі́вка
Записала З. Гудченко у травні‑червні 1994 р.  

у с. Клюсівка Новосанжарського р‑ну Полтавської обл.  
від Семиволос Валентини Іванівни, 1930 [?] р. н.,  

Рукас Анастасії Захарівни, 1920 [?] р. н.,  
Голуб Уляни Омелянівни, 1914 [?] р. н.,  

та Дацун Любові Максимівни, 1915 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На кладо-
вищі готували такі страви: капуста, лапша, м’ясо з ка-
шею чи картоплею, компот. Частину їжі приносили з 
дому: книш, пироги, паски, вергуни. Пили алкогольні 
напої. Канун – солодка вода з булочкою чи печивом. 
Під час поминальної трапези спершу треба було тричі 
взяти канун. Роздача їжі  – це милостиня: «Посилай, 
Господи, Царство Небесне покійникам». Поминання 
календарні. За вечерею згадували відсутніх, а також 
померлих, для них клали ложку на стіл. Перший сідав 
за стіл батько. Вечерю починали з куті. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Побутував у селі 
звичай «годувати душі померлих». Насипають кутю 
для душі і кладуть ложку. Душа приходить чимось 
світлим. На ніч теж лишали кутю для мертвих.

с. Пологи-Низ
Записала З. Гудченко у травні‑червні 1994 р.  

у с. Пологи‑Низ Новосанжарського р‑ну Полтавської обл.  
від Білокінь Христини Явтухівни, 1909 р. н.,  

родом із с. Пологи Новосанжарського р‑ну
ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Обід в дав-

ніші часи варили на кладовищі, а пізніше стали при-
носити готові страви на кладовище. Раніше варили 
м’ясо, капусняк, борщ, кашу пшоняну, локшину. Кож-
ний ніс якісь продукти, ложку, миску. Топили вогни-
ща дровами, цеглою з кізяка і ставили на них казани. 
Горілки давно не несли. Запрошували батюшку. Тепер 
несуть готові продукти і горілку, розкладають усе на 
рушниках, розстелених смугою. Перед їжею моляться 
Богу і кажуть: «Усім померлим Царство Небесне». Ра-
ніше і тепер усім селом поминають. Треба обов’язково 
свічку засвітити на могилці, покадити навколо могил-
ки кадилом. На могилках залишали рушники, хуст-
ки. На цвинтарі і біля нього роздавали різні страви. 
Варили канун (солодка вода і книш). Під час поми-
нальної їжі давали кожному по черзі з однієї миски. 
Трапезу починали з кануна. Рештки їжі від поминок 
роздавали або забирали додому. Я даю милостиню за 
своїх померлих, щоб у них там було на столі. А хто не 
дає нічого, то там тільки сміття. На могилах у нас хліб 
не кришили. Горілку на могилу раніше не лили, а ви-
ливали канун, де хрест. А  тепер ставлять рюмку. На 
могилах служили церковну службу. Священникові за 
поминання давали, хто гроші, хто тканини, хустки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Великдень у нас зветься 
«Мавчин». У цей день печатають вішальників, утопле-
ників. […] У Пологах це свято називалося «Гробики». 
На Проводи пекли книші, хліб (у неділю), пиріжки 
(в понеділок), фарбували крашанки, пекли й купува-
ли пряники, зрідка варили вареники. 

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ  РАЙОН
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БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Балашівка
Записала О. Боряк 11 жовтня 2011 р.  

у с. Балашівка Березнівського р‑ну Рівненської обл. 
від Іванової Тетяни Власівни, 1926 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня, одягання та спорядження померлого. Кличут 
бабєй, жінок  – помить. [«Мертву воду»] закопуют 
десь при будинку, не можна [будь-де виливати], бо 
уступиш  – будеш слабий. [Жінкам-небіжчицям одя-
гали] вишитиє сорочки, і  камізельки, все вишитиє, 
фартух запаразаний (і  вкладали одного туди). Уби-
рали все своє, полотняне. Жінці треба фартушка, я і 
собі держу. [...]  Запасний одяг кладуть, шоб там їй 
було, кажут. Простілают – у нас таке волосіння рвали, 
і свячоне кладут зілля под голову. У нас пір’я не кла-
дут, кладут із сіна, і свячоне там, застолают хусткою, 
і  заматуют. Застілают чи настолником, чи полотном, 
і кладут одежу сю – сорочку, сподніцу, фартуха, хуст-
ка під головами є друга, кладут покойніка і застеляют. 
Колись полотняним. Під ноги ріжут полотна свого, 
як нема свого, то позичают. Рушника зайвого під бок 
кладут – я не знаю, кажут, свого виробу, не куповано. 
[...] На ноги – постоли, може, панчохи купували. Нуч-
ки бєлєнькіє, і так в постолях, і волочки. Шапку чоло-
віку клали, ще й нову купували, шоб не була одягнена. 
Гроші ув’язували у платочок до боку, і кидали в яму. 
[Що робити, якщо забували щось покласти в труну?] 
Вже посля на могилку закопували. Труна. Роблят до-
мовіну, гроба, у нас кажут «труна», то кличут чолові-
ков. […] Міряли, трошки больше гроб робили. Клали 
гонь, тії трісочки зразу і палили на дворі, кажуть, не 
можна в печі, бо буде холодно. Наміткою полотняною 
накривали і оббивали тоже полотном, намітками кру-
гом, і вічко, чи настолником яким – всім полотняним, 
своїм виробом. То і тепер як умре, ріжуть полотно 
і кладуть. Бо, бачте, колись Христос ходив у всьо-
му тканому, своїм виробом. «Пута». Шнурок [яким 
зав’язували руки, ноги] інший бере з собою додому, 
он такій полєзний, як знаєш примовку. Атрибути 
поховальні. Застілают білєнькою хусточкою на вікні 
[у кімнаті], де лежить [мрець], да й ставлят воду стоп-
ку, да хлєб із соллю, і кожен день виливают ту воду – у 
куті знадвору [де покуть]. [...] Кажут, душа п’є воду. 
Кажут, вона до сорок день ходит, до дев’ять день 
у хаті. [...] Тиждень стоїт (як в четвер помер, в середу 
виливать), і кожен день треба мінять, а хліб-то єдин 
лежить, скибочка така. Соллю солять хлєб. Я вже не 
знаю, куди цей хліб дівают – чи може несуть на клад-

біще, чи куди? Но його не буде ніхто їсти. [...] Свічку 
запалюють – скільки лежить, стільки горить. На под-
свєчнік, може і в зерно, і в хліб. Курям висиплють. […] 
На вічко кладуть полотно, хліб  – батюшці віддають. 
Коливо несуть до церкви. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. У нас: вчиняют уже худобу в 
хліві, то сиплют житом в хаті, тіко не метуть так з хати 
сюди, а метут туда, од порога, і вся родина сідає, де ле-
жить [мрець], і виходят. Метут як всі пішли. Хліви од-
чиняют, де худоба стоїть. [...] Кажуть, тиждень мазать 
не можна в хаті, бо їй смердіти буде глиною – душі – 
вона ще вдома ходить.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  Винос тру-
ни. Об порога гроба ставляют три рази – а я не знаю 
для чого, може, шо виходить із хати послєдній раз. 
Поперед несуть мерця, а  тоді віко. Хреста наперед, 
хореньки [несуть]. Опускання труни. У  нас такіє 
тканиє рушники, лежат у каплиці. Колись на намітках 
[опускали труну], хто дає своє – їх кидали. Не шкоди-
ли нічого, як хто вмер. В яму кидают землю три рази, 
пєсок, отако руками, як уже опустять. [...] У нас тепер 
стали в ногах ставити хреста, а це неправильно. Хіба 
ми ноги хрестимо? То голову хрестимо! Ту єдна каже, 
що як вставать [на Страшний суд, то ухопишся за 
хрест], а хіба ми знаємо як ми будемо уставать! 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви 
поминальні. Було три страви на похороні  – борщ, 
каша, вареники. Ну, там, хліб, а напоїв не було ніяких. 
[...] Колись жалобних обідов так не було, йшла родня, 
а тепер всіх кличуть. Тепера як весілля. І каші треба, 
горох варить, бо то сльози – горох. І в першу очередь 
горох їдять. Кашу, мо’, чем і заправляют. Першим 
їдять коливо – варят рис, [додають] і сахарь, і конфе-
ти. А колись: мочат мед і хлєб кришили, і по три рази 
брать. А тепер рисова каша. Ставили все разом. Вода 
стоїть і хліб лежить – то і все. «Сніданок» для помер-
лого. На другий день [після похорону] несут снідання 
родниє. Лишают там чи [самі їдять]. Поминки після-
похоронні. Збірають дев’ять день і сорок день. Уже те-
пер в сорок днів носять хліб в церкву, дают на службу 
в церкву, ідут на могилки, і вже вдома збирают обід.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Помінална субота  – 
«Дєди» кажут. Гаряче варят, борщ, і ложку треба по-
класти на горщик. [У  п’ятницю ввечері] вечерю їм 
дають, на ноч, вже і не приймають зі стола і колись 
не замикали нічого, бо як замікано, то не зайдуть. Це 
Деди [в п’ятницю], а в суботу ввечері – Баби. А вранці 
в суботу несут до церкви хліб  – поминалне. Прихо-
дят [з церкви] і обід дають гарячий, бо, кажуть, тією 
парою кормітся душа. Рушники поминальні. На хрест 
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вішали рушника, колись вішали намісто на хрест! 
Жонкам – фартушки вишиті – на Проводи. Намисто – 
дівчатам, як молоді помирали. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених.  Ховали [до-
чку] у хустці  – замотали чорненьку хусточку. І  вона 
комусь приснилася, шо їй погану хустку замотали. 
Але там поклали другеньку. Колись коровай не пекли, 
нічого не пекли. У нас одна дівчина вмерла, то у ве-
льон вбрали, да не скинули йой! І одній жонці сниться 
[син], що вмерший був, та питає: «Як же ви там», а той 
каже: «Добре, тіко Галина (а вона звалася Галина) ніде 
не йде, бо вона у вельоні, їй не мона ходить!». Не ски-
нули вельона! А бачте, молода ж не щодня ходить, то 
його треба було скинути, як ховали, і замотать хусточ-
ку. [Треба було зняти вельона і покласти в труну]. Ві-
шальників. Тії, шо вішалися, – без попа ховали. I даже 
до церкви не подають. На могилках [ховають] разом. 
Колись повішалник в лісі був [закопаний], то хто іде, 
то голюки кидає. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Як на Троїцу умре лю-
дина, то вона вже русалка буде  – мусить ходить по 
жито. [Русалки] тиждень бувают, ті, шо вмерли на 
Русальному тижні. В понеділок, на другий день Троїці 
[з’являються], а вже на той понеділок вони відходять.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  І мерших бачи-
ли. Тут одна дівка ходила, то геть, кажуть, бачили  – 
в білому геть. А в моєї баби мерли діти, то вона же-
ніла єдінствєнного, он остався. Мого діда да братова 
жонка, її дочка вмерла, Настя звалася, то каже, як я 
прийшла в комору уже на весіллі, то вона так стоїть – 
на бочку сперлася, вона її бачила. Колись маком об-
сипали свячоним. Обсипають кругом хати або могилу. 
Треба його вищитать! То приснилося да і каже: «Мені 
так зробили, шо я і до хати не можу дойти». Вона ж 
його не вищитає, маку того. 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Озеро
Записали О. Боряк та О. Васянович 6 жовтня 2011 р.  

у с. Озеро Володимирецького р‑ну Рівненської обл.  
від Ямпольської Харитини Титівни, 1931 р. н., 

Морочинець Домни Мусіївни, 1924 р. н.,  
Дуліпи Варвари Орехтівни, 1925 р. н.,  
та Дуліпи Раїси Антонівни, 1949 р. н.

«ПРИЙМАТИ СМЕРТЬ»  Помирала моя братіха. Я  вже 
бачу – вона дивиться, а очі не бачать, і голосу нема. То 
вже конець. Я взяла за руку, держу – руки вже холодні. 
І нема, і нема. От так. Не бачиш, як входить [душа], 
і не бачиш як виходить. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Як помирав, то кликали 
нарядить. І жінки, і чоловіки [мили]. От цього не мож-
на одказатися – хочеш, не хочеш – треба іти. Треба об-
мити, щоб чиста була людина. [«Мертву воду»] вили-
вают, де сонце не світить, щоб сонце не було. А тряпки 
кидают у труні під ноги, а хто закопуют. Тепер дають 
рушники бархатні. [Речі померого] колись людям от-
давали. Я одежу нову поотдавала, а таку попалила, що 
лежав він, – простінь, одіяльника, одіяло. Споряджен-

ня померлого. Кладут одяг запасний – я не знаю для 
чого, а  багато кладут. Батюшка каже, що не кладіть 
багато – покойнік у ньому не ходить, але кладут  [...] 
Колготкі,  носки, покривало, а  друге в церкву взяла. 
Було, що намітки клали. Колись беруть сорочку лляну 
і обмотують ноги, сильно обмотували. І під [голову] 
біла подушечка. Разом все  – сорочку, штани, майку, 
труси – таке застеляли, хто має. Туфлі, панчохи, нос-
ки, очки. Гроші у нас кладут  – платили за місце, а  я 
не клала. А стружки остаются в домовині, застеляют. 
Щоб добра яма була – міряли тичкою. Мужчині біль-
ше, а  жінці менше. Тепер купляємо [домовину]. Все 
новеньке. [Оббивають труну] полотном білим, а  ко-
лись  – намітки. Віко всередині хустками оббивали, 
і тепер хустками, а вже труну не оббивають. А подуш-
ку – хусткою [застеляют], а чоловікові – рушником за-
стеляют. До боку кладут рушника. Як забували, клали 
у ямочку, закопували в землю [на могилках]. «Пута». 
Чим зав’язують ноги і руки, то дехто бере, кажут – по-
мочнеє, а я у труну поклала. Атрибути поховальні. 
Як вже умре, то буханку хліба і свічку встромляють. 
І воду ставлят, і берут із церкві такого хреста малень-
кого, і той хрест стоїть у покойніка в головах. Ту воду 
виливают – як батюшка співає, як опускают покойніка 
у яму, то він виливає туда – в яму. Як несут покойні-
ка у церкву, то берут тую воду, і на могилках батюшка 
посвятить тією водою і яму, і домовину. А лежить той 
хліб з тою свічкою сорок день, а там десь отдают – ха-
зяїн хати [отдає]. На віко рушничка берут великого, 
батюшці отдают, і хліб. Як закопают – несут хліб до-
дому. А на годовщину хліб остається в церкві. Тепер 
кладут пряничка, а я купила хусточку – у кого голо-
ва болить, то зав’язуют. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Не білили [в хаті]. Як умерла 
моя братіха, вона умерла у лютому місяці, а я [чула], 
що не можна хати відбілювати, не можна хліб пекти, 
а  я питаюся батюшки: «Батюшка, таке нам кажуть, 
що не можна і паски пекти, не можна хати мазать». 
А він каже: «Не слухайте нікого, робітє те, що поло-
жено. І мажте, і печіте, і періте, приготовляйте – все, 
як положено». Прощання з померлим. Кажут: «Про-
сти мені, може, я тобі щось сказала», – в церкві, в хаті. 
Помолятся Богу.

ВИНОС ТРУНИ  [Як виносять труну]  – житом сиплят. 
Кидают, шоб в хаті осталось, і те жито переходили. Як 
виносят, скоро двері зачиняют, а послє посипали, то 
люди вже йдут тудой. На порозі сиплют. Уже покой-
нік надворі, то вже виходят з хати. Хату замітуют да 
курам, корові отдают. І понесли покойніка в церкву.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Я  обід ро-
била в столовій. Прийшли, руки помили, зливают, 
рушником пообтирали та й пошли обід їсти. Пообіда-
ли та й пошли. Готуют так, як на весілля. Страви по-
минальні. Варимо кашу, кампот ставляємо, ще щось, 
може, пряники берем. Кашу пшоняну чи грецьку ста-
вимо на столі. Кажут, що покойнікі як ідут у церкву, то 
заходят снідати, то поставлю води, пряніки, кампот, 
а вже з церкви – то вже кашу накладаю. Ложку отако 
кладу [як завжди]. […] Колись готували три страви: 
варили – ми казали «крупнячок» пшоняний – з проса, 
борщ і щось ще третє варили, я не пам’ятаю. Коливо, 
як приходят на обід, їдять. Рис варят солодкий, я так 
мед давала. Я давала самий мед. Перший день – то нєт, 
я варила коливо, а вже сими днями, на годовщину, да-

ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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вала мед. Колись вода солодка, мед і хліба кидали, со-
лодке вельми було. Кажен брав свою ложечку, да з’їсть. 
Який квас варили. Це за моєї пам’яті. А тепера – що 
хоч. Тепере у нас ніхто не п’є. [Батюшка] сказав, що як 
будете пити водки, я не буду ховать і на обід не пойду, 
і хористи [так сказали]. «Сніданок» для померлого. На 
другий день [після похорону] ідут на могилки «буди-
ти». Берут воду, цукерки. Колись брали водку, а тепер 
з водкою у нас не йдуть. У нас приказуют, щоб не кла-
ли на могилки [те, що з собою принесли,] – там, зна-
єте, собаки гребуться. Хто шо хоче – говорить. Я ні-
чого не говорила. Свічку поставить. Поминки після-
похоронні. На дев’ятий день ідут з церкви на могилки, 
да ідут до хати на обід. На сороковий день так само. 
У хаті хліб лежить: хто держить, а хто не держить, а в 
мене так довго був. Вже ссохнеться, а стоїть, і свиням 
отдавали – де ж його подіти? Їсти не будеш, вже спор-
тився. Годовщину не допускаємо, [треба] щоб не  [в] 
той день, а раньше.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Старіші люди кажуть 
«могілки», «ідем на могилки». Ми прибираєм до Пас-
ки, наряджаєм, хрести красим. У нас тепер уже зрива-
ють оці огранки, тому шо багато місця займає і воно 
непотрібно. У нас заре на кладбищі дуже гарно. Цві-
ти купляєм. Коли жінка похоронена, такі фартушки 
ш’ють і вишивають білими і цвітними такими вишив-
ками. Або рушники такі чіпляєм щороку на хрести. 
Жінкам – фартушки або хустки, а мужчинам – руш-
ники. Вони там остаються до слідуючого року. Прой-
шов рік, скоро знов Пасха, і ми за неділю чи за дві вже 
начинаєм тривожитися, прибирати. Знімаєм це все, 
спалюєм, там спеціальне місце відведене. Вінки там 
чіпляєм, квітки. Ми і садимо цвіти. У нас там ландиши 
ростуть, тюльпани, шо у кого. […] У нас Дєди перед 
постом, перед Троїцею – одний, перед [Покровою?] – 
другий, перед постом – третій. Троє. Пишемо – така 
книжечка – покойніков, да батюшка читає. […] Всєг-
да в суботу, інші кажут «Поминална субота», а інші – 
«Дєди». В п’ятницю Баби, а в суботу Дєди. Нічого не 
робили – не пряли, не сіяли. […] Колись старці сиділи 
перед могилками на вулиці, а ми клали гроші, колись 
йшли на могилки та пекли хліб, то давали хліб. А те-
пер ніхто не сидить. Ворота на могилки мусять бути 
зачинені. […] Намський Великдень у нас получається 
у четвер посля Пасхи – це мертвих Великдень, це свя-
та седмиця. Ми нічого не робимо. Ми молимся, чита-
ємо. Рушники поминальні. У нас на могилках рушни-
ки дорогіє кладут [на хрест]. Рушнички – чоловікам, 
і фартушки – жінкам. У нас вішают послє Великодня, 
на провідній неділі. Ходят святят могилу, хто хоче. 
Дари поминальні. Я дуже помню, як була маленька, то 
мама пекла такі булочки, сиром змазувала. Ми ішли 
на кладбище, там було дуже багато старців, вони мо-
лилися. Така жіночка була сліпенька, вона дуже гарно 
молилась, кожна людина брала її, особенно тоді, коли 
церква була закрита, її брали, вона до кожної могили 
підходила молилась. І ми їй ці булочки, ці палянички 
давали, і яічка давали і сирі, і варониї. Ми приходимо 
на могилки і кажемо: «Христос воскрес». Три раза по-
клонилися, хрест цілуємо, обов’язково. «Христос во-
скрес!», «Отче наш» скажемо і плачемо. Ми для них 
печемо пасочки, пасочки маленькі, яйця, канфети там 
розкидаємо. Діти ходять збирають там. [Чи обідає-
те ви на кладовищі?] Ні, у нас так нема. Ми з церкви 

йдем всі хресним ходом з хоругвами. І все так цере-
монно. Заходимо до пам’ятника біля сільради, стаємо. 
Там дуже багато загинутих. Потім після того, як ми 
вже прийшли [з кладовища], ми збираємся і помина-
ємо всіх своїх.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. Колись вішални-
ків в лісі ховали, а тепер вінки чіпляють. Колись один 
повісився, то його тіло тягли вірьовкою, і по могилках. 
І ломаками кидали на його могилу. Хрести не ставлять 
їм, просто памятніки ставлять. Зразу [як поховають] 
такий холмчик зроблять. Цеї моєї тьоті [сина, що на-
клав на себе руки] пом’янули, бо ми молитвою молим-
ся за їх. Бо він з ума зійшов. Ми до батюшки, батюшка 
до благочинного. Це якшо заслужить, бо за таких не 
молиться церква. Батюшка казав, шо не мона [поми-
нати самогубців], бо це на себе берете. Є спеціально 
молитва. Ми це молимся з свого онука: «Взищи, Гос-
поді, погибшую душу Олєга, а  возможно і спомілуй. 
Неісслєдованими судьбами не постав мене во грєх мо-
літви сєї моєї. Да буде святая воля Твоя». Я так кожно-
го ранку і вечора молюсь. Прикмети метеорологічні. 
Як вішалник є, то дощу не буде. Нічого на могилах не 
роблять. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кажут, що сорок 
день душа в хаті. Як помер мій батько, я в сорок день 
взяла хліба, свяченої води і  пішла до церкви. При-
йшла я з церкви, та й сіла край стола, да кажу сама 
до себе: «Як мати умерла, то на сороковий день була 
повна хата людей, а як батько умер, то я сама!». То по 
моїй хаті такий вітер пошов! Все захиталося! А я кажу: 
«Господи, то батько мій ходить по хаті!». І вітер такий 
теплий, такий мені приятний.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Як другий помре, 
то [стає на варту]. Хто довго не помирає, то стоять два 
місяці. На могилках стоїть, в дверях – як довго не по-
мирають, у  воротах стоїть і приймає. А  той буде за-
ступать – на варті стоїть.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Кажут, до хати 
ходят [мерці]. У нас жінка умерла, кажут, що вона хо-
дить до хати. Як батюшка почитав, то і не стала хо-
дити. Зілля під головами лежить свящоне, маковку 
кладут.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Моя сестра так плакала – забило 
хлопчика. Так плакала, що став снитися. Каже, при-
снився, що мокрий прийшов. Каже: «Що ти такий мо-
крий?» – «Через вас!». […] Розказувала мені одна мо-
лодиця, шо вони поставили хреста на [могилі] матері 
і нічого не повісили. Мати сниться, шо помила руки, 
і нема чим втерти. І фартуха [повісила]. У нас на Баби 
вішали фартухи, а тепер рушники.

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Симонів
Записала О. Боряк 12 жовтня 2011 р.  

у с. Симонів Гощанського р‑ну Рівненської обл.  
від Ярощук Ярини Панасівни, 1926 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Сюю воду [у якою обмивали покійника] не ви-
ливають, а закопуюють разом з мискою в таке місце, де 
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люди не ходять, в угол, під хлєвок. Труна. Труну роби-
ли з дощок, майстра кликали. Колись ніхто нічого не 
платив, дехто в’язав на руки хусточку, а большінство 
такого не робить. Намітками колись оббивали труну 
і накривали наміткою, стружку тую, як труну робили, 
то її брали в труну. Тичкою міряли тіло. Спорядження 
померлого. Стелят у труну все, шоб там переодівався, – 
і сорочку, і фартушок повинен буть. І під ноги клали 
рушничка. Ще кладуть у труну хустки, багато кладут – 
кожен хрещеник несе, до боку кладуть. У нас казали 
«тернові хустки»  – чорні, вишневі, однокольорові з 
квітками. […] Віко підбивають коло голови білою хус-
тиною, а тепер мало хто оббиває. На віко накривают 
рушничком, бухонець хліба кладут, і рушничка, і хліба 
батюшці отдают. Сни-прохання. Вмер чоловік, дай й 
йому поклали у труну тапочки, а його онуці присни-
лось: «Лесю, скажи, хай мені передадуть туфлі, бо мені 
в тапочках ноги болять, на варті не можу». То поклали 
туфлі [у труну] тому, шо вмер. Атрибути поховальні. 
Як закопают, ставляют на окно стопку горілки, хліба, 
і вона стоїть дев’ять день, а послє її виливают на покуті 
в хаті. А так не доливают, дивляться, чи вапарується, 
і через день береш, то кажут, шо душа напилася. А хліб 
оддають собаці. Свічку тоді, як лежить мрець, то свіч-
ка горить. Беруть слоїк жита і встромялють. Це зерно 
курам [віддають]. […] На другий день теє, шо ти ра-
диш, палят, на чому лежав. Тим, хто радив і хто кухо-
варили, давали рушники.  […] Як вже сховают, то той 
одяг, в якому вмирав, і шо радили, – то все палят, і цю 
воду, шо мили [де-небудь в хліві стояла] закопували. 
Кажут, шо треба палить, шоб дим пошов. 

ВИНОС ТРУНИ  Як мерця виносят з хати, то обсипают 
все житом. А тоді замітают, собірают послє мерця сеє 
жито, да й курам. І  всередині хати вікна трапочкою 
витирають так догори, догори, як тільки винесуть 
мерця. Як винесуть мерця, то закривають двері і си-
плять зерно. Нічого не знали.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. В  яму нічого не ки-
дают. Опускають на церковних рушниках. Якщо вже 
дуж багатий, то на своїх рушниках опускають. Руш-
ники поминальні. На хрести тепер большинство руш-
нички чіпляют з тюлі, а  колись  – з барвінку вінки. 
Рушники вішали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Поховают 
і ідут на обід. Миють руки – зливають. Страви поми-
нальні. На обід колись-то таке [готували]  – каша, го-
рох. А тепер як пост, а так – то скоромне. Горох варат, 
як каша, у нас борщу не було. Поминали коливом – на-
кришат хліба і меду, а тепер з рису варят, а в кого є – то 
мед, а в кого нема нічого – то цукор. «Сніданок» для по-
мерлого. На другий день [після похорону] снідання не-
сут. Поминки післяпохоронні. Поминают в де в’ять день, 
в сорок день, і якшо хто хоче – в рік. У нас все роблять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Хлопцям 
в’яжут хустки, а дівчатам – лєнти, червоних не беруть. 
Як дєвка не замужем, кладут вельона, і так в ньому і 
ховають. Якщо нежонаті, коровай печуть і на могил-
ках розламують і роздають. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» Колись казали, 
шо ходили [мерці], і  боялися [їх] . Кажут, обсипать 
треба свяченим маком, то обсипали, то ще як прийде, 
каже: «Мак до пирогів, горчиця до ковбас, а я до вас!». 

ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Заруддя
Записала О. Боряк 8 жовтня 2011 р.  

у с. Заруддя Дубенського р‑ну Рівненської обл.  
від Карп’юк Кулини Прокопівни, 1934 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. В хаті ставляют воду на вокні, кажут, 
шо її мрець п’є. Може, і хліба кладут скибку. Дев’ять 
день стоїт, а  може до сорока  – кажут, на сороковий 
день вона [душа] пішла звідси. Вона випарується або 
кажут, шо хтось її п’є. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний, страви 
поминальні. На обід перш готуют горох, а  на дру-
ге – капуста. А хто хоче – голубці, м’ясо, а як посний 
обід  – з грибами шось готуют. Починают обід горо-
хом. Варарть горох, шоб він трохи густіший, шоб не 
був рідкий. У  пісний день мастят оливою, а  такий 
день – шкварки. Колись-то варили, шо він рідкий був. 
І коливо роблять – сьогодні ховают, то кришат якусь 
там булку і посипають цукром, із тим коливом ідут і 
до церкви, з церкви несуть його у хустинці, батюшка 
там його посвятіт на могилках. І на могилках ложеч-
ки є, і вже коли поховають людину, то вже беруть по-
трошки. Їдять, все доїдають. Його треба їсти, бо воно 
свячене. Можна меду додати. Хліб такими гарними 
кубіками покришат в мисочку і поверх цукром поси-
пают. Батюшка каже не робить обіду. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  От буде 8 листопада по-
минальна субота, то несут книші і поминают мерших. 
Перед постом, тим, шо на Пасху,  – друга поминаль-
на, то дві неділі до посту, і ще – перед Трійцею. Люди, 
де хто хоче, як у кого вмер, то беруть книші, а кого і 
десять років, як умерли, теж поминают – в церкву не-
суть. Книші і тепер печуть – похожі до батонів, такої 
форми. І несут до церкви. [Чи залишають вечерю?] То 
на Вілію варят кутю і  накривают хлібом, кладут на неї 
хліб. І зварилась та кутя, то несут і квокают. Постави-
ли на покуті, там сніп і сіна трошки, і вже та кутя стоїт. 
І вже готовимо ту вечерю, ми і зараз готовимо вечерю 
і кутю разом намішуєм, знов накриваєм хлібом, і вона 
дві неділі стоїть, до другої куті вже – на водяну Вілію 
знов кутю варят. То ставляют для квочок. А як повече-
ряют, то, напрімер, миска куті – макітра так намішана, 
повечеряют, і скільки душ – кладут ложки кругом і на-
кривают хлібом. І кажут, намічают – чия ложка пере-
кинеться, той умре. 

с. Княгинин
Записали О. Боряк та О. Васянович 8 жовтня 2011 р.  

у с. Княгинин Дубенського р‑ну Рівненської обл.  
від Лінник Уляни Ониськівни, 1917 р. н.,  

та Павлюк (Кісячук) Надії Несторівни, 1932 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Куди виливають воду, якою обмивають покій-
ника?] Де бігуча вода, де дощ іде, да такий рівчачок, да 
в той рівчачок, шоб вода змивала – дощ піде да змиє. 
Ту воду не виливають під дерево – воно всохне. Тряп-
ки і одяг палят. Все палят прямо зараз. Роздягнули [по-
мерлого] і спалили. Попіл землею присипали. Труна. 
Труну перкалем оббивали. Тепер вже готова, оббита. 

ДУБЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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А нема перкалю, то колись робили полотно, то полот-
ном, хусткою якою оббивали. Як у мене була сила, то 
я купила перкалю, да й оббила, купила тюлю, да й на-
крила, а тепер покривало. Стружки палили, трусили на 
дно. Спорядження померлого. Під голову – подушину. 
Хустка застеляна, і хустка зав’язана. І панчохи поло-
жит. На запас все кладуть. Вот умер у мене чоловік, і я 
йому білизни забулась положити. А умерло своє, то я 
взяла та положила  – там йому передаси. Таким спо-
собом. Атрибути поховальні. Стакан води на вокно 
становлят і зубочок хліба на той стакан – дев’ять день 
стоїт. А тоді воду тую вилить де рівчачок – хай біжить. 
А хліба собаці дають. Хай вигавкує все. […] На хрест 
рушника в’язали. А мале [помирає] – чорна чи синя 
лєнта. Заборони та перестороги, пов’язані з похо-
роном. Винесли [труну] – зара підлогу змили і житом 
посипали в хаті. Двері закривали. Рано змететься, да 
й курям дадуть. […] Як хтось помер, дев’ять день не 
положено мазати в хаті – замазуєш йому очі.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Руки мили. 
Як скоромний день – так все [їли], як піст – то пісне. 
Опеньки варят, капусту з опеньками, сільодка і кам-
пот і все. Коліво робили з пшениці. Як є [додавали] 
мед, а як нема – цукор. Густе коливо. У церкві править-
ся, то несеш у церкву. Приходиш додому і пороху всім. 
«Сніданок» для померлого. На другий день [після по-
хорону] сніданнє несут – коливо. Дира трошки коло 
хреста – трошки кидают [колива]. Кажут: «Бери сні-
дай, принесли снідать». Вода свячена стоїть в стакані. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Четвер після Паски – На-
вський Великдень, мертвих Великдень. У  землі не 
можна копатися, робити, сіяти не можна, бо кажуть, 
шо виросте на тобі кістка. Тільки святкувати. На мо-
гилках можна робити, а  вже в городі вдома можна 
робити. До Паски прибирають [кладовище], но мало, 
в  основному на Навський Великдень. Підійшла до 
хреста, кажеш «Христос воскрес!», перехреститися і 
поцілувати хреста. А тоді прибираєш. У нас прибира-
ють хреста: чи рушничок який, чи віночок, на моги-
лу букетик. Там рушничок і висить. Рік висять, а тоді, 
як бачиш, шо те вже все спортилось, забіраєш там на 
купу да спалюють його, а всже свіже вішаєш. […] Про-
води у нас два дні – субота і неділя. Здавнини так іде. 
На Проводи на могилки паску беруть, яйця, пирожки. 
У  нас називаються не пирожки, а  «мазурки»  – таки 
пірожечки. На Паску пічеш паску і пірожки-мазур-
ки. Все береться і на могилу там кладеться. А потом 
у нас такий є дом престарілих – ми все зносимо там 
у каструлю і батюшка одвозить у дом престарілих. 
Дехто хоче, то обідає на могелках. Часом пригощає-
мо батюшку, як кончить усе: «Батюшка, ходіть вкусіть 
трошки». 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. До похорон 
як молодий, то квітки несуть. Коровай печут і на мо-
гилках ламають, роздают по кусочку. Вішальників, 
утоп леників. Як повіситься, так у куточку [ховают]. 
Бо як піп обходить, то шоб його не кропив – він про-
тивник щитається. Хреста не встановлюють. Утопле-
ник почитується, шо на воді потопає. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Русалка така, шо бере не-
хрищене дитя, чи хлопець – ото ці русалки називають-
ся. Вони танцюють і приспівують, шо вони нехрищені. 
«Нашко, нашко, миє, вона нехрищена» – так співают.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Не поможе [не 
тужити]. Шоб не ходили – як ходить, лякає. Воно не 
ходить, воно не лякає. Ви задумались  – от воно вам 
і показується, а  його ніхто не бачить. Моя свекруха: 
«Ходить Петро, ходить Петро». – «Мам, не кажіть, бо 
нема! Я ж ходю, я ж дивлюся – де воно, шо воно». – 
«Ай, ти загнешся, і нічого не чуєш!». Так я наварила 
тієї материнки – і не було, тихо було. 

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Великі Озера

Записали О. Боряк та О. Васянович 7 жовтня 2011 р.  
у с. Великі Озера Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  

від Куришко Ніни Григорівни, 1939 р. н.,  
Костюкевич Віри Володимирівни, 1939 р. н.,  

Рябої (Новоселецької) Ганни Іванівни, 1927 р. н.,  
та Новоселецької Агафії Іванівни, 1942 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду виливають під забор, шоб ніде не ходить. 
Не можна по тій воді, по тому місцю ходити. І тряпки 
посохнут да одежу попалят на тому мєсці. Палят на 
другий день до сход сонця. Труна. [Перед тим як ви-
готовляти труну], берут таку палку – міряют покой-
ніка. Напускают [додатково] тільки в голови, тільки в 
ноги – так і роблят, міркою. Закопают [труну] і кладут 
[палку] на могилу. [Ця міра] щитається замок їхній, 
мертвих. Спорядження померлого. На дно труни ки-
дают пшеницю, соль, стружку тую, що роблят труну. 
Застілают простиню, кладут плаття, кладут светри, 
хто шо носив, хто шо має. Шоб було перебраться у 
шо. І ручника стелют, і  скатерть стелют під низ. На-
мітку стелют під плечі, під ноги нічого не стелют. Під 
руки – свєчку запалют, у церкву заносят, там згорит 
і  так і закопуют. Намітками білими підбивали тру-
ну і  віко. Хусточку підколят [під віко], шоб пісок не 
сипався зразу. А  поверх кладут намітку, колись сво-
єї роботи, а тепер купляне. Копійки в яму сиплят, а в 
труну не кладуть. [Як забували щось покласти в домо-
вину,] понесуть [на могилки] і закопуют під хрестом. 
Вікопают яму і закопают. Атрибути поховальні. На 
стіл ставлять воду, хліб, сіль. Священа вода у баночку, 
сіль у платочок чистий, а хліб який є. Свічку у руки 
дають. Воду несуть на могилки і виливають в ямку, 
коли покойніка несуть. Забирає сім’я чи діти, заносят, 
виливают в яму, а  тоді становят труну. І  сіль тоже в 
яму. А хліб – нє, хліб їдять. От придут із могилок да 
обєдают – ріжут всім по кусочку. Сорок день стоїт і 
соль, і вода, і знов хліб кладут. Яко приходили, да хату 
приберуть послє покойніка, да дєті чи сім’я поставе. 
А з водою, що сорок днів стояла, – занесут на могилки 
і виливают. Не доливали, сколькі буде – всю занесуть. 
І сіль так само, і хлєб висохне на сухарь – собакам от-
дают. Даровини прощальні. Хто пляшку води в ма-
газині бере, хто буханку хліба – з порожніми руками 
до покойніка не йдуть. На стол кладуть, де покойнік 
лежить. А потом їдять хатні. [Як ідуть з похорон] ні-
чого не дають. Хто несе і рису, пшоно – хто шо має. 
Прощання з померлим. [Просять пробачення]: «Про-
бачте, мо’ не вгодив, мо кого не пригласив, мо’ кому 
не дав шось, то вибачте, мої дорогиє гості, вибачте». 
[У відповідь]: «Спасібо, все добре, все добре, все до-
бре, всіх любив, всіх приймав, всім давав»,  – у хаті, 
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як ідуть з хати. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. У  хаті посипають зерном, коли ще по-
койнік в хаті лежить, – пшеницею чи житом – хто шо 
має. После покойніка замітали. Заметуть, да викинуть 
курам.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Перший іде батюшка, за 
ними ідуть з [хоругвами], що у церкві, а за тим віко, 
а потом покойнік. Віко застеляют наміткою і буханку 
хліба кладуть, солі. Батюшці хліб і сіль, як поховають, 
дають. Ніде не стають. Як їдуть шофера, то стають – 
не поїдуть поперед покойніка.

КЛАДОВИЩЕ Кажут, шо варта стоїть на воротях, але 
ніхто тієї варти не бачив, ніхто не чув. Опускання 
труни. Тепер і в нас опускають покойніка на намет-
ках, а колісь на веровках. Веровкою спускалі тако. Як 
нема намоток, то купляють матер’ял бєлий або такий 
сатін, шо розрезають. Наметки забирають додому 
[після похорону]. Треба двє намєтки, як глибока яма – 
ето на одну сторону і на другу. Як є род, то вони хра-
няться і храняться, аж поки остатній [хорониться]. От 
як я умру, а у мене нема некого родних, у мене є тиє 
наметки і ручники, до того ручника устелють у гроб і 
новеньке полотно, шоб тольки под плєчи, под самою 
спиною застелить. [...] Хреста встановляють у головах. 
По-правильному – треба в ногах, бо як будем вставать 
на Страшний суд, то хрест у нас на головє, а так то ми 
встанемо правильно. Це так батюшки всє кажуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Просять: 
«Сьостри, приходьте, не розходьтесь». Руки помиють, 
Богу помоляться, благословлят, шоб в цій хаті не було 
больш горя. Страви поминальні. [Готуют] мед – сита, 
потапці накришат – кусочкі малєнькі хліба, медом по-
льють, да дають по кусочку. Шо осталось, сама хазяй-
ка поїла. Потапці з якого попало хліба різали кусочка-
ми. «Сніданок» для померлого. [Наступного дня після 
похорону] дуть, снідать несут покойніку. Налісника 
чи ще щось беруть, ковбаси. [Кличут]: «Повставай, ми 
принесли тобі сніданнє». Поснідаєм разом, да будем 
розходитись. Налісничка кладут на могилку чи варе-
ничка – шо-небудь, на хрест – яєчко.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Четвер послє Паски – На-
ський Вєлікдєнь, мертвих Вєлікдєнь. Нечого не ро-
блять у цей дєнь, не садять, нечого. […] Могелкі перед 
Паскою прибіралі. Паска побуде да Проводи будуть. 
«Проводная недєля» зветься посля Паски. Вони при-
падають у вовторок, а теперека не роблять у вовторок, 
да у святу недєлю. Шлі колісь до пастуха, беруть пару 
яєчок ідуть навстречу до пастуха, це на Проводную 
нєдєлю. [Що беруть із собою, коли йдуть на Проводи 
на кладовище?] Яєчка беруть, хлєбчик беруть, бутилу 
беруть, да сєдають хто. На могілу прослалі ручника, 
а  в головах або в ногах прослалі. Свєчечку запалілі. 
Батюшка приходіть, висвічує [освячує] тиє могилки. 
Почитає їх, обходіть. Покойніков записують на бу-
мажку. У  нас є помінальна книжечка, там усє поза-
писуваниє. Як хто свєжи вмер, туди вводіш. Ми не 
оставляєм гостінци на могилках, бо собаки бежать і 
розгребають. Там ніхто не збирає тиє гостінци [з лю-
дей]. На хрести вєшаємо і лєнти, і веночки. А у моїх 
батька і матери хрест желєзний, то я туди канфети по-
засовую [у трубу, з якої зроблено хрест], а у сестриці і 
брата – вже дерев’яний, до тако положу наверху. […] 
Дєди – несем пироги в церкву і робимо вечерю. Цу-

керки на столі і каша, і борщ, і ложки лежать по столу. 
А як не зробить, то снітся, шо приходили «дєди», да 
нема нічого. Вечерю ставили коли попадає, в суботу 
як попадає – так і ставлят. Можна в одну тарілку на-
лить борщ, а можна і в дві налівать. А ложек – сколь-
ки в сім’ї  є, столькі і ложек. Маті клала ложки всєм, 
сколькі померло. На ніч лишалося, не закривали по-
судку. [...] У нас на Русалку [на Русальний тиждень]. 
на ноч перед Тройцею виносят одeжу: якщо мужчина, 
то мужське, а якщо женщіна – то женське. У суботу 
ввечері, коли Троїця, на ноч накідают на проволоку, 
пришпілівают прищепками, так як вішают шмаття. 
Шоб перебрався покойнік – буде з русалками ходить, 
да зароситься, да не буде во шо перебратися. Прийма-
ють на перший день. Треба, шоб переночував. Руш-
ники поминальні. Хоч чоловік, хоч жінка, в’яжуть на 
хрест ручніка. Чоловікові – підвічку [лєнта]. Фартуш-
ка раньше жінкам в’язали (на Проводи), а тепера ві-
ночки да цвіточки.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як хлопець чи 
дівчина, то біле плаття накладають, квітки нашивають 
тії, шо до вєнца. Колісь робили вєнкі і на голову одіва-
ли дєвці – там пойде заміж. І коровай печуть. Різали 
біля могили, роздають. Печуть такого бохана вєліко-
го, а  називають коровай. Самогубців. [Як хоронять 
самогубців?] Каля плота, бо на себе руки накладають. 
Їм даже не положено хреста ставить. Такий горбик 
був на могилі. А тепер ставлять. Єслі я отруїлась, на-
пример, повішалася, то я сама на себе руку накла-
даю. Батюшка тебе не ховає, бо ти вже негодний Сусу 
Христу. Його кладуть на кладьбищи, но в стороні, 
под бок. Але оньо повєсився, то тако захавалі. А ко-
лісь под забором. Утоплеників. І топляніка селом нє 
несуть, повз озером должни нєсті, бо як будуть нєсті 
селом – сєло будє гореть. А топляніка хоронять з ба-
тюшкою. Вон не винний. До хати його не можна через 
сєло нєсті. Колісь вдівалі зразу на озері, у гроб і прамо 
тако понад озером понєслі. Як Ганна втопіласа, так йє 
з хати віносілі, то бабка вишла стара і ведро води ли-
нула услєд. Ето, мусіть шоб сухо не було.

ГОЛОСІННЯ ЗА СЕСТРОЮ  [Голосіння у Харкові на по-
хороні сестри] 

Моя сєстрічко, моя голубочко, 
Забралась на чужінє, пропала на чужінє. 
Да ніхто до тебе не пріде, 
Да ніхто тебе не побачіть, 
Да ніхто тебе не одвєдає. 
Да тольки соловейко прийде до тебе заспіває, 
Більш до тебе ніхто не прийде. 
Да будеш лежать на чужинє, 
Да ніхто тебе не одвєдає. 

То це я так вам розказую, а то кричалі, голосно кри-
чалі. Ми удвох булі. Вона по-своєму кричала, а я по-
своєму. Мужчини не голосять. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Сорок день душа 
в хаті – стариє люди кажут. Хліб і сіль – для тіла, для 
Бога. Ніяк не побачити душі. Я такого не чула. Колісь 
у нас був сусід, да мого хазяїна друг. Да вон ходив до 
нас. То казав, як умре, шоб ми його кликали на обід, як 
будем орать. […] І ми як сіли, то я забула [покликать]. 
То чую з канави: бу-у-у-у-у-у – реве, такий бур’ян іде, 
і той бур’ян умотався у ту рядюшку, і пошло все дого-
ри корень. Все змішалося. І піску понакидало в харчі.

ДУБРОВИЦЬКИЙ  РАЙОН
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с. Залужжя
Записали О. Боряк та О. Васянович 7 жовтня 2011 р.  

у с. Залужжя Дубровицького р‑ну Рівненської обл. 
від Олексієвець Уляни Михеївни, 1928 р. н.,  

та Котяш Євдокії Макарівни, 1923 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду [у якій обмивали покійника] вилівают 
десь під плут чи куда, шоб людям не боятися. Не під 
сусідній плут, а под своє плут. Труна. [Перед тим як 
виготовити труну], міряли [покійника] тичкою. То 
тую тичку, вже як яму копають, клалі наверх – зако-
пают покойніка і кладут тую тичку. [Можна горобців 
нею відлякувать?]. Мене учілі як. От ідті, де покойні-
чок, рано, до сход сонця, ідті на могилу і взять пєску. 
Да скажи так: «Горобей, горобей, гороб’їха возе. Хай 
застібница так вороб’ю, як покойніку лєзо». Три рази 
обойти [кругом поля], то вороб’ї не зачепять. Спо-
рядження померлого. Подушку застеляют чоловіку 
ручником, а жінці – хусткою. Кажуть, з пір’я класти 
не можна – з сіна. Віко підбивали ручником, а тепер 
вельми не підбивают. На віко – намітку, а тепер нєт, 
тепер ручничка якого малого і пирога. Колись забирав 
батюшка, а тепер батюшка не бере його, то приносят 
назад. Сни-прохання. Батько з ключкою ходив [а по-
клали в труну кийочка]. То приснілося, шо прийшов 
з таким кийочком. То носіла ту ключку да закопувала 
на могилках. А однім – нічого не сниться, а іншим як 
сниться, то закопують на кладбіще. Атрибути похо-
вальні. На столі: хліб, свічка і  водка, але я водки не 
ставила! Водичкі стаканчик, не свячена. Свічка в хлі-
бині. [Стоїть] тиждень, до дев’яти днів. Тепер одправу 
роблять. В церкву одправила, однесла пироги, цукерку 
чи шо – і клікала сестру […] Так стоїть, на дев’ятку ви-
ливают на двур. Прощання з померлим. Як бабу хоро-
нілі, я казала: «Діти, просітє прощєнія в мертвої, але 
тіхо». Батюшка тепер каже: «Як не простіла покойніка 
[за життя], то на кладбіще іді, колісь тобі угодно було, 
і  просі в мертвої прощєнія». Заборони та пересто-
роги, пов’язані з померлим. Зерно кидают [по хаті], 
сиплют жито, але так, шоб у труну не попало, шоб за 
ним не пішло. І як плачуть, то не можна, шоб і слізінка 
попала на покривало! Як попадуть сльози, то буде не 
бачить рано. […] За покойніком вимітем хату – не ки-
дай сміття нікуда, кидай, хай свої кури їдять, то воно 
своє. Бо люди на тому роблять. […] Тиждень не можна 
[чіпать], та одежа та постєль – шоб тиждень лежала, 
нехай побуде, а потом уже її знесуть, шоб не було. Бі-
лить [в хаті не можна] до сорокового дня.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Як прихо-
дять і миють руки з кладбіща, то я і два рушники чіпля-
ла. Воду приносят, руки витирають. Потім постіраєш. 
Страви поминальні. На обід тепер шоб обізатєльно 
були куліш і каша. Тепер чи м’ясоїд, чи середа – у нас 
посний день. Як покойнік – посний день. На перше – 
колісь сахар да хліб, шоб своєю ложкою їли – коліво. 
А тепер вже світят – рис варят і на тарелочці цукерки. 
Одна миска – і вашею ложкою. Мед розводили водой 
і простий хліб [кришили]. Казали «потапці» – це хліб 
із сахаром. Поминки післяпохоронні. Поминают на 
дев’ятий [день], сорок і год. Просили своїх, пообідали.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Діди тепер кажут «по-
минальний день». Варят вечерю посну, а  обід  – ско-

ромний, якщо не пуст. А як який пуст, то посне. Діди – 
їх трє: Троїцькі, Велікодні і перед Роздвом. П’ятниця – 
посне, а на суботу скоромне. Кажут, в п’ятницю Діди. 
Щоб був куліш, каша і  борщ, і  коліво. Тепер  – нє. 
[…] Ложки кладут, скольки душ, яка сім’я, на всіх сво-
їх, не перевертают. [...] [Чоловікам] ручника вішают на 
хреста, як женщіна – хустку.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. У  нас на боку 
хоронять. На могелках, як ми кажемо, на кладьбищі 
у конці, оддальок од тих кладуть. А  так не кладуть 
разом. Хрести встановляють, але батюшка не йде їх 
хороніть. Той, шо втопився, то батюшка хороніть. Ка-
жуть, шо посля того топляніка должен дощ іті. 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Є пословіца – от, 
не замінів ніхто [на варті на вортах кладовища]. От 
родичка моя умерла, ще ніхто її не замінив. У нас нове 
кладбіще, а діда поховали на старому, то думаю – от, 
дід стоїть! Ніхто його не замінив! А  я хочу на старе 
кладбіще, у мене там місце є, вмєстє будем [вартувати]. 

с. Кураш
Записала М. Шевчук 2 травня 2010 р.  

у с. Кураш Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  
від Шевчук Марії Максимівни, 1934 р. н.

ГОЛОСІННЯ  В нас голосилі за покойниками. За малими 
дітьми голосилі, за старшими. Голосилі обично запро-
шени жінки. За сином: 

Ох мой синоньку, мой ріднесенький, 
Куда ж ти оддаляєшся? 
Якою дороженькою, в яку ти йдеш, 
Куда ж ти оддаляєшся? 
Куда ж ти одцураєшся? 
Куда ж ти, в яку дороженьку? 
Бо я й не вигляну, бо я й не визирну, 
Якою дороженькою ти пошов. 
Кудая та дощанястая дорога? 
Коли я й тебе вигляну, коли я тебе знайду? 
Де, в якой дорозі? Ні в якой, ні в чому, 
Бо ти пошов в путь. 

А за дівчинкою так: 
Ой донечко, я ж тебе гледіла, як в тебе личенько  
 впало! 
Чого ж ти так скоресенько заслабіла? 
Чого ти так скоресенько од мене забралася? 
Дитиночко, ріднесенька моя, хто ж там буде тебе  
 шкодувати? 
Хто ж тебе там буде гледіти? 
Моє дитяточко ріднесеньке (ім’я), 
Я ж тебе шкодувала да тебе ж Бог забрав, 
Бо тобі така судьба, моя донечко, 
Ох, Божечку, Батечку, чого ж Ти в мене її забрав? 
Чого ж Ти мене саменьку оставив? 
На той світ пошло моє дитятко ріднесеньке. 
Ох, Боже ж мій Боже, я вже і не видержу. 
Ой як же ж я забуду своє дитяточко? 
Я ж тебе ніколи не забуду, скілько й буду жить.

За старшими дітьми голосилі як за малодими. Голоси-
лося про те, шо вони ще не нажилися, не одружились. 

ЗАБОРОНИ ТА ПЕРЕСТОРОГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОХО-
РОНОМ  Матері не дозволялось обмивати дитину 
і проводжать до могили, бо в її ще є діти, то шоб вони 
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булі здоровими і жилі, шоб не повторилі судьбу пер-
шого. Ето було поганою приметою. Не можна про-
воджать матері першу дитину в землю. […] До соро-
ка днів не можна було нечого робить, того шо ще душа 
ходить по світі, по хаті і немає їй спокою.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей, неодружених. До 
семи год щиталось, шо вмерло дитя, а после – ето вже 
парубок чи дівка. А  як парубок чи дівка вмералі, то 
робилі похорон з весільними елементами. Одягалі їх 
в весільне вбрання, пекли коровай. Дитину ложилі на 
столі. […] Дівчинку одевалі як дівчину на виданні, бо 
ж воно, те дитя, ще й незамужнє було. То одевалі її як 
молоду в весільний одяг. А хлопца тоже хоронилі з ве-
сільним обрядом, в чисту сорочку [одягали], квітку до 
сорочки пристібалі. Обручку клали. Рушник не ложи-
ли. Рушник, на якому впускают гроба, то є мерцеве, то 
і його кладуть з мерцем. На голові в дівчинки молодої 
був веночок. 

с. Осова
Записали О. Боряк та О. Васянович 6 жовтня 2011 р.  

у с. Осова Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  
від Мартинович Тетяни Адамівни, 1935 р. н.,  

 Оверчук Ярини Денисівни, 1927 р. н., родом із с. Підлісне 
Дубровицького р‑ну (у с. Осова проживає з 1947 р.), 

Ляшко Ганни Сильвестрівни, 1927 р. н.,  
та Антонюк Ганни Лавримівни, 1939 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мерт-
ва вода». Воду [з мерця] виливають в таке місце, пуд 
якійсь вугол, щоб там ніхто не ходив. Труна. Струж-
ку всю ссипають у труну, а  тепер купують [труну], 
стружки нема. І вже нема колхозу, нема кому зробить. 
[Тичку] може, кидали на кладбіще, [якою] міряли тру-
ну, несуть на могилки міряти яму і викидают зверху. 
Спорядження померлого. Все кладут [у домовину]: і 
майку, і штани, і рубашку, і труси, і кальсони. І шап-
ка обізатєльно тоже. На ноги обувают туфлі чи тапки. 
Колись онучі наматувались. З  полотна такі були со-
рочки старенькі, обмачували онучами, а потом шну-
рочками такими обв’язували. Під ноги – ручничка. Як 
жінці – кладут до бока хустки і хустки кладут на по-
душку, застилают. Образочок повинний бути. А чоло-
вікові – ручник і під ноги, і під голову. «Пута». Руки 
і ноги зв’язуют. Батюшка на могилках приказує, чи 
порозв’язували ноги, чи порозв’язували руки. А  теє 
кладут у труну. А є такі знахорі, що в кишеню хова-
ют – шось вони понімают. Колись [хтось із села] казав, 
що я дам тобі шнурка, да нехай Міша носить, шоб в 
тюрму не попав. Шоб простив той, що побився. Ніч-
не перебування біля померлого. Ночувала рідня [як 
мрець у хаті], да не було нічого на столі. Атрибути 
поховальні. В хаті ставлят свічку у хліб, і в рукax свіч-
ка. І ту свічку міняют, як згорить. І вода стоїть, і жито 
в чашці. Свящона вода і жито у слоїку півлітровому 
чи в чашці – на столі, а на вікно не ставили. І колосоч-
ки житні, кісточка така кропить. Воду несуть на клад-
біще, а жито посипают у хаті. […] Тряпки палять, всю 
одежу палять, на якому умерло. Палять на третій день 
як поховали. Клічут, щоб обмить і коли палілі. Тепер 
палять і самі. Тепер подарки дають – кидают жінкам 
хустки, чоловікам ручники. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з похороном. Як виносят покойніка, то 
посипає стара жіночка в хаті, а потім замітає – пошлі 

на кладбіще, то вона остається і замітає да і в уголок – 
не викидає зразу надвір. Двері закривали поки розси-
пає. Треба, шоб хтось з родні переночував [на ліжку, 
де померла людина]. 

КЛАДОВИЩЕ  Кажут, що на варті стоїт. От буває так, 
шо сьогодні вмер і завтра вмер. То бают: от повезло, не 
стояв і одну ніч. Вельми шкодуют покійного, шо дов-
го стоїть [...]  Оградок нема, не ставляют тепер огра-
док. А у мене є. І я свого діда не оставлю без оградки, 
і  я там ляжу. Хвіртка має бути відкрита  – кажут, на 
Страшний суд буде вставати, да закрито. Хрест став-
лят в голови. А ворота на могилки мають бути закриті.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Як верта-
ються з могилок] – стоїть відро з водою, чоловік по-
ливає, полотенце вішают. Страви поминальні. Похо-
рон, як свадьбу роблять. Про колішнє нєма шо баять 
[говорити]: каша і борщ та й усе. А тепер, шо хочеш. 
Коліво і колісь готовілі, і тепер. Блинчика спечуть та-
кого да поломлять, меду туди кінут, тепленькоє води – 
да й коліво. Кожне своєю ложкою [бере коливо]. До-
кола обийдут. Три рази [взяти]. Його тилько роблят, 
шоб за раз з’їли. Тут була в Бережках  – був борщ і 
суп. А тут ще була – була пора посна, і все було по-
сне, і  стіл гнувся. Всяка була риба, оселедець, гриби, 
салати всякі, голубці з грибами і олією, і картошка так 
само, і все вкусне. І водки так само нема. Коливо – во-
дичка тепла з медом, да накришать хліба, того, що на 
столі стоїть цілу ніч, як уже ж вмре. Батюшка ж його 
святить. Як багато людей, то на дві миски носят. Шо 
лишалося – різали на стіл, як оставалося – худобі от-
давали. «Сніданок» для померлого. На могилки ідем 
на другий день [після похорону], «снідання несем» – 
капельку шо вкусити: ковбаси, коліво обізательно, да 
по румочці вип’ють. Тоді приходим до хати та й до ве-
чора можна сидіти.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Дєди] в суботу поми-
налну. В суботу вранці на стіл ставят їжу – що є, сита, 
треба, щоб вона постояла до обіда. І нічого не можна 
робити. Наський Великдень – свято мерців. Виносят 
одежу на штакет. Якщо жінка – то жіночу, акщо чо-
ловік – то чоловічу. Треба на сєтку на розі, не на хаті, 
на сєтку, на вишку [на паркані] все: спідницю, блюзку, 
юбку, полотенце […] Могелки прибирають перед Пас-
кою. Веночки чепляють [на хрести]. Колісь на жінку, 
приміром, чепляли хвартуха, а на чоловіка – ручника. 
А заре як хто хоче. Я-то веночки чепляю. Вони висять 
ціли рік. А  тоді знімають, там яма така, тоді приїж-
джає машина і вивозеть. […] Проводи у неділю. Вже 
не беруть на кладбище нечого їсти. Приходять додо-
му. Таке колішнє: брали у хусточку яічка, бралі паску, 
бралі ще там шо, сідалі коло могилки і єлі. А тепер уже 
нє. Уже батюшка ходить по могилках, хто хоче, до веде 
до могилок своїх. Батюшка около могилок пройде, 
поспіває. А тодє вже до хати приходять і у хаті єдят. 
На могили ложуть канхвети, паску свату, по кусочку, 
праніки несуть. Діти збирають.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей. Як умирає вже велі-
ке [дитя], років шість чи десять, то так одівають, як 
нєвесту. А як таке малє, років три, то нє. [Дівчинці] 
веночка і бєлє платтячко, да всьо. А як хлопчик – кос-
тюмчик, бєлу рубашечку. Квєтку [до грудей] йому не 
чепляють. Чепляють – до то вже велике, хріщене. Вун 
женіх щитається, а  вона  – нєвєвста. Неодружених. 

ДУБРОВИЦЬКИЙ  РАЙОН
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Знаєте, у нас так я не пам’ятаю, а от у Володимирець-
кому району у Цепцевичах жених помер – він старий, 
але нежонатий, то на воротях стояли, коровай давали, 
цукерки. Різали коровай – по кусочку давали коровай. 
Як вже закопали, на воротях стояли. Вбирають, як мо-
лодих, кладут все – і вельон, і квітку. У нас ідут у чор-
них хустках, а от у Березниці, то певчі були в червоних 
хустках, а наші певчі всі в чорних хустках. Самогуб-
ців. Колясь нє давалі на кладьбищі хавать, а тепер ха-
ронять. У полі чи у лєсі на перехрестних дорогах хава-
лі. Селом не несли. Так до мосту донесуть, а тоді боком 
до кладьбища, через огорожу передадуть – не пускали 
воротами – і коло огорожі похоронили. Їм хрести не 
ставляють, заре дехто поставив. Вони не сьватят тиє 
хрести, батюшка до їх не подходить. Нєколі їх не помі-
нають. У церкву не хліба не несуть, нечого. Там їх уже 
три штуки  – задав’яники [вішальники]  – сами собе 
смерть зробілі. […] Ондо одна дитина втопилася, то 
батюшка хоронив. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  Про русалок у мене завжди 
у голові. Оце поле у нас. Да була через поле жінка. Да 
бачила русалку, перебігала через стінку. На людину 
похожа. Чи патлата, чи косата. Перебігло туди, аж до 
ліса, в жито. В житі, уже жито було жовте. Я з пере-
ляку прибігла до хати, да вельми плакала. А чи воно 
русалка, чи не русалка – я не можу сказати. Похожа 
на людину  – руки і ноги, но патлата вельми. Так як 
голе тіло!

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  У  нас умерла 
одна сусідка, да стала приходити до хати. Таке роби-
лося, що чоловік сам остався, а вона прийде, коло його 
лягає, в окно стукає, по хаті ходить, брязкає всяким. 
Пошол до сина ночоваті. Як він чує вночі – стукає у 
вокно. Став він та питає: «Ти чула? – на невістку. – Як 
стукало у вікно?». Вона каже: «Ні». А вон чув. Ходила, 
їздила десь та невістка, щось їй сказала, що зробити, 
та й не стала ходить. Маком обсипала хату, тим ви-
дюком обсипала, і одежу, і на могилу. А є таке зілля – 
«откасник» [схожий на реп’ях]. Треба святого откас-
ника. Та занесла одежу на могилки, закопала, да маком 
обсипала – та нема. 

с. Сварицевичі
Записала І. Коваль‑Фучило в червні 2011 р.  

у с. Сварицевичі Дубровицького р‑ну Рівненської обл. 
від Єфимець Марії Іванівни,  

Єфимець Мокренії Василівни, 1949 р. н.,  
Мерзун Олени Романівни, 1942 р. н.,  

Войтович Ганни Димидівни, 1922 р. н.,  
Єфимець Марії Андріївни, 1941 р. н.,  

Швайко Ганни Костянтинівни, 1929 р. н.,  
Крупко Олександри Іванівни, 1934 р. н.,  

Єфимець Ніни Олександрівни, 1937 р. н.,  
родом з м. Дніпропетровська 

(у с. Сварицевичі проживає з 1969 р.),

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Як багато плачіт  – не можна! 
В  сьозах лежить. Якас жінка розказувала, шо дочка 
приснилас, каже: «Мамо! Я  пу пояс мокра! Не можу 
ніяк і висушитиса». […] В  батькової матері перші 
діти вмирали. Ну вже тьотка моя зародилася. А вона 
зашла на могилки до сина, да стала плакати. До того 
й плакала, шо заснула, на мо ́гилках. А  приснивса їй 
такий старенький дідок. Такий старий-старий прий-

шов дідок та й каже: «Чого плачеш? Чо ти плачеш? Бог 
дав  – Бог і взяв. А  як хочеш  – забери пісок, як тобі 
треба він». А  вона злякаласа та й каже: «Буду дочку 
давати замуж – сама перша буду співати та більше вже 
не буду плакати». І вже не стала плакати та й ше на-
родила дітей. 

ГОЛОСІННЯ  [Як у вас вчилися плакати: одна від другої 
чи десь чули?] Саме собі плачецца. Швайчич як Га-
лина плакала, як читала з книжки. За материю. Вже 
їй [матері] сє ́мдесят шесть було. Шо напливає, те й 
плачиш. От шо мати була добра, шо доглє́дувала її, да 
вставала, да й плакала: 

Ой мамонько, 
Ти ж мене гляділа, 
Да ти ж мене годувала. 
  ***
Да гляділа, да годувала, да давала мені гроші, 
Нехай тобі легенько в землици лежицця, 
Земля пушком. 
Шкодувала мене. 
  ***
Прости, старенька, 
Нам тебе шкода. 
  ***
Да прости, 
Може, тебе обідили, 
Може, не послухали, 
Мо’ що, прости нам. 

ГОЛОСІННЯ ПОМИНАЛЬНІ За сестрою.
Ой моя й сестриченько, моя рідненька, 
Устань да прийми ж мене на своє подвір’єчко, 
А чого ж ти так нагнівалася на мене,  
 сестриченько! 
Та прийди ж до нас у гости, 
Ми ж до тебе ходим, ходим, 
А ти нам ніщо ж не говориш, 
А ти нам ніщо ж не кажиш, 
А ти на нас так нагніваласа! 
А ми ж сиротами годувалиса, 
А в нас і батьків не було. 
Да ми й були голодниї, 
Да були й голиї, 
Та були й босиї. 
Да і колосочки в калхозі збирали, шоб  
 пропітатиса, 
Моя сестриченько ж рідная! 
А ти й перед всіма завжди ж одробила, 
Завжди й одходила. 
Моя сестриченька, прийди, 
Хто ж тобі рани перев’язує? 
Чи, може, тобі там легше?

За сином 
Ой синоньку мій! 
Ти моя дитино молодая! 
Та чого ж ти не пужив, 
Треба шоб ти ше дітки годував та білий світ бачив. 
Ти стілько по білому світу їздив, 
Поїхав аж на Дальний Восток,  
Вже їхав до хати – да й умер по дорози. 
Ой синоньку мій! 
Ой мій красавіц, ой. 
Ой синоньку, 
Якби ти бачив, 
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Як вони до тебе приходять, 
Як вони до тебе приїжджають.
  ***
Ой синоньку мій рі ́дненький! 
Якби ж ти бачив, 
Тут люди приходять і фотографірують, 
А мій же ж молоденький, ой синоньку, 
А мій Андрійочку! 
І братко ́ приїхав, 
І чужії люди, 
Ой мій синоньку дорогий, 
Чо ж тобі не було жити?
І моя ж дитинонько, 
Як тебе без пори забрало, 
О мій синочок молоденький! 
Якби ж тобі би спірненько в нас було, 
А ти ж … поклав головоньку 
І свої дітоньки покинув, тройко! 
О мій синоньку! 
Чому ж ти ни пісемко ни пришлеш, 
А я ж тебе – николи з голови не сходжу, 
О моя дитинонько рідная! 
А моя ж милая! 
О Боже, Боже! […] 
І братко приїхав, і жінка його, 
А ти їх не вгощаїш, 
А ти їх не привітаїш.
  ***
Мій рідненький, 
Куда ж ти паошол?.. 
Мій синонькоу! 
А моя ж дитинонько, 
Без пори ж тіебе одіорвало, 
Без пори зламало, 
Ой синочка, ох дорогой! 
А я ж дивлюсь на калітку, 
А коли ж ти до мене дойдеш, 
А його ж немає, 
А ти ж нагнівавса, 
Моя дитинонько! 
Та такая ж бура шла, 
Та тебе ізламала, 
Тебе ж істрощила!.. 
Ох синоньку! 
Я а й не здужаю, 
Ох мій синочок рідненький! 
А мій же ж збідований, мій, 
Мій синонька! 
Моя ж дитинонько!
  ***
А чого ж ти нагнівалося, моє дитя? 
Ти ж не одпочив, 
Ти ж не оддихнув, 
Мій рідненький, 
Мій дорогенький, 
Чи ти говивса, шо до тебе гості прийдуть… 
А шо ж ми не так зробили, 
Мішечка, мої руки золотиї, 
Ти ни гнівайся! 
Ти не оддихнув перед смертю. 
Ти до останнього ходив, 
Накривав хату, казав ходити, 
Ой Мішечка, 
Ой Мішечка! 
Ой яка Трійця нещаслива. 

Ти казав: «Буду сидіти в холодочку з тобою» 
На тій лавочці, шо ти зробив. 
А я кожен ранок дивлюса, 
Чи ти сидиш у садочку, 
Ой як же сумно, 
Як же ж невесело! 
Може, ти вже сидиш, 
Да не дождуса тебе побачити. 
Ой Мішечка, 
Ох Мішечка! 
Такого жалю наробив, 
Я тебе вже не побачу… 
Ох Мішечка! 
Ох рідненький! 
Я тебе хоч на фотографії бачу, 
Та цілий ранок дивлюсь. 
Я ж до тебе буду йти…

За чоловіком  
От Іваночку! 
Прийшов до тибе твій внучко ́, 
Шоб ти прийшов додоми, 
Та ти вже … бачити, 
Яку хату Петька построїв, красавицю, 
Вже ми в теї старенькій не будемо жити, 
А мій же Іваночко! 
Мій старесенький, 
Та ти молодий же, 
Тобі було сорок год, як ти вмер, 
Як ти нас покинув, 
Як ти мої дітки маленькі оставив самиї, 
Як я їх годувала, 
Як я їх в школу провожєла самая, 
І в армію, 
І женила. 
Я людей просила, 
Шоб вони за батька, 
Но ніхто не замінив батька, 
Ой моя дружинонько, 
Моя голубинонько! 
Ох тепер вже ноги болють. 
Ти казав, шо будем жити, 
Я буду тебе шкодувати, 
Та й будем помаленьку жити, 
А тепер з ким же? 
Нема до кого хилитиса, 
Бо в каждого свої клопоти, 
В каждого свої клопоти. Ой!
  ***
Чого ти мене не забереш до себе, 
Чого ти до мене не приходиш та не забереш мене?
Моя дружино! 
Моя й хорошая! 
А вже ж ти мене забув, 
Та ти ж мене так возив, лікував все, 
А тепер не хочеш полікувати,
 А я ж два рази ногу ламала, 
Да Бог дав – ше й ходю, 
Ох Боже! 
Ох моя ж дружино, 
Ох красавиць мій хороший! 
А він мене спасав, 
Ой він ж мене лічив… 
Ох мій дружинонько!.. 
А моя рідненькая, 
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Хорошая моя, 
А шо ж ти забув про мене, 
Да й не приходиш, 
Да й не зовеш мене.

За чоловіком і сестрою 
Ох моя сестронько! 
Прийшла до тебе твоя сестра, 
А ти не хочеш мені сказати, 
А шо ти з твоєю дружиною першою говорила, 
А шо ви з нею говорили, 
А шо ви розмовляли, 
Ох моя сестринько, 
Ох моя хорошая! 
Ох моя сестричко, ох моя! 
Як ти шведенько померла, 
А до тебе дружина прийшла. […] 
Ох моя сестриченько! 
Та ти четверо діто ́к годувала, 
Ще й не догодувала. 
А я ж приїхала, 
А ти ж посовєтовала Іванкові 
Да забрати Нінку: 
– Хай вона моїх дітей пошкодує, 
Вона ж тьотка, 
Вона ж їх не буде ні лаяти, ні бити, 
Буде́ їх шкодувати. 
А я так і робила. 
Твої дітоньки 
На мене й не обіжаюцца, 
Да всі до мене приїжжают, 
Вони всиї в Києві, і в Полтаві, 
І в Курську – скрізь діти, розкиданиї. 
  ***
Ох моя ж сестриченько! 
Да пробач мені, 
Шо я й не була на Паску, до тебе ни приходила. 
Та я в гіпсу ж була, 
Три місаца просиділа, 
Как у тюрмі. 
Ох Боже мой! 
Моя міленькая! 
Моя хорошая! 
Ти така хорошая була, 
Ой моя миленькая, 
Да пробач мені.

Вона мені попервах снилася, благодарила: «Спасібо 
тобі, сестричко, шо ти пришла, моїх дітей догляділа». 
Ше вони в школу ходили…

Моя дорогенькая, 
А шо ж ти не приснисся мені, 
Та чи ти з Іванком балакала, 
Та чи зестрілася та зе своєю дружиною. 
Я ж протів нічого не сказала поганого. 
Іваночку! 
І ти мені не приснисса, 
Чи ти з Нюрою… 
Чи балакали ви з єю, чи стрілиса?

За чоловіком і його першою дружиною  
Ой мій хазяїну, 
Ой устань же ж, устань, 
Прийшли ж люди знайомі, 
А я ж тебе будю, 
А ти ж мене ні слухаїш, 

Устань же ж, мій же хазяїну, 
Мій же ж косяру. 
Наше ж сенокоси не косяні, 
Наші ж полі не роблюні, 
Наші ж дороги позаростали, 
Де ми ж з тобою ж їздили, 
Де ми ж з тобою ж хо ́дили. 
А ти ж мене покинув да на чужині, 
Да всю ж жизнь… 
Да ти ж мене й до старости довів, 
А нихай би ж ти мене сюди вислав, 
Уперьод. 
Хто ж мене буде прибірати? 
Я й тебе ж похоронила, 
Я ж тебе й прибрала, 
А хто ж мене й буде? 
Ох мій хазяїну! 
Ох устань же ж, устань, 
Устань, бо ж сіно некосяне, 
Поле не обробляне, 
Бульба ж не обігнана. 
Усі ж полі наші заростают, 
А ти ж був добрий хазяїн, 
У нас всігда ж були сенокоси покосюні, 
Поуля ж оброблюні, 
Було все чисто й добре, 
А тепер я сама нічого ж не можу зробити, 
Ох мій хазяїну. 
Чого ж ти так за ́бравса, 
А мене ж покинув 
У чужій же ж хати, 
У чужому ж селі.

Бо я з другого села – Дібрівськ, Зарічнянський район. 
…Ой мій хазяїну, 
Чо ж ти лежиш, 
Чо ж ти не озвався? 
Я до тебе другий рочок ходжу. 
А ти тут лежиш, оддихаїш, 
А я ж до тебе ходю, 
А я ж тебе будю. 
Та вже не знаю, як тебе будити, 
Не знаю ж, як розбудити. 
А ти ж так моцненько заснув. 
Ти ж був добрий хазяїн, 
Ти ж ніколи й не засинав, 
Та ж цалий вік тобі треба: 
І в три часа, і в два часа. 
Ти уставав і в чотири, 
Ти й мене будив, 
Та ми були й добрі хазяї, 
А тепер же не стало, 
А я ж постаріла. 
Ой устань, побач, 
Як я ж постаріла, 
Як я вже й посивіла. 
Бо ж мені ж важко жити, 
Бо ж мені важко ж бути без хазяїна. 
Ох мій хазяїну! 
Ох чого ж ти так лежиш? 
То хоч озовиса до мене, 
Та до мене хоч озовиса, 
Бо ж я скрізь плачу. 
Я ж не оно тепер плачу, 
Я ж кожин і день. 
А ж подивлюса, 
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Що люди вже сіно косять, 
Я ж бачу, шо люди ж полі оброблєють, 
А наші полі ́ позаро ́стали, 
А наші полі ́ не позапахувані, 
А в нас ше нічого не роблюне, 
А ти заснув таким міцним сном, 
Шо я не можу тебе розбудити. 
Ой моя сестричко [чоловікова перша жінка], 
Та ти свою дружину забрала, 
Нашо ж ти забрала дружину, 
А мого хазяїна? 
Свою ж дружину, 
А мого ж хазяїна, 
А ти ж його не забрала, 
Та він сам прийшов, 
Хай би він мене сюди привів до тебе вперьод. 
Ох моя ж Марусьочко, 
Моя ж добрая, 
Я ж на тебе за двадцять літ 
Ніколи слова ж поганого не сказала, 
Завжди я й тобі приносила подарочки, 
Я ж й твою й могилку прибіраю, 
Я ж тобі подарочки носила двадцять год, 
Шо ж я й тобі не вгодила, 
Шо ти свою дружину першу забрала? 
Ох нашо ж ти його брала, 
Хай би ще ж він зо мною побув, 
Ше ж би управився прийти, 
Ох мої хазяї добрі, 
Ох я ж тебе не знаю, 
А я ж на тебе зроду не сказала, 
Я тебе й ніколи не обідила, 
Я тебе завжди вбірала, 
Я тебе усігда ж… 
А ти забрала свою дружину, 
А мого й хазяїна, 
Бо я ж і хазяювала з їм, 
А ми з ним добре жили, 
Я й тебе ніколи й не обідила, 
Усігда прибирала, 
А ти ж забрала. 
А ви ж позабіралиса! 
Хто ж тепер мене буде прибірати, 
Хто мене й тепер буде хоронити?, 
Бо я ж сама і одінока…  
Як мені ж важко жити, 
Як мені ж важко бути, 
Як ми жили добренько, 
І нема ж в мене і нікого, 
Нема ж в мене й прихілля. 
Ой устань да розкажи, 
Да порадь, де мені ді’тса, 
Бо ж чуже село, 
Да чужа хата, 
Да в мене ж немає нікого, 
Прихилля… 
Де ж мені задітиса, 
В яку мені сторону летіти? 
Мій голубе, 
Чи на виход, чи на заход, 
Чи на пувдень, чи на півноч? 
Де ж мені поселитися
До свого ж сконченія віку? 
Бо ж мене й нема кому доглядати, 
Бо ж мене й нема кому шкодувати.

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Будераж
Записала О. Боряк 9 жовтня 2011 р. у с. Будераж 

Здолбунівського р‑ну Рівненської обл.  
від Гарманюк Хавронії Григорівни, 1919 р. н.,  

та Дмитроці Марії Іванівни, 1947 р. н. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Обмивати] кликали чужих, свої таке не 
роблят. На чоловіка кличут чоловіка. «Мертва вода». 
Воду виливали там, де не ходить ніхто, даже шоб ху-
доба не ходила, в глухий куток. Тряпки палят. Ну як 
нове, хоче родина  – хай бере. Палят після похорон. 
І на чому лежав, постєль його. Труна. Труну робили 
з досок, робив майстер, красили. Стружку чи палили, 
чи на дно викидали. Міряли домовину – чи висока, чи 
низька – якась тичечка. По-моєму, тоже десь тримали, 
може і палили. Оббивали обично більш-менш білим, 
перкалем чи простинею, полотном своєї роботи, на-
стілник такий був – на столи стелили – настілником 
стелили. […] Червоного [кольору] не клали. Червоно-
го не можна, того шо, кажуть, шо буде вмирати рід. 
Червоного не можна держать. […] І віко тоже так само 
підбивали чистим чимось. Спорядження померлого. 
[У  труну] під голову подушки не дають, по-моєму, 
сінце настеляют, такою чистенькою хусточкою і  ло-
жат, як є, одежа. Багато не ложат, шоб не була людина 
вища, кладут на дно, вимощуют, як глибока – вистеля-
ют тими лахами. Вистеляют жакетиком, платтям, шоб 
в Раю ходити. Гроші кладуть в труну. Більшість кладут 
копійками. Сни-прохання. Колись похоронили одну 
людину і забули взуття [покласти], то думаєте, не сни-
лося? Снилося тій жінці, казала: «Положи мені, ти мені 
нічого не положила». «Пута». Є такі, шо ложат і квіт-
ки, то кажуть, шо потягне рід. От навіть ноги в’яжуть, 
то червоним не можна в’язать, треба білим зв’язать! 
Розв’яжут і своє забирає. Як кінь б’ється, то зав’яже. 
Або у якусь одежу, шоб хто не знав – мужикам, кото-
ре п’є або б’є, то зав’язують, шоб він не протягав ні 
рук, ні ніг. Не можна, шоб його забрав хтось, його в 
яму. І  колись так було. [Як руки зав’язували]  – таке 
саме – хустиною, і хустинку ту ложат у труну. Нічне 
перебування біля померлого. [Читають Псалтир біля 
покійника] цілу ніч, збираються люди, горят свічки 
постоянно, міняют свічки, шоб свічка горіла постоян-
но. Атрибути поховальні. [У  хаті] ставили свячену 
воду і  свічка горіла, на столі по-більшості. […]  Хліб 
ставлят на віко і після похорон віддають батюшці. Уже 
на могилки везут і цей хліб залишают батюшці. Обі-
затєльно накривают віко – або килімкі такі колишні 
були, такі з полосами всякими, такі коври гарні, по-
кривало, тюль – це дають в церкву, а тепер бачу, шо і в 
труну кидають. І тюль – це все біле. Накривали білим, 
перкалем, якимось голубим – шовк такий був. А віко 
завжди килимком накривали, і навіть в яму його тоді. 
Родня йшла до хати з хлібом, горілкою, тепер – з кві-
тами. Як так ішли – то чужі, може, несли якийсь руш-
ничок, але шось мусили нести. Такі свої квітки були 
або якесь ламали з дерева, але вінців таких не було, шо 
тепер на могили вкладають. Із барвінку, із хвої, із со-
сни плели віночок і ложили їх в труну. Потім забирали 
і клали на могилу. Барвінок більше. […] На могилу на 
хрест рушника в’язали – і жінці, і чоловіку. І фігури 
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в’язали, і  зараз, по-моєму, в’яжуть. Віночки більш 
кладуть тепер, а колись в’язали матеріальне. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Як виносили 
[труну з хати], то зразу закривали двері, і шоб не огля-
далися. Нікому не можна оставатися в хаті, всім тре-
ба вийти і закрити двері. Як попровадять, тоді можна 
сім’є зайти. На похорон не сіяли зерном. Оце свячена 
вода – беруть з собою, і хліб. Як винесли [труну] – зра-
зу перевернули чи стула, чи табуретки, чи стульчики. 
Цього самого дня не можна вимітати. Не білили до 
року в хаті, видно, душа до тебе приходить. Наче ви-
білюєш його з хати. А золити, прясти, ткати, поки жа-
лоба – три дні, дев’ять днів, не можна. Прощання з по-
мерлим. Прощаються: «Простіть, може, кого обідело, 
мо’ хто був, шо зло на кого маєте – простіть йому на 
той світ!» – «Хай Бог його простить, а ми прощаємо».

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Жалоб-
ний обід – все пісне робили, скоромного не було вже. 
З олією все було більш. Хоч і такі дні, шо нема посту, 
вони все єдно робиться не скоромним. Коливо ро-
блять. […] Колись варили рис і давали мед туди, як не 
було меду, то давали цукор, не було такого ізюму, то 
давали там вишня суха, чорниця суха. Ну і з цукром 
трошки розводили чи сіропом, чи чаєм. Це таке коли-
во було. З нього першим починали. І в домі на обіді 
[починали], і в церкву [брали], і на могилки. Першим 
всім його давали попробувать три раза. На могилках 
давали всім із однієї ложки. І колись носили. Тільки 
було коливо не таке. Тепер дає цукерки в горошку, 
добавляють ізюми, а  так само рис дають на коливо. 
[…] Булки  – це такий, як батончик, кришат мучне з 
хліба, розбавляют медом, чаєм солодким, аби солод-
ке було – це коливо. Занесли на могилки і там лиша-
ют. Воду свячену, на коливо цукерки ложат. А вдома 
як треба, то дороблять. Вдома коливо доїдають, не ви-
кидают. Страви поминальні. Як померло, то там і на 
сорок день, і на рік, і на спомин пекли у церкву – як 
батон, хліб. Треба парками поминать. Кусочок хліба – 
такий, як пиріжки, пекли його, пару зщеплювали, як 
вісімка, і це називалося «буська». В парі – може, шоб 
вони там були в парі? Брали до церкви, як і коливо, 
і все, так і зараз беруть, несли на кладбіще, а тоді роз-
ламували всім своїм на могилках, шоби стрінутися з 
тією душею. Як проскурки ділили і роздавали. «Сніда-
нок» для померлого. [Наступного дня після похорону] 
тільки кидают сніданок – занести рано поснідать [на 
кладовище]. Це несуть снідати. Збирається своя род-
ня, близькі, сходятся туди, берут це коливо, свячену 
воду і йдуть. Там перехристятся, попробуют самі і до-
дому. Поминки післяпохоронні. На дев’ять днів, на со-
рок днів і рік.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. У  мене в 
брата [народилася] двойня, то хлопчик остався, а ді-
вчинка суточки прожила, то тоже робили коровай. 
Спекли не коровай, але тіпа коровай, коровайчик, 
і несли в церкву. Вона й нехрищена була, а несли тоже 
в церкву, все – і лєнти давали дівчаткам, і їй на голо-
вку, поховали. [І колись так було, шо як таке малень-
ке помирало, то коровай пекли?] Було, шось таке пе-
кли – бусько, парочка. Як пиріг таке, шоб у купі воно 
було щеплено – тісто. І таке, шоб воно з хліба все одно. 
Неодружених. [Як у молодому віці помирали] плаття, 
вельон, віночок наложили. Може, багаті обручки і ро-
били, хто бідні – не мав. І коровай пекли. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Ставлят воду. Ка-
жут, шо три дні душа ходить до хати. Вона ще вдома 
повинна кушати. А потом – вже куди її Господь од-
править – чи піде вгору, чи піде вниз. Шо вже вона 
заслужить. Я  знаю, що як людина вмирає, то душа 
вже її іде в воздух. Дух іде.  […] А  тоді воду десь 
закопают. 

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Сторожів
Записав О. Васянович 2 жовтня 2004 р.  

у с. Сторожів Корецького р‑ну Рівненської обл. 
від Задарій Валентини Пилипівни, 1943 р. н.,  

та Третячук Марії Трохимівни, 1931 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Перед Різдвом, за тиж-
день перед Михайлом була поминальниця Михайлов-
ська. Заре зробили Дмитрівську поминальну суботу. 
Поминальниця перед Трійцею, Спасовчана поми-
нальниця і сама главна була – поминальниця постова. 
У  п’ятницю лишали на столі всього. [На] Святвечір 
тоже лишають на столі для умерших по трошку всьо-
го. Сни-прикмети. Покойніки сняться на дощ. Буває, 
шо хліб за них не носять, то вони тоже сняться.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утопле ників. 
[Вішальника] старалися не ховать на кладовищі. Хо-
вають на роздорожжі. Хто йде, то гіллячку кидає на 
могилу, хто іде да підпалить. Так він спасається пе-
ред Богом, шоб йшло до Бога димом. Хрестів не ста-
вили. Топленик, то не сам втопився, то він не такий, 
як вішалник. Прикмети метеорологічні. Як вішал-
ник  є, то дощу не буде. Якшо вішалник  є, то будуть 
люди мерти: кладбище обижається, шо ті, шо помер-
ли своєю смертю, і ті, шо собі смерть зробили, [поряд 
поховані]. 

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Костопіль
Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.  

у м. Костополі Рівненської обл. 
від Мельник Галини Григорівни, 1933 р. н.,  

родом з м. Києва,  
та Грипіч Марії Макарівни, 1929 р. н., родом з м. Києва 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Обмивали свої, як є кому, а нє, то кли-
кали когось. І чоловіки помагали, тримали, де важке. 
Казали «мрець». На смерть готують узел зв’язаний, 
там все пов’язала, бо тоді шукай там. Кладуть до обра-
зів головою. У нас на стіл не кладуть, були такі доски 
чи двері, ослони такі, канапи такі, то кладуть [на них]. 
Одягання померлого. Одягала матері вишиту сорочку. 
Вона, правда, була не нова, вдівана, але вишита була 
гладдю, а не хрестиком. Квіти були на рукавах і все. 
[…] Ну, мати її тут померла, а повезли ховати на Тер-
нопільщину. То я ще помагала її одягати. […] На Ки-
ївщині ховали жінок в білих хустинах. Я не знала, шо 
має бути біла, але дала мамі хусточку, і там по краях 
такі квіточки, а хусточка була така кремова. А туфлі 
тоже. Костюм я їй пошила, і вона мала просто костюм, 
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так як ото ми тепер ходимо: спідничка і блузочка. Блу-
зочка була така шовкова біла з чорним, а  тут такий 
темно-сірий костюм, а  хусточка світла. Труна. У  нас 
«труна» кажуть. Як у кого є труна, то зразу кладуть, а у 
кого нема, то так. Тепер то є, шо і вночі можна труну 
замовити і зразу привезти. Спорядження померлого. 
Ну, клали [речі в труну]. Були ше такі речі, шо люди-
на вишивала собі вишиванку, і  ця вишиванка була і 
на все життя, і була й на похорон. Нічне перебування 
біля померлого. Считається, на третій день треба хо-
вати. Ну, тепер ховають на другий. А раніше – хто на 
другий день, хто на третій день. Це залежить від того, 
чи можна, чи не можна було тримати. […] Сиділи цілу 
ніч, хто хоче, хто може. Як є кому, то читають. Колись 
такі були люди, шо спеціально читали. Така жінка чи 
чоловік, мали свою книжку, приходили. Дев’ять день 
душа у хаті. Атрибути поховальні. Хліб ставлять в 
головах, жито сиплють у баночку півлітрову і свічку 
світять цілу ніч. […] Хліб в церкву везуть, і вже там 
віддають чи на могилки забирають, з цім рушничком, 
з  усім тем воно було. […] Воду ставлять, як похова-
ють, на дев’ять день, воду і хліб, душа приходить. Має 
дев’ять день стояти. Маленьке шось кладуть, шоб ви-
тиралося. Прощання з померлим. Я не знаю, я молю-
ся: «Прости мені, а я тобі, хай тобі Бог прощає». Забо-
рони та перестороги, пов’язані з похороном. Дзерка-
ло завішують, часи зупиняють, поки поховають. […] 
Вагітним або з малою дитиною не можна прощатися з 
померлим, не знаю чого. В хаті прощаються. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Стукали 
і  підгойдували три рази. А  в хаті табуретки переки-
дали, на яких покійник лежав, і  зверху на табуретку 
ножа клали. А  нашо того ножа клали, я  не знаю. Як 
уже ото вийшли з хати, то, хто остається вдома, то 
повинен прибрати і помити підлогу. [...] По дорозі не 
було [зупинок], тільки на кладбищі. Ото як винесли з 
хати – почитають, тоді на могилках почитали, тоді за-
крили труну, запечатали і поховали. […] У нас нічим 
не перев’язують тих, хто несе. Є  дають хусточки чи 
платочки. Труну і віко чоловіки несуть. На кладовище 
на похорон брали коливо. Беруть хліб з собою, дають 
сторожу там чи дяку. […] Не можна дорогу переходи-
ти, як похорон йде.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Домовину опускали 
[на] намитках, намитки такі великі ткали. Були свої 
на весілля намитки, на похорон – свої. Бувало, шо в 
могилу гроші кидають, а шоб він мав. Батюшка нічого 
не каже. Не роздають на кладбищі нічого. [...] Кажуть, 
шо є десь так, шо ставлять в ногах [могильний хрест]. 
Покійник має лежати отак головою на захід, а ногами 
на схід, шоб бачив схід сонця. Як встає, як його покли-
чуть на Суд Божий, то він встає і бачить сонце.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. «Прошу 
всіх на жалобний обід»  – і  все. Як прийдуть, то ба-
тюшка і пєвчий, всі стануть, помоляться «Отче наш». 
Страви поминальні. Готували горох, це суто була 
така вже їжа поминальна. Горох считається вже риту-
альна страва. Запалювали свічку. Коливо колись ро-
били з хліба і меду – покришать хліб і мед, розведуть. 
«Сніданок» для померлого. Носили сніданок на дру-
гий день [після похорон], і там снідають [на кладови-
щі]. Поминки після похоронні. На дев’ять днів, сорок 
днів несуть хліб, роблять коливо.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Буде поминальниця оце 
перед Дмитром, перед Михайлом. Кажуть «панахи-
да». […] Поминальна субота – просто несуть люди в 
церкву хліб. Ну, то Провідна неділя – то йдуть просто, 
як кажуть, на могилки. І священики є там, хочеш – хай 
він там молиться над твоєю могилою. А якщо ти його 
не зловив, то прийшов, сам помолився. Було колись, 
шо застеляли скатертю могилу, ставили паску, сідали і 
там їли. Ждали, шо священик прийде, то вони або їли, 
або він приходив і забирав ті паски. Обрус забирали 
до хати. Рушники поминальні. Колись рушники на 
могилки вішали на Проводи.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. На землю клали, якщо людина погана, погано 
робить шось, вона не може вмерти. Утоплеників, 
вішаль ників. Як утопиться, то ховали на могилках, 
а як повіситься – то на міждорижжи, і  голлє кидали 
чогось на вішалника. [На міждоріжжі  – на дорозі?] 
Нє, десь там пуд могилками, понад дорогою. А як уто-
питься, то це вода, хреста ставили, це по-божому. 

с. Звіздівка
Записала О. Боряк 10 жовтня 2011 р.  

у с. Звіздівка Костопільського р‑ну  
Рівненської обл. 

від Василишин Людмили Василівни, 1929 р. н.,  
та Чуб Зінаїди Йосипівни, 1933 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Кликали] старійших людей, ішли і 
жонки, і чоловіки. Так просто ішли, нам нічого не да-
вали. По людських, як ховають мерця, то перев’язують 
на руки хусточки, а у нас – ні. «Мертва вода». З мерця 
воду треба виливать туди, де ніхто не ходить, в таке 
глухе місце, бо як хто вступить, то болєзнь нападає. 
Труна. Труну надворі самі робили. Там же які дядькі 
зроблять, цю труну. Метра да поміряють, да ту струж-
ку укинут у труну, шоб не була. […]  Віко оббивали 
крамом і намітками, і опускали намітками, і намітка-
ми накривали мерця. У нас як закопуют, то простинею 
накривають [труну]. От я не знаю, де той хліб забира-
ют, а  як везут, то той хліб лежить [на віку]. Мабуть, 
поп забирає! Бо везуть, то на віці той хліб лежить. На 
віко простеляли, але не на очі  – хто простинею, хто 
капою [кофта]. Спорядження померлого. Кладут все 
[жонкам] – і блюзки, і сподніци, і рушника. Як у кого 
нема – то кладут сколько можна. Як мрець, то так – тут 
сорочка, тут светр, а сюди вже штани. […] Ну все ж 
клали – труси, штани – перебраться, на дно, запасний 
[одяг] наче. І рушника, шоб рушник був у ногах. А ще 
навіть і таке було, шо як дівка умре, і не замужня, мо і 
стара, але не замужня, то ще і два рушники – треба їй 
два рушники. […] Передавали [речі через іншого мер-
ця]. Як вмер чоловік да і дочки кажут: «Забули якусь 
хустку велику. Нате, передасте матері хустку, бо ми 
забули сюю вкласти». І поклали у труну. […] «Пута». 
Позав’язуют руки і ноги, і як закопуют, то кажут, тре-
ба порозв’язувати. Кидают у труну, у  кого хусточка, 
у кого платок – хто чим зав’язує. І тії шматки кидают 
у труну. Атрибути поховальні. Воно в кожному селі 
інакше. Хрест такий стоїть на діжці, чи дев’ять день, чи 
скульки стоїть той хрест. Діжка отако стоїть, і на діжці 
такий хрестик. Як вперед умре хто, то його забірают, 
то такий хрест, шо ходить, якшо до дев’ять день. Став-

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ляют на діжку, кришкою закрита, і настолничок такий 
буде висіти, вон на такому [стоїть] – наче підставка. 
Діжка порожня, та, шо хліб печуть. […] Як дід вмер, 
[поставила] воду стопочку, хліба і ложку. На три дні, 
а вода – то на дев’ять. A вона меншає, меншає. Вилила 
[воду] під яблуню – вона не шкодить. Як мужчина – до 
яблуні, а як женщіна – до вишні [виливали]. […] Роз-
дают за мерцом свічки, то як ідут за мерцом, то вже 
зі свічками. Лежить бохонець хліба і  свічка втикана. 
Не знаю – чи його худобі отдавали, як поховають. Бо 
свічка згорить. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. Тую стружку, як поробили труну, спа-
люют. Одежу у рові палила. Замічают, шоб землю не 
взяли в платок, як батюшка ховає. […]  Дев’ять день 
нічого не роблять [в хаті]. Хай перед Великоднем тре-
ба білити, бо ще не минуло дев’ять день. Душа його ще 
в хаті. Не мона робіть. Замєтать, то замєтали, а  таке 
не робили. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  У всіх две-
рях всі поднімали [труну]. Ми так не одчиняли [две-
рі]. Верующі – так ні, а такі все одчиняли – хлєви, все, 
льохи – все одкривають, шоб був йому Рай одкритий. 
Кажут, як двері одкриваєш – йому Рай одкритий. Вже 
не закривали. Ослони, лавки догори переворочают, 
а чого – я не знаю. І зерном засипали, мабуть, курам 
позамєтуют. Часи спінают, і  люстро закривают. Від-
кривают, як розійдуться люди з обіду. [...] Зупиняют-
ся, де перехресті, де отак поворочать, то поп там стає 
да править, одправляє, да постоять трохи і  вже зно-
ву ідуть. 

КЛАДОВИЩЕ  Кидають в землю копійки, шоб місце ви-
купив собє там, шоб святе місце викупив. А вєрующіє 
не кидают. Вєрующіє нічого: вмер кажуть, і всьо – ти 
за його не одмолишся. А  попи моляться, кажут, шо 
можна одмолиться, а не одмолишся! То кидают такіє 
землю  – три рази набере родня. Дехто кидав наміт-
ки, а дехто забирав. А тепер такий пасок, да опустять 
[труну].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Всіх про-
сять на обід, але у нас не ідуть тепір усі, родина іде. 
Страви поминальні. Тепер коливо є – наколотят хліб 
з медом, да вже свята вода. Коливо всі ті возьмуть, всі 
поковтають, да начинают їсти. Топіра шо хочеш [го-
туют], так як на весілля. А колись – шо? Борщ, каша, 
таке-го. А  тепіра і пранікі, і  рулєти. Колись борщ 
і  каша. Послє каші не було нічого. Кисіль ставили. 
«Сніданок» для померлого. На другий день [після 
похорону] ідут на могилки, несуть снідання. Уже та 
родня, кожний каже: «Царство йому Небесне!» Кіліш-
ка ставят і  горілку, дехто – вареничка. Поминки піс-
ляпохоронні. Дев’ятини, сороковини  – не всі, дехто, 
у нас то вельми мало того, бо у нас вєрующіє того не 
роблять. У нас поховали, пообідали, та й усьо. Шо за-
робів, то і поньос. На дев’ятини кликали тих, шо яму 
копали, радили, ну вже родня. І  сороковіни так. Як 
рок міне, то ставят пам’ятника. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поп одправляє, іде по мо-
гилках після Великодня, на Проводи. Там тоже сіда-
ють на могили їсти. Кожен собі, родня. А тепер тако-
го нема, то колись було. [Коли ще поминают?] Так би 
празники – буде Покрова, то збіралися гості, несуть у 
церкву пироги, хліб, три хлібини, не до пари, то поп 
поправить, і трохи хору роздає, а так свою сім’ю годує. 

Три пироги. В суботу завше поминалниця – перед Ве-
ликим постом, перед Пилипівкою, перед постами – це 
субота. «Деди» кажут. [...] Навський Великдень – нічо-
го не роблят, бо кажут Мерцовський Великдень. Дехто 
несе яйця, положит туди [на могилки], як колись, ка-
жут, мерці святкують. Рушники поминальні. Рушни-
ка так не чіпляють, а на хореньки, і на хреста чіпляют 
рушника – в церкву [віддають]. Колись за селом була 
фігура, коло остановки – туди вішали рушники, фар-
тухи, а в селі у нас не було. Її уже давно немає. Це як 
хто умре, то несуть на фігуру, почеплять. На Проводи 
колись фартухи вішали бабам, а чоловікам – рушни-
ки, а тепера – рушники.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Пекли коровай 
[як ховали незаміжніх]  – хліб пекли, і  на могилках 
роздавали. На могилки несе хресний батько його, по-
переду, і вже на могилках його ламають і дають. Само-
губців. У  нас вішалников ховали зовсім збоку так, 
під парканом. А такі, шо утопленики, то ховали так, 
як треба.

ГОЛОСІННЯ  Голосили хто як вмів – у кого хазяїн, то бу-
дуть голосить: «Ох, мій хазяїн, на кого мене покинув, 
чиї діти отдав, да на кого поручив», – отако голосят. 
А у кого дочка, то голосят: «Моя дочечка, на кого по-
кинула мене стару, нашо я…», – всякого голосили, хто 
як міг. [Коли голосили?] Вперед голосять, як ото си-
дят, і як виносят, і на дворі, і на могилках. Тепере так 
не голосять! Тепера так дехто: «Ох, мій хазяїн, як мені 
не було, а  ти був хазяїн»,  – таке собі приказуют, але 
стиха, не так вже крепко голосят.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Як поховали, то 
ввечері оставила на столі пару голубців і воду поста-
вила, і пару пряничків до голубців, і ложка покладе-
на. Два дні постояло і котику отдала. Шоб душа була 
наситяна, опомінаніє про його життя. Я таке – вече-
рять оставляю. І йому ж треба. Душа я не знаю [де], –  
Господи, ангели прийшли, за руки взяли, за руки 
повели, взяли і її понесли, але дев’ять днів вона  
летає.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Тепера деякі такі 
неверующіє, то вже як несут мерця, то іде наперед 
і одкриє ворота, одкриє вже браму на могилки, бо, 
каже, міняє його на варті, шо до сих пор вун був на 
варті, то тепер відчиняють ворота, відчиняє родня 
того, хто перед тим помер. У нас тепер так одкрива-
ють, шоб не вельми [хто бачив], бо вєрующіє так не 
признают.

с. Космачів
Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.  

у с. Космачів Костопільського р‑ну  
Рівненської обл.  

від Янчук Галини Германівни, 1934 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду [у  якій обмивали покійника] вилива-
ют туди, де ніхто не ходив. Такиї були, шо крали ту 
воду і давали другий людині напицца. Ту воду треба 
крепко берегти, єї десь треба виливати в куток чи 
пуд забор, шоб по юй нихто ни ходив. Одягання по-
мерлого. [Як одягали покійника?] Стерегтиса треба, 
шоб на людини було одягнене все біле, шоб пудходи-
ло до плащика того, шо хрестили її. Женщина – біла 
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сорочка, біла блюзка, білий светер, біла хустка або 
розова хустка. Спорядження померлого. Тра запас-
ну сподницю класти, блюзку. Шоб чорного нічого не 
було. Тепер єдні туфлі надеваюцца, але шоб були тап-
ки про запас. [...] Пока труни нема, то так нараджана 
була. Атрибути поховальні. Ставляють шклянку з 
водою і накривають її бомажкою, і  у воді за кожну 
ноч все менше і її доливають, бо як вийде дев’ять 
день, то кажут, шо покойник приходить умивацца до 
дев’ять день. Ну вже ж дев’ятого дня чи на дев’ять 
день, на сорок день, то несуть хліб до церкви, хліб на 
упокой дают. […] Од Великодня до Вшестя, то, ка-
жуть, людина як умре, то вона не ходить по митар-
ствах, а вона таку має роль – од Великодня до Вшес-
тя, і всьо, і вона не йшла по митарствах. Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. Як уже людину 
із хати повезут, то треба мити пудлогу, але хто її те-
пер миє? То дев’ят день не треба, як у хати є, то хай 
так і буде, а до сорок день, шоб була хата обмазана, 
шоб не було одежи той людини. А то тепер, бува, до-
чка попере одежу, то, каже, моєй матери, попере да 
й надиває, а єсть так бульш, шо спалять, шоб уже на 
сорок день було всьо чисто.

ВИНОС ТРУНИ  Колись було просто винесут із хати і 
понесли, а тепер-то несут і в дверях три-чотири рази 
присєдают. І колись не переворочали ослонов, а зараз 
переворочают.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Колись 
сім страв [готували на поминальний обід], сім страв 
законних. Поминки післяпохоронні. Дев’ять, сорок 
день. От має бути дев’ять день, а пока до другої неділі 
далеко, то сєї, то до дев’ять день ше днів кілька. А по-
том на сорок день несут хліб і коливо, ми-то купляємо 
пранікі. Рис врять, а в рис – ізюм, мед, таке, шоб було 
солодке. Несут у церкву, там одслужитца, ставитца 
три буханки хліба і одправитца, то те коливо забирає 
людина додому.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Зразу посля Паски, до 
Провод, ше й по Проводах ідуть, прібираємо. Прово-
ди – у понеділок після Паски, то ми так, коли попаде, 
коли батюшку можуть визвать. Батюшка з Тернополя, 
славянський, він каже: «У Космачеві добре роблят, по-
кадят біля могили, помоляцца над нею, грамотка над 
єдней, але пройде понад усіма». Молітва є, сама голо-
вна молітва по покойнику: «Пом’яни, Господи, Боже 
наш, в горе і надєжди, живота вєчнаго, представше-
гося раба Твоєго, отца моєго, Єрмогена, яко благ і че-
ловєколюбєц, отпущай грехи  [...] неправди, ослаби, 
остави всє вольния єго согрешенія і невольния, ізбав 
єго вєчния мукі і огня геєнського, даруй єму причас-
тіє і наслаждєніє, вєчних Твоїх благих уготованих,  
любящіх Тя».

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Снитса вона [сусідка] мені, шо 
десь, я не знаю де, а яма – на пувдень головою, на пув-
ноч ногами, а вона лежить у той ями гола, голе тіло, 
на животи трошка песком присипано. [...] Я стала од-
ходить, а  вона каже: «Галіно, Галіно, ходи-но сюда!». 
А я думаю: «О нє, не пойду, ше вона мене потягне за 
собою». Розказали батюшци, а вун каже: «Якшо вона 
така гола, не буде йой ниякого спасиння, вона ж то хо-
дила не в цю церкву, а юй треба запечатувать гроб». 
За упокой треба наймать сорок день, то вельми для теї 
людини добре.

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Мочулки
Записала О. Боряк 10 жовтня 2011 р. 

у с. Мочулки Рівненського р‑ну Рівненської обл.  
від Гомоль Ольги Павлівни, 1929 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду [у якій обмивали покійника] виливали 
в таке місце, де ніхто ніколи не ходить,  – під пліт, 
під стовпчик. Одягання померлого. Хто шо мав, теє 
і давав. Ну, напрімер, я хочу дать вишите – я мушу 
його зробить, бо вишите. А  колись люди вишива-
ли, да й ходили у вишитому, а тепер не вишивають. 
Жінкам в’язали фартушка, а як ні – до клали збоку. 
Жінка має мати собі фартушка. То треба в труну їх 
дати, і тепер так роблять. Труна. Колись раньше, то 
робили труни, тепер купляють. А  колись стружку 
клали в труну, оббивали труну перкалем білим і за-
стеляли. Спорядження померлого. Клали одежу за-
пасну покойніку, там він одівать буде, і  тепер кла-
дуть. Застеляли стружку одежою і клали покойніка. 
І білизна і труси – все запасне, шо було. Одежу по-
здовж труни, за порядком клали. На ноги взували 
туфлі. Колись замотували онучками, а обувь ставили 
коло них. Колись намітками і опускали на намітках, 
і там кидали. Наміткою не оббивали, бо воне вузьке, 
перкалем. І стружки застеляли перкалем. Рушник під 
ноги – і чоловікові, і жінці. І шапка кладеться, хуст-
ка запасна кладеться, як жінка. То колись і тепер, 
шоб мав менять собі, [а  рушника]  – шоб утирався. 
Сни-прохання. Як забули [щось покласти в труну] 
то багато сон снився. То копали на могилі яму і за-
копували. Рідко бувало, але таке робили. Атрибути 
поховальні. На столі ставляют свічку, горить цілий 
вечір, цілу ніч, пока батюшка приїде хоронить. І свя-
чена вода треба шоб була. А свічку ставили – баноч-
ку жита наберуть і в то жито ставили. Як виносят 
покойніка, висипали на дорогу йому  – його несуть, 
і  перед ним розсипают жменю, уд хати як виносят. 
Воду брали на могилки, батюшка коли печатає гроб, 
виливає воду туди. [...] Ставили коливо – мед, туди 
булочка, свяченої води трошки – коливо. Правиться, 
молітва, над ним одправляється, оставляют, і  люди 
вечеряли. І тепер вечеряют, ставлют на покуті і хай 
постоїть дев’ять день. Одправиться молитва над ним 
і хай постоїть дев’ять день. А тоді в сорок день нове 
коливо роблят, то постоїть те коливо від дев’яти до 
сорока днів, а від сорока днів вже не стоїть. Шо оста-
неться  – курам отдают. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Зараз остаются жінки, кото-
ри готовлят ту вечерю чи обід, то хтось миє підлогу 
і все замітає, бо треба позамітать і  помити підлогу, 
шоби люди прийшли в чисту хату. Колись не пере-
кидали [ослона, на якому лежав мрець], а тепер пере-
кидают, вже пару років. Батюшка каже не треба того 
робіть, не писано в Євангелії такого. […] У хліві две-
рі закриті.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  На по-
розі зупиняються, на всі пороги піднімають – про-
щаються з хатою. Як виносят, то закривают двері. 
[...]  Зупинялися, де фігура стоїть. Напрімер, строїв 
хату хазяїн і він помер, чи хазяйка, чи там дочка, чи 
син, і хата не кончена, то коло тої хати зупинялися, 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



278 РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСТЬ

і на перехростку зупинялися. Там фігура стояла. На 
пару мінут зупинялися. Хтось зав’язував рушника, 
вінка ставили.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Кличут [на 
обід] усіх. Стоїть людина: «Заходьте всі на обід». Руки 
мили  – стоїть чоловік зливає. І  рушники висят. Ті 
рушники перуть. Страви поминальні. Коливо – саме 
перше, а  тоді  – все. І  колись були і ковбаса, і  м’ясо. 
Люди старалися зробити обід гарний. Я скажу, шо ко-
лись кабани кололи більше, ніж тепер. То якшо хтось 
помре, то берут і колят, а друге каже, шо не можна. Як 
готовить обід, як нема м’яса?! Бо люди будуть, а обід 
треба добрий робить. Борщ не варили, капусту туши-
ли, голуби [голубці] варили. І ще було таке, шо сушені 
гриби, то суп варили, «суп» казали – зажаріть муку і 
як подліва така, трошки муки, але таке густоватєньке, 
суп зробити. І то казали «гриби». Це саме таке – коли-
во і сушені гриби, а тоді вже бери все. Зразу ставлят 
усе. Кашу варили рисову, правляли маслом. Я вже як 
пам’ятаю, рис був. Ставили налісники з сиром – «ви-
ганяйло» кажут. Як поставлят, то вже все. Поминки 
післяпохоронні. На другий день покличут поснідать, 
а хто і не кличе. А тоді на сорок день, а тоді і на рік. 
Колись не носили. То тепер так – носять сніданнє на 
могилки. Це вже за моєї пам’яті почали носити. Не-
суть те саме – колбаса да пляшка, посидят на могилі. 
Самі близькі – чи брат, чи сестра, не йде багато людей. 
Нічого на могилку не кладуть: горілки туди линуть чи 
з їжі шось покладут.  

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Дехто робить поминал-
ниці [перед постами] – готує хто шо хоче. В  суботу. 
Оставляют, шоби до ранку все було. Кажут, шо вони 
[померлі] прийдуть вечерять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як молоде 
умре, то коровай пекли. Хресний коровай несе на ру-
ках до могилок, там ділят коровай той, ламают, хто є 
на похороні. Дівчину як молоду вбирали, а хлопця – 
як молодого.

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Немовичі

Записав О. Васянович 9 жовтня 2004 р. у с. Немовичі 
Сарненського р‑ну Рівненської обл. 

від Мички Олександри Михайлівни, 1926 р. н.,  
та Мельник Ганни Михайлівни, 1913 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утопле ників. 
Вєшалников колісь везлі на границу, а тепер на клад-
бища, ще й в церков несуть. Хрестов не ставілі. […] Як 
повєсівса, то шоб його одкрітого не везлі, бо не буде 
дощу. Шоб селом не везті, а  поза селом. Утоплєніков 
хавалі так, як усіх. Прикмети метеорологічні. Десь 
хтось повєсився, як уже так бушує. Вєшаєтца вон не од 
Бога, а од нечістого. Як снитца, шо мертвий забірає, то 
забере ту людину, а як так просто уявляютца, то на дощ.

с. Ремчиці
Записав О. Васянович 9 жовтня 2004 р. 

у с. Ремчиці Сарненського р‑ну Рівненської обл. 
від Сілки Катерини Данилівни, 1918 р. н.,  

Швець Надії Данилівни, 1934 р. н.,  
та Бабич Ольги Вірівни, 1949 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників, утопле ників. 
Вєшальніка нє хавалі на кладбище, його або в лєсі, або 
за кладбіщем хавалі. Одна у нас втопілася, до захова-
лі у куточку на могелках. Тепер і задавлених, і всяких, 
всєх разом ховають. Вєшальніку хреста нє ставілі. Ко-
лісь у лєсі, як мі ходілі у церкву далєко, то кідалі гол-
лю на його. Вєшальника називалі «задавленік». Як хто 
утопітца, то нє казалі, шо дощу нє будє, а только як хто 
задавітца. Ето задавленік, бо вєтьор дуне. Прикмети 
метеорологічні. Як вєшальнік, то дощу нє будє.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Як хто умре да 
ходить, то брали мак свящонни да косу, да ходілі кру-
гом хати, шоб мертви нє ходілі. Бралі косу між ногі і 
як єхали на йой. Сіпалі маком, але відюк лучче.IM
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БУРИНСЬКИЙ РАЙОН

м. Буринь
Записав О. Васянович 4 вересня 2011 р.  

у м. Бурині Сумської обл. 
від Стрельнікової Марії Григорівни, 1925 р. н., 

Житник Ганни Олексіївни, 1941 р. н., 
Житника Федора Федоровича, 1934 р. н., 
переселенців із с. Миколаївка‑Тернівська 

Білопільського р‑ну Сумської обл. 
(у м. Бурині живуть 22 роки), 

та Чередник Галини Тихонівни, 1941 р. н., 
переселенки із с. Успенка Буринського р‑ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ У  нас бабка була, вона вили-
вала на воску водою від переляку. Їй було вісімдесят з 
лишнім год. І от моя сестра принесла хлопчика. Йому 
було годів три чи чотири, виливала вона на воск. Ви-
лила ж вона [баба], пішла вона [сестра] з хлопчиком, 
а вона [баба] каже: «Цей хлопчик умре». А ми кажем: 
«Чого? Як Ви знаєте?» – «Віск нікуди не розійшовся, 
а так бугорочком і остався. Остався, як могилка». Пе-
редвісники смерті. Як собака виє, то на плохеє – на 
вмируще. Я знаю, шо у нас в городах Вальки собака, 
мабуть, цілий тиждень вив, так син умер. Угору за-
дирає голову да й виє. Як жаби у хаті, то це тоже на 
вмируще. Мухи тоже, бджоли. Сни-прикмети. Мерт-
ві на дощ сняться, на болєзнь. Смотря як сниться. Як 
сниться, шо мертвий забірає, то можеш і вмерти.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває чоловіків, а  хто жінок?] 
Женщини обмивають і того, і того. Мужчини ніколи 
не обмивають. Молоді не ходять обмивать. «Мертва 
вода». Як обмиють покойника, то [воду] виливають 
у таке місце, шоб там люде не ходили, під сухе дере-
во. Це мертва вода щитається. А то другий раз боліє 
людина, поїде там куди, то кажуть, шо це її підлито 
мертвою водою. Одягання померлого. Наряджають у 
обичне, шо підготовлять. Заранше смертельне готов-
лять. Це треба, шоб нова одежа була, желатєльно нова. 
У весільному тіки молоду дитину ховають. Нарядили і 
кладуть у гроб. А як у хаті, то застілають одіялом, про-
стіньою, там кладуть. А у гроб уже кладуть, як несуть 
на кладбище. А так на лаву кладуть. Січас у нас уже на 
лаву не кладуть, а на діван. Січас уже як умерло – у по-
хоронне бюро, гроб привезуть, у гроб ложать. Як дитя 
умирало, то його тоже на лаву клали. Труна. Чули сло-
во «труна», а  у нас кажуть «гроб». Як гроб роблять, 
то стружки у гроб ложать. Сіном подушку набивають. 
Даровини прощальні. Як ідуть на похорон, то гроші 
беруть, печеньки там які, гостинець кладуть. Но це не 

обязатєльно. І хліб беруть, кожен бере хлібину. У га-
зетку чи полотенечко заматали, прийшли в хату, по-
ложили на стол гостинці, положили гроші у баночку, 
з покойником попрощалися. Прощання з померлим. 
Здороваться не нада, ні з ким не здороваться. Як про-
щаються, то цілують тільки родичі. Заборони та пе-
рестороги, пов’язані з похороном. Дзеркало закрива-
ється, як покойник лежить. Все блістяще закривають. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОРОННА  Як виносять 
покойника, то об порог не стукають, у нас такого нема. 
[...] Як винесли покойника, то закривають двері зразу, 
і ворота закривають, і хворточки. Шоб назад не вер-
нувся, шоб його дух назад не вернувся. [...]  Їдуть на 
кладбище, на машині їдуть. Січас на машині, було, шо і 
носили колись. До кладьбища поки дийдеш, треба три 
рази остановиться на перекрьостках. Батюшка ж іде 
за покойником. Січас до перекрьостка пройшли, бор-
та закривають, сідають у автобус і поїхали. До пере-
крьостка обязатєльно пройти треба, хотя би до пере-
крьостка. [...] Як по полю покойника провезуть, то тоді 
дощу не буде. От, напримєр, з іншого села провезуть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На обід го-
товлять обично хто шо зуміє. Гарячий обід шоб був, 
канун шоб був. Січас печеннячко медом намазують – 
це «канун» зветься. Кажде взяло. А раньше мед розво-
дили і в тарілку кусочки хліба – такий канун був. І га-
ряче обізатєльно  – борщ. Поминки післяпохоронні. 
Поминають дев’ять днів, шість неділь, год, при жела-
нії – в повгода. На третій день не поминають. Дев’ять 
день і сорок день треба точно в такий день, в число, 
а півгоду можно трошки ранше, можно недопустить. 
Кажуть, шо дев’ять день душа літає, матається, а в со-
рок день уже успокоїлась. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Через тиждень після 
Паски  – Прóводи. У  нас були у понеділок. Приби-
рають кладбище до Паски, кажду могилку. Ми ка-
жемо «кладьбище». А  батьки більше казали «могіл-
ки». Счас, кажуть, не ходять на кладьбище на Паску, 
а де і ходять, але кажуть, шо не можна ходить. Хотя 
з’їжджаються всі на Паску в неділю, то і на кладьбище 
йдуть. Паска ж виходной, а Проводи у такий день [бу-
день], то вони і йдуть на Паску. Віночки вішають. Як 
хрест, то перев’язують рушником чи платком, а счас 
уже не перев’язують. Мужчину [хрест на могилі чо-
ловіка] перев’язують полотенцем, а  жінку [хрест на 
могилі жінки] – платочком. Кладуть яйця на могилки, 
канфети, печення і чарочку наливають. Січас не заби-
рають рушнички і платочки, а  раньше забирали. На 
кладбищі обідають, [але] батюшка казав, шо не мож-
на. Батюшка править на кладьбищі. Якшо хочеш, то 
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наймеш батюшку, він почитає молитву, молебень на 
родственніках. Єслі більша компанія, то сідають там 
пом’януть, розстелить клейонку і сідають. Січас же, 
єслі нема такої возможності, то на могилку розстелиш 
полотенце, станеш і гуртечком поменеш. Колись та-
кого не було, це так годів десять-дванадцять. Я знаю, 
шо у колгоспі до обід заставляли робить, а після обід 
можна сходить на кладьбище.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Вони тяжело умирають, ці відьми. Двоє-троє су-
ток мучиться. Тоді сволок підривають, роблять дирку 
у стелі. Неодружених. Як дівчина заміж іще не ходила, 
то фату одівають, вінка, плаття біле – все свадєбне оді-
вають. Як хлопець, то букета вішають. Вішальників, 
утоплени ків. Оці шо вішальники і самогубці – їх не 
можна батюшці править і не приглашають батюшку. 
Наверно ж, і на топленика, це ж він сам собі смерть за-
подіяв. Їх хоронять на кладьбищі, тільки без батюшки. 
Раньше їх хоронили дома, на приусадєбних ділянках, 
січас – на кладьбищі. Хрест їм не ставили.

ГЛУХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Полошки
Записала Л. Артюх 4 серпня 1985 р.  

у с. Полошки Глухівського р‑ну Сумської обл. 
 від Пустинник Параскеви, 1915 р. н.,  

Картавої Христини Кіндратівни, 1912 р. н., 
Краснової Арини Іванівни, 1906 р. н.,  

та Бурнос Марії Євменівни, 1898 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мерт-
ва вода». Як обмиють покійника, то воду під стовб 
ллють, щоб люди не ходили. Атрибути поховальні. 
Умре, то ставлять воду до сорока днів. Виливають 
щодня на покуть [знадвору на вугол хати]. Даровини 
прощальні. Як дивиться на покойника йде хто, то з 
печивом, конфетками, з голими руками не ходять.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА За покійни-
ком двері й ворота одчинені, аж поки поховають. Тоді 
вже замикають. [...]  На кладбище яму хрест-нахрест 
посипають житом. А в хаті житом не сиплють. [...] На 
вікові од гроба хліб не несли. Панахиду слідом не-
суть – паляницю, сахар, конфетки (батюшці). Рушни-
ки дають всім, хто помагає ховати. Бабам, що миють, 
дають хустки, кухаркам теж. Раньше бідніше було, то 
менш давали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. На помин-
ки [поминальний обід] кладуть ложки і вилки. Не 
чаркаються. «Спасибі» кажуть. Хрестяться, не здоро-
ваються, коли в хаті покійний. Подавали на поминках 
і на обіді чарку по сонцю [за рухом сонця]. Страви 
поминальні. Остання страва  – кисіль, тепер заміни-
ли компотом. Колись з бузини кисіль робили, тепер 
з ягід, груш, яблук – і свіжих, і сушених. Дари поми-
нальні. На поминки хліб теж несуть. З обіду як верта-
ються люди, нічого не дають. Подарки дають родичам 
і тим, хто ніс гроб. Поминки післяпохоронні. Гарячий 
обід – у день похорону. На дев’ять днів людей кличуть 
або односять щось бабі [бідним]. На сорок днів всіх 
звуть, великий стіл. [Потім] полгода, год. Коливо го-
тують – булка чи печиво з медом, сахаром.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи́ – через неділю 
після Паски. Раньше до Проводів не ходили [на кла-
довище], бо родичі [душі померлих] прийдуть додо-
му самі. Од Паски не ходили. А вже на Проводи ідуть 
багато людей на кладбище, валками сідають на могил-
ках, їдять, п’ють. Яйця по могилі качали й качають. Ка-
чають, як хрест кладуть: голова – ноги, право – ліво. 
Поминають. Оставляють яйця, хліб для родичів [для 
померлих]. Роблять і дома на Проводи поминки – «ді-
дов» поминають, кажуть. Під Троїцю у суботу – поми-
нальна субота  – і  «дідов» поминають, і  вішальників, 
і  утоплеників. А  о́сінню мертвих поминали у церкві 
[не на кладовищі]. Якісь по Покрові три суботи по-
дряд: Михайла і ще дві.

КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН

с. Мельня
Записала Л. Артюх 9 серпня 1985 р.  

у с. Мельня Конотопського р‑ну  
Сумської обл. 

від Хайлук Олександри Миколаївни, 1904 р. н., 
Губенко Анастасії Петрівни, 1914 р. н.,  

та Ганжи Єфросинії Яківни, 1904 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мерт-
ва вода». Воду, як обмивають покійного, ллють під 
яму, де люди не ходять. Атрибути поховальні. Воду 
ставлять до сорока днів, міняють, раньше не ставили. 
Ллють щодня на покуть в угол ззовні хати. Дарови-
ни прощальні. Як ідуть дивиться покійного [проща-
тися], несуть печення, варення, вафлі. Раньше хліб 
несли. Хліб розходували. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. В  хаті не миють до гарячого 
обіду, лише після обіду. Не гойдають над порогом 
покійного, як виносять. Через вікно не можна диви-
тися на покойного, особливо вагітним  […]. Сушить 
хліб по закону не можна, а  давать птиці, худобі. Як 
комусь роздадуть, то тільки тим людям сушить мож-
на. Бо родина всохне.  […] Плакать не можна сильно 
за покійним, бо буде гукати, ввижатися. Покойному  
на шкоду.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Руки ми-
ють після кладбища. Рушник висить надворі три дні, 
тоді перуть. Саме перше  – гарячий обід. Готували 
їсти у своєму дворі. Хазяйка сама не готовить, чужі 
готовлять. Виделки кладуть, чарками не чокаються. 
Страви поминальні. Раніше важче робили, їсти нічо-
го було, а люди тепліші були. Коливо (канун) роблять 
з меду і булки, носять на кладбище. На стіл ставлять, 
люди три рази куштують, потім обід: капуста з пшо-
ном, каша круп’яна [гречана] з  салом, м’ясом, а  як 
піст – з олією. Кисіль (тепер компот) – остання страва. 
На поминки готували три страви. Тепер ще картошку 
тушать. Поминки післяпохоронні. На третій день свої 
йдуть на кладбище, легко поминають. Дев’ять днів 
більше людей поминають, і на кладбище ходять на всі 
поминки. Сорок днів – найбільші поминання, і людей 
кличуть, і на кладбище йдуть. Півгоду і в год поми-
нають, а тоді як хто схоче, у два года поминають. На 
кладовище носять яєчню, рибу, а в піст – пісна страва. 
Як у середу й п’ятницю – пісне дають. Дари поминаль-
ні. На поминки хліб не несли. Тепер несуть гостинці 
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[печиво, цукерки], роздають після поминок й гарячо-
го обіду. Раніше не роздавали й не носили. Рідня хліб 
несла, чужі не несли. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи – через неділю 
після Паски. Паску несуть, могилки виладновують, 
трави вискубують, дернею обкладають. Коливо не 
несуть. Яйця качають по могилці, крашанку  – через 
могилку навхрест. На могилі колись дітям гостинці 
роздавали, тепер оставляють на хрестах. Бабушка ка-
зала, що як це птиця забирає, то небесну птицю го-
дувати треба. Давати прихожому, неімущому і дитині 
безгрішній треба, то це добре для покійного. На Про-
води на кладовищі групою обідали, по п’ять-сім груп. 
На Вшестя поминали так само. Троїця: провідують на 
кладбищі, роздають поминальне, називають «Свята 
неділя». Поминають усіх, які вмерли не своєю смертю, 
в п’ятницю. Був дід-странник, неімущий, йому давали 
за помин душі своїх родичів (що на войні погибнуті, 
котрих гад посисав, гром побивав, вода побирала). 
Той дід молився за спомин душ.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  У сорок днів – під-
садить душу на небо. До сорока днів душа ходить по 
митарствах, додому прилітає. У виді людини ввижа-
ється: неплотна, як жидкость, буває, що вчувається 
голос – то душа. 

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Рясне
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  

у с. Рясне Краснопільського р‑ну Сумської обл. 
від Пащенко Антоніни Олександрівни, 1914 р. н.,  

та Пащенко Олександри Михайлівни

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. Перед тим як 
вмерти, чоловіку за три-чотири дня був сон. Сниться, 
шо йдуть люди, одна сторона села йде до нас, а друга 
сторона людей йде до сусідів. І в мене вмирає чоловік 
8  марта, а  в них 11  марта. Оце такий сон  – ці люди 
сюди ідуть, а ці – туди!

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Обмивають покійника ті, 
кого погукають. Можна і своїм. Купають, наряжають, 
все нове одівають. Вінчального одягу у нас не одівали. 
Труна. Труну вибивали [оббивали], шоб дерево було 
закрито, дерев’яними гвіздочками прибивали кальсо-
ни, а тоді сорочку полотняну зсередини, а зверху кра-
сили краскою чорною. Колись нічим було оббивати 
труну, а в дерево не положено класти! Тепер оббива-
ють коленкором. Спочатку клали [покійника] на ді-
ван, а тоді з тряпкою, простинею піднімають і кладуть 
в гроб. Як перекладають в гроб, покривалом накри-
вають [ним закривають лише, коли гроб опускають у 
яму]. Спорядження померлого. Подушечку набивали 
сіном. В карман гроші – непарне число (п’ять чи три, 
чи одну), щоб викупив там собі місце. Парне – не по-
ложено! «Пута». Розв’язують руки, ноги і оці всі тря-
почки, мотузки, оставляють в труні – звуться «пута». 
Нічне перебування біля померлого. Ночують біля по-
кійника одну ніч. Я читаю по покойніках. Приходять, 
кажуть: «Прійдіть, пожалуйста, почитайте!». У мене є 

дві женщини і ходимо ми втрьох, читаємо. Читаємо 
«Отче наш», а тоді:

Прійдіть поклоніться Царю-Богу нашему! [тричі].
Пом’яни, Господи, новопреставленого (називається  
 ім’я) во всіх церквах, во всіх монастирях. 
За горящими свічами, за пахущими ладанами,  
 за мягкими просвірами. 
Ізбаві согрешенія вольниє і невольниє. 
Сам Господь на престолі стоїть,
Царство Небесноє нам велит. 
Царство Нєбєсноє [двічі], жизнь бєсконєчная,  
 вєчний покой!

А  тоді читаєм Псалтир. Обично приходім на шість, 
сім, на вісім часов і до півдванадцятої читаєм. Буває, 
все врем’я читаєм. Так передихнеш п’ять-шість мі-
нут. Оце ж нас називають певчіми: і читаєм, і співаєм. 
В одинадцять часов садовлять вечерять. Співаєм про 
маму, про батька. Співаєм, наприклад, про маму:

Мінута горькая настала, ти, мама мілая, прості.
Тєбя ми больше, дорогая, нє увідім на зємлі.
Сколько горя і заботи в жизні встрєтіла своєй,
Нє жалєла ти здоров’я для своих родних детей.
Ти нас радостно встрєчала, провожала со слєзой,
Крєпко к сєрдцу пріжимала матєрінскою рукой.
Рано ль, поздно ль, дорогая, ми всєгда придьом к тєбє
І холодную могілу ми слєзамі обольйом.
Прошла жизнь твоя зємная і в работє, і в трудє,
Тєпєрь будєт жизнь другая. Вєчна память о тєбє.
Вєчна память! (3)

І батькові так само, тільки міняють слово «матір» на 
«батько». Тепер ще:

Остання путь, остання путь, останняя дорога,
Остання путь, остання путь од рідного порога.
Колись було моє життя, як квітка розцвітала,
Тепер лежу отут вже я, як та трава зів’яла.
Не плачте, не приду, не буду з вами жити,
Бо я іду уже туди, де буде Бог судити.
Прийдіть, прийдіть до мене всі, онуки, діти, друзі,
Зі мною розпрощатись,
Бо я іду уже туди, до Бога відчитатись! 

За кожним куплєтом співається: «Остання путь, 
остання путь, останняя дорога». Пісні оці сочиняють 
од усіх, де хто ночує. Хтось почує з касєти, буває, пе-
редають один одному. А тепер така:

Ми просимо Бога, ми молимо Бога!
Бежать у Почаєв стежки, доріжки. Там Божиї  
 дзвони гудуть.
До нашого Бога єдина дорога, народи, як вода  
 пливуть.
Матінко Божа, до тебе прийшли ми напитись  
 святої води,
Ми просимо Бога, ми молимо Бога, веди нас до  
 нього, веди.
З гаїв солов’їних принесли тобі ми букети живих  
 квіточок,
Ми просимо Бога, ми молимо Бога за наших малих  
 діточок.
О Матінка миру, прийми любов щиру, прийми наші  
 сльози і спів,
Ми просимо Бога, ми молимо Бога за наших дочок  
 і синів.
Ми хочем, щоб діти навчились молитись, щоб чули  
 вони Божий дзвін,

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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Ми просимо Бога, ми молимо Бога, бо сонце,  
 любов – то є Він.
Благаєм за поле, благаєм за море, благаєм за села й  
 міста,
Ми просимо Бога, ми молимо Бога, без нього не  
 квітнуть жита.
Ой Матінка миру, прими нашу віру, любов нам на  
 землю пошли,
Ми просимо Бога, ми молимо Бога, щоб всі ми до  
 нього прийшли!

[Звідки ця пісня?] З касєти, вона була у Почаєві. Ба-
тюшка їздив в Почаїв і таку книжку на два пальці при-
віз і сказав тій, шо в церкві: «Сходи до матері Антоні-
ни і все прочитай!». Так вона приходила к нам двічі, 
включала [касету] і читала. Значить так:

Прийшла до мене смерть,
А я й кажу: «Та ще ранувато!
Піду я до Христа Богу помолюсь.
Із хреста кров’ю запричащуся».
Моліться, малєнькіє дєткі і дряхлиє старики,
А ви, люди, обмойте водою серця.
Як прийде Господь вас будити, 
Шоб чиста була в вас душа!

Оця самая послєдняя. І тут багато – ми все не пере-
читаємо. Це треба читать до півдванадцятої. Тоді по-
кійника лише накривають покривалом, і  лежить до 
ранку, і  накривають кришкою. Єслі надворі лежить, 
шоб не почорнів, значить, на уголки тряпочку змочу-
ють уксусом і лише накривають. І він не буде чорніть, 
лише не міняється. Це здавна! На подвір’я поставили. 
Єслі він болів довго, то там [у хаті] вимивають все і 
готовлять все. Ніхто не стереже покійника. Свєт го-
рит скрізь і все видно. На другий день договарюють-
ся на час чи на два похорони. Атрибути поховальні. 
Воду свячену ставлять і полотенце і хлібом накри-
вають. Ставлять на вікні чи тумбочці для того, щоб 
душа кажний Божий день приходила умиваться до-
дому сорок днів. І  щоб оці сорок днів рідні, близь-
кі молилися Богу. На дев’ять день, хто може, роздає 
конфети, печеньє. Єслі двадцять днів – тоже так. Піс-
ля сорока днів оцю водичку несуть – читають «Отче 
наш», молебен читають і цю водичку виливають під 
хрест на могилі, а  єсть просто дома під ворота ви-
ливають. […]  Тюль, шо на кришці [труни], в  церкву 
віддають. Хліб на кришку не кладуть. Хліб лежить на 
столі. […] Свічки, що горіли в хаті біля покійника, ло-
жать у гроб навхрест. Даровини прощальні. Наші, як 
ідуть на похорон, [несуть] бутилку самогону, канфет 
кіло, печенья кіло. Відспівування. Приходе батюшка 
на півдванадцятої або на час і ми приходимо на го-
динку раніше. Читаєм ми Псалтир. Батюшка приходе 
і читає чин погребенія, а  ми помагаєм батюшкє. Це 
все проходе на подвір’ї. Він як проспіває куплєт, а ми 
проспіваєм: «Благослови, Господи, научі оправданієм 
твоїм» [тричі]. За каждим його куплєтом ми співаєм. 
А дальше співаєм: «Упокой, Господи, душу усопшого 
раба Твоєго!». Тоді він читає, а  ми співаєм: «Слава 
Отцу і Сину і Святому Духу і нині і прісно, і во вєкі 
вєков. Амінь!». А тоді під кінець співаєм: «Со святими 
упокой, Христе, душу раба твоєго (називається ім’я). 
Ідє же нє болєзнь, нє печаль, нє воздиханіє, творящую 
песнь Алілуія (три рази)!». Тогда прощаються рідні. 
[…]  Батюшка приходе, отпіває погребєніє, кладуть 
хліб, кладуть сіль, становлять іконку  – Матір Божу, 

становлять свічечку. І оце батюшка єслі отпєває, зна-
чить, йому ложать полотенце чи хустину для Єванге-
лії, коли він читає. Він оце все отпєває і оцей хліб, що 
лежить на столі, розрізають і кладуть всім по кусочку 
на поминах. Єслі багато днів покійник лежить, то цей 
хліб згодовують скотині, а єслі одну ніч переночував, 
то розкладають по кусочку на поминках – канун роз-
дали і після цього роздають цей хліб. Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. Коли похорон, 
на своїй вулиці нічого не роблять абсолютно. Нічого 
незя робить – ні садить, ні мазать, не мить, ну, по хо-
зяйству можно. […] Оце зерно [у якому стояли свіч-
ки] коли всі вийшли з дому, розсипають по двору́, щоб 
не переводилася сім’я, шоб був хлєб, достаток!

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Везуть на машині або на 
тракторі. Ідуть по селу. Вперєді хрест, шо беруть в 
церкві, обв’язують полотенцем, єслі мущина, плато-
чком – єслі женщина. За хрестом сосну кидають – про-
стиляють дорогу, як Ісусу Христу вєточкамі прости-
ляли дорогу в Ієрусалимі. За хрестом – ікона Матері 
Божої, як жінка, Миколи Угодніка – як чоловік. Потім 
несуть вєнкі, потім іде батюшка. І  співають і пєвчіє, 
і  батюшка: «Святий Боже, святий безсмертний, по-
милуй нас!». На перехрестях останавліваються. Якщо 
їдуть машини, то вони останавліваються і пропуска-
ют похорон.

КЛАДОВИЩЕ  Заходят на кладбище, моляться, кажуть: 
«Перехрещуся правою рукой, тут тебе жде вєчний по-
кой!». Коли виходять з кладбища, так само роблять. 
На воротях нічого не кладуть. Становлять труну на 
підставку. Батюшка отпєває, рідні прощаються, ба-
тюшка освящає труну свяченою водичкою. Закрива-
ють гроб. Над ямою на каждой стороні ями надсікає 
батюшка лопатою хрестики і отпєває печатаніє. Опус-
кання труни. Опускають на верьовках, шо з церкви 
беруть, або на полотенці. Полотенце  – дванадцять 
метрів полотєнєчная ткань. Тоді витягли – і роздають 
хлопцям, хто опускав і закопував яму, і платять гроші, 
хто скільки. Єслі копають яму, носять їм їсти. Землю 
кидають, як пом’януть душу. Рушники поминаль-
ні. Рушник вішають на хреста, де вишитий, а де – ні, 
у кого як заведено. У кого рушник, а в кого хустина, 
єслі женщина. Там воно і лишається. Воно висить до 
года. Єслі погане, то міняють. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як захо-
ронили, приходять додому, миють руки і сідають по-
минать. У  першу чергу «Отче наш» читають, а  тоді: 
«Пом’янем, Господи, новопреставленого (називається 
ім’я) у всіх церквах, у всіх монастирях, за горящими 
свічами, пахущими ладанами, за м’якими просвіра-
ми. Ізбаві согрешенія вольниє і нєвольниє. Сам Гос-
подь на престолі стоїть. Царство Нєбєсное говорит!». 
Страви поминальні. [Спершу] дають канун: печеньє 
намазують медом – це зараз, а колись – солодка вода і 
хліба накришать. А тоді сідають і їдять усе: капусняк 
чи лапша з м’ясом  – гаряче. Тоді холодець, вінегрет 
становлять, олів’є, разні салати. Коли стопочку під-
носять, говорять: «Пом’яни, Господи! За Царство Нє-
бєсноє. Вечная пам’ять!». А тоді, вже як кінець обіду, 
опять читаєш «Отче наш», опять «Пом’яни, Господи, 
у  всіх церквах…», а  тоді: «Благодарю тебя, Господи, 
шо освятіл нас земних благ і введі нас в Нєбєсноє 
Царствіє. А  етому дому дай, Господи, мір, тєрпєніє, 
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кротость і смірєніє! Благодарім Вам, хазяям, за всьо 
ваше доброє. Спасибо!». «Сніданок» для померлого. 
На другий день [після похорону] обов’язково носять 
снідання, часов у десять, хто в одинадцять. Снідан-
ня – це шо в кого є: випивка, ситро, катлєти, ковба-
са, шо пооставалося з обіду. Застелять полотенце на 
могилі, становлять тарілочку, наливають чарочку. По-
минки післяпохоронні. Поминки – сорок день, день-
два не допускають до сорокового дня. Тоді поминають 
год, а тоді поминають три года, а тут поминають або 
п’ять, сім год. І так давно було! Канфети, печеньє роз-
дали і все!

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Ше єсть у церкві Поми-
нальні суботи. Оце послєдня субота була Дмитрівська 
субота  – 8  листопада, Дмитра. Пишеться на бума-
жечку «Об упокоєнії», пишеш усіх своїх рідних. Ну, 
батюшці, шо душа желає, даєш, шо єсть в домі, – хлі-
ба, сахарьку. Яйце сире одне куряче – означає сорок 
по́минів! Сама найдорожча милостиня! Суботи після 
Масляної перед Великим постом, Зелена субота перед 
Троїцею, тоді Успенська, Лукина, Михайлова, Митрів-
ська субота.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Як [дити-
на нехрещена] умре, то сорок хрестиків надо купувать, 
святить, у церкву отдать, а батюшка тоді роздасть. Та-
кий обичай! Так роблять і зараз. Ховали таких дітей 
хто в садку, а хто на кладбищі, як де складалося. До-
рослих в садках не ховали, тільки дітей. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  У нас одній сниться мати і каже: 
«Ми пішли покупать хату. Нема грошей!». А її не поло-
жили грошей. То передали другим покійником і вона 
не стала сниться: другий умер, поклала в платочек 
грошей п’ять копійок і сказала: «Передай там Валі!». 

КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Камінь
Записала Л. Артюх 8 липня 1985 р.  

у с. Камінь Кролевецького р‑ну Сумської обл. 
від Овчаренко Василини Семенівни, 1901 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Воду з обмивання виливають, щоб там ходу не 
було [де ніхто не ходить]. Атрибути поховальні. Як 
умре, воду ставлять на покуть, до шести неділь [сто-
їть], міняють щодня. Виливають знадвору на покуть. 
Хліба на воду не кладуть. Даровини прощальні. [Як 
ішли] поглядіть [на] покійного, несли все з хлібом, 
навіть, буває, кусок хліба несуть, продукти не носять. 
Хліб на весілля не сушать, а похоронний можна. Ху-
добі оддають, самі їдять. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Як з хати виносять, не посіва-
ють, водою святою бризкають у хаті після покійного. 
Двері скоро закривають і у хату не йдуть, поки не ви-
несуть. І ворота скоро зачиняють, щоб не вернувся, бо 
біда буде. Дзеркало завішують.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Порядок процесії: хрест, дві 
корогви, батюшка й хор, дяк, віко́, далі покойного не-
суть. Люди йдуть. Подарки давали робочим: рушники 
чи на сподницю. Хліб не давали. [...] У вікно на похо-
рон нельзя дивиться, вийди й дивися. Як їде навстре-

чу покойному, то скоро хтось знову умре. Треба стать, 
перечекать, хай пройдуть з процесією, а тоді далі їха-
ти чи йти. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Готови-
ли капусту варену [капусняк], кашу гречану, лапшу 
[локшину з крохмалю], кисіль  – останній на столі. 
Носили конфетки, як ідуть глядіти покійного, тоді ха-
зяї їх на кладбище роздають, на похороні, як захова-
ли. Канун [готували] – мед розводився водою, булка, 
яблука. Перших три ложки візьмуть, а  тоді їсти усе, 
що дадуть. Вилки не кладуть. Поминки післяпохорон-
ні. У день похорону робили гарячий обід. Тоді дев’ять 
днів – мало кого звуть, одні родичі. Сорок днів кли-
чуть багато людей і дома частують, і йдуть на кладби-
ще. Півгода – мало звали людей, тепер це десь узялося. 
[На] год багато людей кличуть, поминають добре. Те-
пер ще й на третій день снідать носять. Колись не було 
моди. [...]  У  шість неділь воздушок подимають  – на 
кладбищі кладуть булку, конфетки, за рожки скатерти 
родня бере й тричі піднімає над могилою. На поминки 
пироги не роздають. Чарками не стукаються. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи  – тиждень по-
слє Паски, йдуть на могилки обідають компаніями. 
Яйця качають по могилі. Пшеницю сіють чи пшоно по 
могилі. На Троїцю у суботу поминають утоплеників, 
тільки ті, хто має таких покойних. І тих, хто потонув, 
чи самозгубців. Восени після Покрови «дідів» поми-
нали: Михайлова  – у  Камені, Литвиновичах, у  Лок-
ні – Митрова [Димитрова субота], у Лутині – Кузьми 
[Кузьмина субота].

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Бишкінь
Записала Н. Бенько 17 червня 1996 р.  

у с. Бишкінь Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Гладибороди Ольги Олександрівни, 1922 р. н.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  
Браття моі й сестри, ви по духу всє друззя,
Ви прідітє, посмотрітє, жизнь покончєлась моя. (2)
Ви прідітє, посмотрітє: Господь чудо сотворив,
Злетів ангол з Божого неба, душу з тєлом 
 розлучив. (2)
Лєжит тєло бєз дихання і нє может говоріть.
Ви прийдіть, браття-сестри, до могили донесіть (2)
І тіхонько і спокойно у могілу опустіть. (2)
Ой ви, браття моі, сестри, сожалєйтєсь надо мной,
Моліть Бога со слєзамі со святимі за впокой (2)
І пєчальную молітву ви пропойті надо мной.
Зємной поклон положитє і заройтє сирой зємльой,
Де упадуть родних сльози, там не виросте трава,
А я буду спочивати до Всємірного суда. (2)
Проході, прохожий, мімо – нє топчі ти мой же 
 прах,
Бо я уже дома, а ви у гостях. (2)
   ***
На всєх солнце свєтіт – на мєня уж нєт.
Я ж лєжу в могілє і нє відно свєт.
Царство Нєбєсное, Царство Нєбєсное, 
Царство Нєбєсное, вєчний покой.
Царство Нєбєсное, Царство Нєбєсное, 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ  РАЙОН
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Царство Нєбєсное, вєчний покой.
Я ж лєжу в могілє в тьомной тішинє,
Нє плачтє, родниє, ох тяжело мнє.
Царство Нєбєсное, Царство Нєбєсное, 
Царство Нєбєсное, вєчний покой.
Царство Нєбєсное, Царство Нєбєсное, 
Царство Нєбєсное, вєчний покой.
Отошла досада, отошла й тоска,
Надавіла грудь мою гробная доска.
Браття ж моі, сьостри, всі ж моі друззя,
Вспомніть за обєдом про мєня всєгда.

Записала І. Коваль‑Фучило 7 липня 2008 р. 
у с. Бишкінь Лебединського р‑ну Сумської обл. 

від Мирошнеченко Наталії Степанівни, 1922 р. н., 
Клемьонової Поліни Василівни, 1928 р. н., 

Калити Анни, 1925 р. н., 
та Сухоставець Антоніни Павлівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Голубівка Лебединського р‑ну

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Людей же ж просять, ба-
бок таких просили, щоб убрать. У  мене тоже батько 
вмер, та й мати вмерла – прийшли помили, вбрали і 
все. Що є – в те й одягали. Взуття у труну клали, а так 
не надівали, вроді, на ноги. Спорядження померлого. 
Гроші – одну копійку, вроді, клали [у труну], щоб ку-
пила там землю. А тоді так ото кидають в могилу гро-
ші. Заборони та перестороги, пов’язані з похороном.  
Після похорону бралися за грубу руками, щоб порося 
було гладке.

ГОЛОСІННЯ За матір’ю  
Ой мамочко моя рідненька, 
Нашо ж ти мене покидаєш? 
Ти ж в мене була хароша.

За батьком  
Ой батечку мій рідненький... 
Сокіл мій... 
Куди ж ти йдеш? 
І коли ж ми побачимося?.. 
Передавай матері прівєт. 
Коли ж ти до нас прийдеш? 
Ми не забудем тебе ніколи.

За чоловіком  
Чоловіче мій, хазяїну! 
Нащо ж ти мене покинув, 
Як же я буду жить, 
Що ж мені робить?
  ***
Лучче б ти мене бив, 
Щоб я тебе бистрєй забула... 
Хазяїну дорогий, 
Нащо ж ти мене оставив? 
І для кого ти оставив?

За братом  
Братику ти мій ріднесенький! 
Та на кого ж ти мене оставив? 
Я одна, нікому ж я не нужна.

За сином  [Загинув на заробітках у Києві]
Ой синочку мій дорогесенький! 
Та вас же ж у мене тільки парочка! 
Та нашо ж ти мене бросив, 

Та як же ж мені без тебе... 
Ти ж хоч у гості приходь до мене, 
Синочок! 
Щоб я тебе хоч коли-не-коли побачила. 
Та як же ж мені тепер оставаться без тебе... 
Там ні сонечко не пригріє, 
Ні сонечко не присвітить, 
І сонечка ти ж уже не бачитимеш... 
Ніколи не почуєш гласу 
Ні од мене, ні од батька, ні од братеника... 
Дорогий батько, 
Татечко ріднесенький, 
Та ти ж не думав в отаких літах, 
Щоб син помер і до тебе йшов. 
Та нащо ж ти синочка в мене одебрав? 
В мене тільки ж їх парочка... 
І тепер один остався.

с. Курган
Записала З. Гудченко 1996 р.  

у с. Курган Лебединського р‑ну Сумської обл.  
від Мухи Є. А., 1913 р. н., та Грищенко В. М., 1911 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. У мене сестра 
вмерла в Ленінграді з тіфу. А мати з тіфу тоже заболіла 
в голодовку, вже восени. […] Мені ноччю сниться: іде 
моя рідна мати і йде сестра моя. Отут двір. Доходять 
обидві до двора. Обидві запнуті суконними платка-
ми – красні були, на шию позапинані ідуть. І я кину-
лась і думаю: «Уже матері нема! Вже вона з сестрою 
моєю, а з своєю дочкою». А про батька сниться: пішла 
в город і оце до больниці. Зайшли ми у двері туди. Ста-
ли виходить, а  двері на пружинах. Я  одчиняю двері, 
а двері тільки – цок! І закрили батька. І я сюди-туди – 
нема батька, і стою – нема батька. А він вночі вмер.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». [Воду виливають] додолу, а мо’ під тинок. Спо-
рядження померлого. [Покійника] обувають, у кого є. 
[Кладуть у труну під голову] сінце хароше таке, мня-
кеньке, під спід сіна, тоді застилають. Під плечі харо-
ший матеріал білий [стелять], полотно. Атрибути 
поховальні. [На столі повинна стояти свічка, як по-
кійник у хаті], склянка з водою до шести неділь. Ка-
жуть, ангел літає, шоб душа [могла] воду пить.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [Опускали домовину] 
на мо тузках. [У  яму] гроші кидають: мєлочь, срібне 
там. Це кидають, шоб там [на тому світі] хату купив, 
а то бєдний буде. Зразу закопують хрест.

ГОЛОСІННЯ  Моя свекруха гарно плакала. Так жаліб-
но плакала, приказує і плаче. Такий дзвінкий голос 
у неї. […]  Так вони їздили [на поминки в Биківню], 
пам’ятник ставили, так вона як начала плакати та ви-
казувать, так усі люди плакали. «Подивіться, які при-
їхали до вас і онучатка, були вони маленькі, були вони 
й дрібненькі, а тепер повиростали і сивенькі стали». 
Голосіння за чоловіком

Я й промету, та я й проведу, 
Тільки прийди, хазяїн.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  Лягла я й лежу. Коли сниться, чую, сунеться з 
печі, як сіна копиця просто. Ну, з печі лізе. Лягає біля 
мене, обнімає. Я злякалась, до конца злякалась. Мерт-
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ва лежу. Охолонула трошки. Він балакає. Ліг він біля 
мене і лежить. Вже й забула, шо й казав. Я вже жива. 
А  тоді стала балакать, обнаковенно балакала. Поба-
лакала, і довго балакала. Коли пішов, встав й пішов. 
Гріх дуже плакать і так казать. Тепер вже я піду скажу: 
«Лежи хазяїну, я  до тебе прийду, бо ти вже не при-
йдеш». Так тоді злякалась, шо хто-зна як.

с. Межиріч
Записала Н. Бенько 19 червня 1996 р.  

у с. Межиріч Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Лелюшкіної Надії Петрівни, 1925 р. н.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОМЕРЛИМИ  [Потерчата 
були?] Да, були. Розказувала бабушка, шо ішла кла-
довищем, коли – четверо дітей, голі-голісінькі. Каже, 
сидять вони і шось їли таке негарне, потому шо вони 
нехри́щені були. А  якби хрещені були, шоб Бог їх 
охрестив, тоді б була страва хароша. Вони шото таке 
чорне їли. І бабушка казала, шо обизатєльно нада ди-
тину христить, хай воно уже і підросте, і чималеньке – 
його нада однести до батюшки. [Як від цих діток вбе-
регтися?] Ну, шо, їм жирного кидати нічого не можна. 
Нада житній хліб, тому шо вони не хрещені. Їм жир-
ного їсти не(нада). А нада […] чи шо-небудь спечене, 
там чи пряничок який, чи шо. 

Записала І. Коваль‑Фучило 9 липня 2008 р.  
у с. Межиріч Лебединського р‑ну Сумської обл. 

від Ткалі Світлани Павлівни, 1941 р. н.

ГОЛОСІННЯ 
Ріднесенькі мої, 
Золотесенькі мої, 
Нашо ж ви нас бросили?
  ***
Стань же подивися, 
Дочечка приїхала звідкіля, 
А ти не обзиваєшся.

с. Михайлівка
Записали З. Гудченко та Н. Бенько 1996 р. 

 у с. Михайлівка Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Василенко Г. В., 1917 р. н., 

Давидюк Варвари Михайлівни, 1927 р. н., 
Василенко Ганни Іванівни  

та Трихліб Антоніни Сидорівни, 1918 р. н.

«ПРИЙМАТИ СМЕРТЬ»  Це вже така жизнь настала, шо 
дивись, само вмре – не зчуєшся й коли. А колись же 
ж часували, як уже бачить, шо плохо. Напримєр, ось 
бабушка Тоня гукала, як мати в неї вмирала, самому 
ж страшно. І  коли вмірає кровне  – ну, от мати моя 
вмерла, а  я стояла. Тоді баба сказала Вляна: «Вийди, 
Тонько, на поріг». І правда: я вишла на поріг – і мати 
кончилась. Дуже йому трудно вмирать, коли кровний 
рядом [над ним стоїть]. Тільки ж вийшла – баба каже: 
«Йди вже в хату». 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Пута». 
Кажуть, як ото руки звязують [покійнику], то як рука 
болить чи як нога, то бинт отой перев’язують, де бо-
лить, шоб замертвіло. [І воно проходить?] Ну, я не ро-
била цього, а знаю, шо беруть люде. Ото як перев’яже 
хрест […] платок, як голова болить, ото тим платком 

запинаються. Атрибути поховальні. Як покійник у 
хаті, свічку ставили і воду. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з похороном. В нас баба Катря як вмерла, 
а Варка ходила за Миколою і вже пошти [мала наро-
дити]. Так баби отут на хвіртці завернули: «Не йди на 
похорон». [Чому не можна?] Ну, вроді, может замерти, 
чи шо там таке. [...] Як виносять з хати [покійника], то 
двері закривають. Не дуже додержувались.

ПІСНІ ПОХОРОННІ 
Лєжу я во гробє і нє віжу свєт,
Мнє одна дорога – ідті на тот свєт.
Царство Нєбєсноє, Царство Нєбєсноє,
Царство Нєбєсноє, вєчний покой.
Царство Нєбєсноє, Царство Нєбєсноє,
Царство Нєбєсноє, вєчний покой.
Спі, наша [ім’я], нєпробудним сном.
Ти к нам нє вєрньошься, ми к тєбє прідьом.
Царство Нєбєсное, Царство Нєбєсноє,
Царство Нєбєсноє, вєчний покой.
Царство Нєбєсноє, Царство Нєбєсноє,
Царство Нєбєсноє, вєчний покой.
[…] брате, нє топчі мій прах,
Бо я уже дома, а ти у гостях.
Царство Нєбєсноє, Царство Нєбєсноє,
Царство Нєбєсноє, вєчний покой.
Царство Нєбєсноє, Царство Нєбєсноє,
Царство Нєбєсноє, вєчний покой.

[Які ще пісні співали на похороні?] І «Со святимі…» 
співають і «Спасі, Господі…», воно в книжках є, воно 
по Божому законі є. [Де Ви навчилися цих пісень?] Од 
людей. Співають «Со святимі…», «Упокой, Господі, 
душу усопшей раби твоєй…». [Чи було таке, що на-
ймали плакальниць на похорон?] Та не наймали, в нас 
так ідуть. У нас не наймають, щоб ішли плакать. Там 
свої – воно й сам заплачеш.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. Оце як 
похорон  – зветься «гарячий обід». [У  місті] більше 
варять борщ, а  в нас капусту  – капусняк. Зразу там 
поставлять, шо там,  – картопельки зжарять, огіроч-
ки поріжуть чи малосольні, чи свіжі, чи шо-небудь. 
А це як обичай – капусту. Тепер-то варять локшину, 
а  колись галушки варили. Це сама основна поми-
нальниця. Тепер то лапшу, то вермишель варять. Та й 
не скрізь. У нас, напримєр, в салі ото варили колись 
галушки. А так – усякі страви. Саме перве – коливо. 
[З чого готували коливо?] Мед та булочки туди кри-
хітки покришать, шоб це вроді як булочка – це так як 
часточка з просвирки. Ото таке і тепер: оце на поми-
ни як ходимо, коливо наколотимо, у кого нема меду – 
ті сахару колотять, і  туди ото печіннячка вкришать 
чи булочки. Ото кажда людина должна тричі взять, 
обов’язково часточку ту взяла. Це та часточка, шо 
Ісус Христос роз[давав]. [Звідки Ви знаєте, що коли-
во – це те, що Христос давав апостолам?] То я колись 
в книжці прочитала. І батьки розказували. І у церкві 
ж коли читають «Достойно» або що-небудь, так тоже 
розказують, шо то часточка зветься так і отак. Помин-
ки після похоронні. Основне – дев’ять день – це не по-
мини, а сорок день – ото обов’язково, і год.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  Баби одмерли, щитай, такі, як оце 
моя мати, а вже ж оце сто год було, так вони ходили. 
Тоді, як оце хто вмре чи там на поминках, – бабочки 
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собираються. Ну, а тепер і ми. Разом оце на поминках 
чи то до могилки підемо, так кажем так:

Благословен єси, Господи,
Оправданієм Твоїм.
Слава Отцу і Сину і Святому Духу. […]
[…] Душа з тілом розставалася[…]
Як душа з тєлом розставалася, (2)
Прощай, прощай, тєло грєшноє, (2)
Я в тобі прожила, як у тьмі пробула.
А тепер же мені на отвєт іти,
На отвєт мені йти перед Господом,
Перед Господом Всевидящего. (2)

Оце оця псальма одна. А  тоді друга, я  вже її забула. 
Оця:

[…] Бога прогнівив,
Ой горе, горе, горе мнє вєлікоє. (2)
Отца-неньки не почитав,
А старався розражав.
Ой горе, горе, горе мнє вєлікоє. (2)
А до церкви не хожу,
Горко плачу і гляжу.
Ой горе, горе, горе мнє вєлікоє. (2)
[…] Душечку […] на стиду.
Ой горе, горе, горе мнє вєлікоє. (2)
   ***
– Чого, дяче, плачеш, що стежки не бачиш?
Алілуй!
Чого, дяче, плачеш, що стежки не бачиш?
Господи, помилуй!
– Як же мнє не плакать – загубив я ключі,
Алілуй!
Загубив я ключі, по Раю ідучи,
Господи, помилуй!
А у тім же Раю аж три душі грішних,
Алілуй!
А у тім же Раю аж три душі грішних,
Господи, помилуй!
Одна душа грішна – у неділю прала,
Алілуй!
У неділю прала,
Господи, помилуй!
Третя душа грішна – у п’ятінку пряла,
Алілуй!
Друга душа грішна – у п’ятінку пряла,
Господи, помилуй!
Третя душа грішна – матінку лаяла,
Алілуй!
Третя душа грішна – матінку лаяла,
Господи, помилуй!

с. Рябушки
Записала І. Коваль‑Фучило 9 липня 2008 р.  

у с. Рябушки Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Сіробаби Катерини Миколаївни, 1942 р. н.,  

родом з хутора Бойки с. Межиріч Лебединського р‑ну, 
Стегній Марії Іванівни, 1937 р. н.,  

та Підвейско Єфросинії Пилипівни, 1928 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Сни-про-
хан ня. Cусідці снився померлий: не такий костюм 
оділа, щось таке. Часто снився, а тоді пороздавала все, 
то вже не сниться. Другий раз сниться, шо просе їсти, 
то нада купувать чи спекти пиріжок, треба людям роз-
дать. Просе, щоб пом’янули. Заборони та пересторо-

ги, пов’язані з похороном. До дев’яти днів не можна 
в хаті замітать, такого нічого робить нельзя. І  так 
дев’ять хат – нельзя нічого робить. [Дев’ять вперед чи 
назад?] І туди, й туди. […] Вопше ввечері не неда пла-
кать, як батюшка служе. А так, родні ж плачуть. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Що готу-
вали на похорон?] Борщ або капуста, локшина, кисіль, 
пироги житні. А зараз не те – великі столи готовлять, 
один перед одним пнеться. В нас варять коливо. Ко-
ливо – тільки сідають за стіл. [З чого коливо варили?] 
Рис і обкладають канхветами-горошками, а хоч і ви-
шні. Воно там по три ложечки береться. [...] [На хуторі 
Бойки] коливо  – печення медом намазують, на тарі-
лочки розставляють. Хай рідні возьмуть, а  тоді вже 
всі. Варену роздають, як кончать обідать. [Що таке 
«варена»?] Як кампот, тільки туди кидається гілочка 
смородини, порічки, малини, вишні, отаких всяких 
гілочок накидать – воно тоді красиве. Тоді туди пер-
цю, пробувать, щоб воно було гіркеньке, це назваєть-
ся «варена». Я  ото варю, щоб як по-стародавньому, 
воно гіркеньке. [А який перець, горошком?] Ні, стру-
чок червоний, воно гірке! Ще й на сорок день варили. 
«Сніданок» для померлого. На другий день снідать 
несуть. Поминки післяпохоронні. Раньше на дев’ять 
день одбували, як похорон, а тепер – ні. На сорок день 
собираються дома багато, поминають.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ  [Пісня, що її співають на дев’ятий 
день]

Сонце сіло вдалі за горою
І повіяв холодний вітрець.
А там в полі від рани тяжкої
Помирає червоний бієць.
Сонце сіло вдалі за горою
І насунув біленький туман.
І прийшла тая жінка-злодійка,
Стала чоботи з нього знімать.
– Не знімай же ти, мати, чоботи,
Бо так боляче стало мені,
Але сам я усе добре знаю,
Що й у тебе є син на війні.
– Правду кажеш, ой правду, синочку,
Єсть у мене, є син на війні,
Служить він же тепер лейтенантом,
А чобо ́ти навіщо тобі?
Зняла чоботи, здерла шанелю,
І не глянула сину в лице,
І пішла тая жінка-злодійка
У своє невеличке сільце.
А наутро старий стару хвалить:
– Горний одяг мені принесла.
Розгорнула, а там документи
У кармані у нього знайшла.
Розгорнула, а там хвотокартка,
Мати зблідла, на стіл лягла:
– Ой прости ж, ой прости ж, мій синочку,
Мати рідна тебе роздягла.
Розчинились дубові ворота,
І уїхав у двір якийсь віз,
То старий із товаришем їхав,
Неживого він сина привіз.

ГОЛОСІННЯ 
Та там і сонечко не засвіте, 
І не прогріє тебе там. 
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Вже й темна нічка всьо время буде. 
І соловейко не защебече, 
І сонечка не побачиш.

За дитиною  
Моя дитино! 
Чому ти рано померла? 
Тільки жить надо.

За чоловіком
Нашо ти мене покинув, 
На кого ти мене оставив, 
Чого ти мені нічого не сказав?! 
Там діти приїхали, 
Встань подивися, 
Скільки ось людей поприходило, 
Рідні поприїжджали, 
А ти нічого не кажеш, 
Не обзиваєшся ніяк... 
Подивися, хата своя, 
Яка хароша, 
А ти вибрав отаку, 
Нашо ж воно тобі нужне? 
Там же ні сонця, 
Ні пташечка не заспіває, 
Ніде нічого ніяк.

За матір’ю
Моя й матінко! 
І нашо ж ви покидаєте нас?!
Матінко, коли ж ви можете, до нас приходьте, 
Лиш зможете – тоді й прийдіть, 
Ми ж вас будем ждать.

За братом
Мій братіку ріднесенький, 
Шо ж ти так рано йдеш...

За бабусею
На кого ж ти бросила, 
Шо тепер робить без вас? 
Гірко буде, нікому вчить. 
Все шось підкажете, розкажете, 
Та й ходить ні до кого... 
Папо, встрічайте маму, йде... 
Передавайте прівєт... 
Нашо ви забрали?
Хай би ще побула з нами...

За дідусем
Дєдушка! 
Нашо ви покинули нас? 
Гостинців хто даватиме? 
Ніхто й гостинця не дасть, 
Ні до кого ходить... 
Встань подивися, 
Скільки людей поприходило, 
Скільки гостей поприїжджало, 
А ти нікому нічого не кажеш, 
Не встаєш, не обзиваєшся... 
Вже ми більш не побачимось, 
Хіба на тому світі!

За зятем
Мій зятьок! 
Чо ж ти вибрав собі таку хату? 
В тебе ж дві хаті 
В тебе ж дві хаточки, 

А ти ж собі таку обрав. 
Нащо ж ти покинув своїх діточок-квіточок... 
І всіх нас покинув.

с. Червлене
Записали Т. Зубрицька та З. Гудченко 1996 р. 

у с. Червлене Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Дмитрєвої Марії Павлівни, 1919 р. н., 

Зміяк Є. П., 1913 р. н., та Цебро А. О., 1914 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Атрибу-
ти поховальні. Як у хаті покійник, ставили свічки. 
Свічка горить коло покойника і вода свячена стоїть. 
Кроплять. [...]  Як виносять покійника, то ворота за-
кривають.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Домовину спускали в 
яму на рушниках. А тоді було у церкві полотняне ви-
ткане таке довге-довге, покрашене. Так і кажуть – те, 
що спускають. Воно в церкві й було. І ото поховають 
одного, а тоді забирають і знову. Упустять в яму, заби-
рають нари шо несуть же покойника, і те забирають.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  Як сирота, то сироті співають:
– Чорна та дібрівонька,
Чого в тобі та пеньків много?
Молодая та галочка,
Чого в тебе та батьків много,
А рідного та ні одного?
Пливи, пливи, селезнечку
Тико по воді.
Прибудь, прилинь, мій батеньку,
Сього дня к міні.
– Ой рад бил, дитьо моє, прибути к тобі,
Насипали на груди мені землі.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На по-
минальний обід [готують] шо в кого є. Капуста – як 
закон, картопелька, сметана, холодне, а кисіль – саме 
дальнє. Коливо робили. Як покойник умре, то несуть 
у миски, а не на могилки, а як де, то тільки за двір ви-
проводять. Коливо  – булочка оддєльно лежить, а  в 
мисочці з ягодами – рис. Або солодка водичка і пече-
нячко. […] Брали варену з груш, із яблук, з слив, нази-
вається «варена». Хай канпот. І тоді ше паски – ріжуть 
і роздають. Я – вам, ти – нам. І тоді кладуть, де обі-
дають. Була паска, а як не стало, ладики пекли. […] Та, 
тоді не згадували про могилки, бо тоді люди з голоду 
пропадали. Це в [19]33-му. Тоді каждий задля себе де 
шось розживеться, да бур’яну якогось нарве, та трави 
якоїсь намеле. «Сніданок» для померлого. Як похова-
ли, то йдуть на другий день – снідать несуть, усе, шо 
вчора не подоїдали. Там два кусочка на хрест поло-
жать. Зразу ставили хрест, а тепер більше пам’ятники.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминальні дні такі, шо 
всим селом йшли на кладбище – на Вшестя і на Прово-
ди. Це Паска пройшла, тиждень, а на понеділок йдуть 
усі-всі – і здорові, і молоді – на кладбище. Поминають 
там родичів. Каждий йшов до свого. Яйця красили. 
Яйце покотили на могилі. Це батько, мати, це брат, це 
сестра, а це кум чи кума. А дітвора біга та бере. Оце ж 
несуть та кладуть, а тоді собіраються ті, шо здорові, 
і там сідають і помінають. Куточок, оце сусіди – куток, 
там десять дворів чи п’ять, чи скілько – оце наші тут 
родичі поховані, простеляють скатерть чи рушник. 
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А другі в другому краю там десь сідають, а є і столи 
поробили. Ось у нас хутір є Новоселівка, там нове 
кладбище є, і стіл там зробили довгий, оце як помини 
у них чи Проводи чи хтось виходить свого поминать, 
як умре, то всі там сідають за стол.

ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН

м. Охтирка
Записала Н. Литвинчук 16 січня 2014 р. 

 у м. Охтирці Сумської обл.  
від Дякової (Сергієнко) Марії Петрівни, 1937 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. [Мати] лежала після операції, то уже 
як доходила до смерті, то вона все казала: «Ой, сьод-
ні мати мені моя снилася». Маруся снилася, це сестра 
її. […]  Мама пришла до неї та й каже: «Підем». Так 
забрала. «І ми, – каже, – пішли, так шо я буду вміра-
ти. Раз я пішла з матір’ю, то вже все». Передвісники 
смерті. [Чи казали у вас, як собака виє чи як курка 
півнем кричить, то це на смерть?] Це вже як курка 
заспіва, то це, канєшно, тоже пагано, це тоже перед 
похороном. Єслі собака виє, то це тож кажуть тіки на 
вмирущє. [А як у хату пташка влетить?] Та оце воно 
як кому  – на вмирущє, а  як кому  – на живущє, по-
разному. Завмирання. [Чи можна якось запобігти 
смерті?] Ну, як ти їй запобіжиш? Не знаю, ніяк, єсьлі 
смерть прийшла, то все вже. К примєру, буває засне 
людина, як оце в нас жила сваха. Так вона заснула і 
п’ять днів спала. І  врачі приїжджали, сказали: «Не 
трогайте. Єсьлі ви її будете будить або балакать, або 
шо-нібуть, то вона може злякаться чи як там, смерті 
оце злакать, то вона буде дуже довго мучіцця і дуже 
довго буде боліть. А  ото так, як заснула, хай спить. 
Або туди, або сюди, як переспит». Не просиналась. 
На другий день шось пошевеліла і все. […] [Як лю-
дям сповіщали про смерть?] У нас як тіки хто умер, 
так знатиме вся улиця. Хвірточка, шоб була открита. 
А так нічого не в’яжуть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмиває й одягає 
померлого?] Ну, правило, шоб чюжий. Своїм, вродє, 
нєльзя. В  настоящє время всяке вже. У  нас тут по 
улиці хто умре, то ідеш зовеш удівать, а це вже і самі 
вдівають. [Чи є у вас таке, що жінку обмивають тіль-
ки жінки, а  чоловіка  – чоловіки?] Ні. У  мене ж кум 
умер, так я обмивала. […] Тазік принесли, водичьки 
линули трошки, аби тіки помочіли тряпочьку. Воно 
туди-сюди, руки помили. Тряпочькою все обтирала, 
од ліца начяла, і ліцо, тоді оце груди. А так же він чіс-
тий був. [У чому ховають старших жінок?] Та жінок 
обиковенно, як вона ходе, так її і ховають. Чі в двад-
цять, чі [...] год, то те – юпка, кофта і так зав’язують 
платочьком чі шарфіком. […] К примєру, оце ж мою 
маму обмивала тоже ця вєдьма, Галька. Я її позвала, 
а  оце ж друга вєдьма прибігла, кума, вона прибігла 
сама, я її не звала. Ці вєдьми, вони стараюцця ходить 
сами. Вони ото обмивають, тоді ото з собою голки бе-
руть, і  ото як уділи, усе зробили, вона в рот втикує 
голку. Оце я бачіла, шо ця вєдьма робила. Тоді ноги 
зв’язують, руки зв’язують поворозочьками. [А як ка-
жуть на ці поворозочки?] Путички, пута. А  тоді як 

кидають у яму вже, вони розв’язують і тихенько хо-
вають, і тоді оце беруть і порчю наводять на людей. 
Одрізає, вкине, ото людина та вже бідна болітиме. Це 
все тіки робили для порчі. «Мертва вода». Воду нада 
виливати, тряпку і воду нада винести, там, де люди 
не ходять, під стовп. Там на город чі біля сарая, де 
стовп, узяли викопали, тряпочьку туди положили, 
ну таке як носовичьок, ну, марлічька. О, і туди можна 
вилить. [Як цю воду називають?] Не знаю, вода да й 
усе. [Не казали «мертва вода»?] А, мертва. Підготов-
ка смертного вбрання. [Одягають] майку, штани 
або рубашку, ну, штани отож там такі, к примєру, ми 
Васю положили в почтаниках  [...] майка й рубашка, 
костюм. [Чи готують одяг на смерть заздалегіть?] Да, 
да, да. К прімеру, я оце собіраю і другі собірають. «Це 
мені на смерть», – кажу. Я наготовила собі і косинку, 
шоб мене зав’язали. Подивилась поміряла я, так вро-
ді нічього, в мене костюм, в костюмі мене хоронить, 
косинка там лєжить, хоть платочьок там лежить в 
мене бєлєнький турецький. Труна. [Куди кладуть по-
мерлого після того, як його обмили?] Помили, і труна 
як є, а як нема труни [...] на покуть. Люди ж заходять, 
вони ж не будуть із заду обходити та дивицця. Упе-
ред же ж ногами. [Як у вас казали: «труна» чи «до-
мовина»?] Хто як каже. А большиство кажем «труна». 
[Хто раніше робив труни?] Самі збивали. [Люди такі 
були?] Да. Спорядження померлого. [Що кладуть у 
труну?] У карман покойнику платочьок і гроші [кла-
дуть], шоб він там мєсто собі купив. Кладуть усьо-
го. [Чи кладуть запасний одяг?] Ні. Як це запасний? 
[Ну, може, ще одні чулки чи майку?] Та таке ні. Я не 
знаю такого. У нас не ложать. [Яку подушку клали під 
голову покійнику?] Сіном [напихали]. Біла подушка, 
калінкор. «Пута». [Чи існують правила щодо вузлів 
і ґудзиків на одязі?] Я не знаю. Не приходилось мені. 
Я  знаю, шо розв’язували [«пута»], оце саме главне, 
шоб ніхто не взяв із чюжих, а там нада розв’язать, по-
ложить у труну.  [...] [У ногах десь кладуть?] У ноги, 
все в ноги. Може, рот роздявлений, то зв’язують хус-
точкою, він тоді ото вже зтулиться, тоже хустку узять 
і тоже туди положить в гроб. Убувать не нада, а про-
сто положить можна. [...] [Для чого ноги зв’язують ві-
рьовками?] Я оце й не скажу. Того, шо вони откидаюц-
ця. Хоть зверху отак розкидаюцця, хоть руки. Права 
рука, шоб була зверху. Сни-прохання. [Чи буває таке, 
що люди передають своїм померлим родичам речі? 
Вкладають, наприклад, у  труну іншого небіжчика?] 
Да, да. Прийшла до труни, до покойника і каже: «На, 
передай» [...] Ага, щє ж у труну ложити на дно сіна 
нада. Кажуть, «шоб м’яко спать було». А подруга моя 
заховала свекра, а не положила сіно. Сницця синові 
сон, каже: «Отам і отам Гординаха вмерла, – сасєдка, 
ну, женщіна вмерла, – принеси сіна і передай мені». 
Він злякався, проснувся і питає жінку: «А ти, як хо-
вали ми батька, ти положила сіна?». Каже: «Ні» – «Так 
отак, отак приснилося». А  тоді зранку почюли, шо 
вмерла Гордониха. І  вона ото взяла трохи у жмень-
ку, завернула і пішла на похорон і каже: «Оце передай 
моєму свекрові сіна». Нічне перебування біля помер-
лого. [Чи має хтось сидіти біля померлого?] Та чьо-
го сидіть біля нього. Де сидять, а  де не сидять, цілу 
ніч у нас, допустім, неде не сидять. Ми всікда чіта-
ли до десяти чясов.  [...] [Що ви читали?] А ото таку 
книжку. [Псалтир?] Псалтир, да. [Чи співають якісь 
пісні?] А пісні там такі співаєм [...] церковні такі. [...] 
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А вже на ніч ото ще заспіваємо, тоді ідемо вечеряти. 
Хазяйка готове на стол, «тайна вечеря» називаєцця. 
Покойника накриваєм покривалом, його ж одінуть, 
обують, хоть і вбувать не нада, так положить. А тоді 
ж накрили ліцо, ну по покойнику видно буде як шо, 
який він буде, шоб не було запаху, тряпочьку пості-
рать у водкі, намочіть водкою і накрить мордочьку 
тряпочькою. А тоді налить уксусу в одно блюдичько 
і в друге блюдечько і по боках поставить. Щоб він до 
утра  [...] [Оцет біля труни ставляють?] Да, да, біля 
труни по боках так положити, в  блюдечька понали-
вать. А вже утром зняти оце з лиця тряпочьку з вод-
кой, а уксус хай так і стоїть, і ждати батюшку. [Куди 
потім оцет виливають?] А тоді далой виллєш, де тоже 
люди не ходять. […]  Читають, а  тоді ще знаєш як, 
хтось прийде, ходять, канєшно, гукають: «Приходьте, 
прийдуть чітати, і  ви приходьте». [...]  [Цілу ніч си-
дять?] Ні-ні-ні, в нас нема такого. [Що дають людям 
вечеряти?] Рибне готовицця, щоб було пісне, оце саме 
главне. А  так ковбаси нарізають, помідори, огірки, 
ото таке. [...] [Чи є якась страва, яка обов’язково має 
бути?] Вечеря? Канун же, канєшно. На другий день 
канун. Атрибути поховальні. [Чи ставили біля по-
кійного воду?] Стаканчік. [Чи кажуть, що душа при-
літає воду пити?] Да, да, прилітає воду пить. Вона ж 
до сорока днів там уменшицця, виливать нільзя, вона 
отож висохне, а  ми кажем, шо душа пила воду.  [...] 
[Що роблять на дев’ять днів?] Нічого не треба робити. 
[А потім куди її?] А тоді у сорок днів брати воду, тоді 
оце зерно, шо стояли свічки, і нести туди на [...] туди 
положить. [...] [Що лаштують на подвір’ї біля покій-
ного? Рушники, хустки?] Ніяких рушників у нас не-
має, одні хустки, оці косинки. Зав’язують вінки. Оце 
вже йдуть, вінки несуть, а хазяйка бере й перев’язує і 
вони йдуть в процесії з вінками і перев’язані хустка-
ми. На кладбіщє прийшли, як уже начінають закида-
ти гроб, яму, і оці знімають люди і беруть собі. [Це їх 
на руки зав’язують?] На вінки, у вінки з обох сторон 
перев’язують.  [...] Вінки стоять у  дворі, і,  к  примє-
ру, несе фотографію, і йому перев’язують, і машини 
перев’язують, дзеркало. [Зав’язують хустку чи руш-
ник?] Хустку, в нас хустки. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з похороном. [Чи завішують дзеркало, 
коли помирає людина?] До дев’яти днів. А  тоді як і 
сорок днів, тоже можна завісить. А так до дев’яти все 
завішано. [...] [Як довго можна плакати за померлим?] 
Вобщє не нада плакать. Обичьно кажуть, шо сльози – 
це у воді буде купацця, не нада. [Це для покійного по-
гано?] Ага. І ходить не нада чясто [на кладовище] [...]
[Чи можна вагітній йти прощатися з померлим?] Ва-
гітній вобщє нільзя на похорон приходить. Ну, вона 
ж вагітна, дитинка у неї може буть мертвою. Ну а єслі 
уж таке, що знаєш, буває ж, не дай Бог, вона вагітна, 
вдруг умира мама, ну близька дуже людина, [треба] 
у пазуху у платочьку (кажуть так, не знаю я) насипа-
ти жита. […] До дев’яти днів ні підмітать, ні мить – 
нічього [не можна робити в хаті]. Ні дзеркала не 
откривать, нічього до дев’яти днів. [А мазать, білить 
можна?] Ти шо? Нє. [Чи залишали в хаті якесь місце 
для душі?] Нє, оце ставицця тіки вода в стаканчіку і 
кусок хліба чі пічєння. […] У вікно не можна дивицця 
[як похорон іде], оце чюла я. А я не знаю. Я дивилась, 
к  примєру. […]  [Чому не можна переходити дорогу 
похорону?] Знаєш чього, гуля може вирости чі щє 
щьось. Шось виросте на нозі чі на руці, отаке кажуть. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Чи стука-
ють домовиною об поріг, коли виносять надвір?] Не 
чула. [Винесли з хати, поставили на подвір’ї]. Буде 
стоять, поки похорони ідуть, а,  може, так, знаєш, 
бува таке, шо  [...] [Буває на дворі ночує?] Бува. [Це 
влітку, коли жарко?] Да, влітку. [...] Люди виходять, 
а батюшка вже послє виходе. Вишли, поставили по-
койника, він кой шо туту сказав і всьо, тоді попро-
щялися. [...]  Наперед іде саме перве  – фотографія, 
тоді вінки, тоді везуть покойника, за покойником, 
за машиною ідуть рідня. [Хто несе фотографію, він-
ки?] Ну, там, к  примєру, не дай Бог, парєнь який чі 
шо – друг несе. Мужчіна єслі умер, когось попросять 
із сосєдєй. [Чи кладуть на машину ковдру?] Аякже. 
Це все в батюшки у нас, це вже ми нанімаєм катафал-
ку. [Як робили раніше?] Я ж не нанімала не на матір, 
не на чьоловіка. Машина приїхала з завода, просла-
ли ковьор і на ковьор положили і повезли. Уже оцієї 
музики настоящьої нема в нас, адна катафалка, а  в 
каталкі  – церковна музика, це й везуть отак. А  тої, 
що з трубачями, – нема. Хрест у нас продаєцця. Єсь-
лі мущіна, то у церкові йдуть беруть великий хрест, 
це по желанію, хто хочє, тоді оце несуть. А так хрест 
батюшка дає, і ото до году стоїть той хрест, шо в ба-
тюшки купуєм ми. У нас батюшка, єсьлі він одправив 
похорон, значіть він бере пєвчю. […] Тоді, значить, 
хрест уходе туди, тоді, може  ж, ще там треба і на 
руки хрест, і на руки хрестички, отаке все. К примє-
ру, у мене все є, так шо воно не нужне. А так же у нас 
у каждого готове, хрестик там, тоді те, шо ото на лоб 
ложити. [А  як те, що на лоб ложать, називається?] 
Я  оце думаю, як ми його називаємо. Ми «молитва» 
називаємо. Заупокойна молитва, да. [Чи дають у руки 
хрест?] Ага, хрестик у руки, маленький там такий, 
чорненький красівий. Ну, єсьлі нема хрестика, свічь-
ку можна взяти – одну маленьку й другу маленьку і 
зробити хрестик. Саме главне, шоб права рука була 
зверху. Тоді оце у батюшки, шо є в нас, усе є, і спус-
кати отой як його, полотєночьне, шо гріб спускають 
у землю. І накривати оце ж гроб. [...] То само собою, 
а то хочєш купуй у їх. Ну, в мене це все є приготовле-
не, я вже наготовила все. [Великий хрест на машині 
везуть чи несуть?] Лежить у машині. Гроб там стоїть і 
оцей хрест. І хто може йти, той іде, а хто не може йти, 
там і стулки, і ото [...] Є й ногами не ходе. [Чи зупи-
няються на перехресті?] Обізатєльно, де перехрестя, 
там і зупиняють. Постояли, почітали, пару слов ска-
зав і поїхали далі. [Це на кожному перехресті зупи-
няються?] Да, обізатєльно. Становицця і [там, де] ро-
бив чі робила, чі біля двора, де жив він, становицця. 
[Чи посипають чимось дорогу?] Посипають. Ну, оце 
сосни наламають і цвітами. Тоді ото кидають. [А хто 
кидає?] Хоть мужчіна, шо перев’язують його руку, 
хоть женщіна, мущіна обичьно. Самий перший ви-
ходе він, кидає, патрет несуть тоді. [А люди виносять 
до похорону хліб або щось із домівок, як виходять зі 
свого двору?] Ага, виносять пічєння й канфети. Від-
співування. Прийшов [священик] і робе. Із пєвчіми. 
Ну, а я, к примєру, хочу так, шоб мене в церкву за-
несли. [І так можна?] А як. [...] [Тоді священик додо-
му не приїжджає, якщо в церкву заносять?] Ні-ні-ні, 
додому не нада, в  церкві. [...]  Батюшка до могилки 
доведе, опичята він там ото [...] і всьо. І в церкві по-
прощяюцця. [...] Це в нас так, тут оце в городі в нас 
таке. [...] [Коли в церкві відспівують, то у вас кажуть 
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«опровід»?] Та, заносять, виносять, проважають. 
Не знаю як. Кажуть: «Я  в церкві отслужу службу». 
[Це ж, мабуть, так роблять, де біля церкви кладови-
ще розташовується?] Канєшно. І в нас там, де ото у 
городі, у  центрі там тоже поставили таку, построїв 
один. У нас тута і молодьож, і той, так воно постро-
їли отам на кладбищі, називаєцця «сторожка». Ото 
як тіки привезуть покойника, і хто хоче занесе оце, 
щоб не доме, отправе там, отпівають там, усе зробе 
те, шо нада над покойником батюшка, і  тіло несуть 
до ями, він там і запечатає і все зробе. Прощання з 
померлим. В нас ніколи в хаті не прощяюцця. Це як 
хто не йтиме на кладбище, тоді прощаєцця. Раз про-
щаюцця. На кладбищі. А як не йтимеш ти на кладо-
вище – прощаєшся, батюшка так каже, та й самі так. 
К примєру, в мене кум умер, так мені так погано зро-
билося, шо не можу. Я попрощялася дома: «Прости 
мене, куме, не могу тебе провести».

ГОЛОСІННЯ  Хто голосе, хто не голосе. Плачють тихень-
ко та й усе. [Чи щось примовляють?] Ну, аякже, при-
мовляють. [Це вже на кладовищі чи ще дома?] І дома, 
і як на кладовище везуть, так плачуть, дуже кричять, 
по всякому буває.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну в могилу?] Берецця полотенечне, в  нас [так] 
називаєцця, лляне таке, як ото полотєнца вафєльні. 
Дванадцять метров нада. Оце все в нас у батюшки, 
все це. [...] Я у батюшки брала вафєльне у церкви. [Чи 
кидають щось у могилу, окрім землі?] Хоч гроші, єсь-
лі єсьть. Свячєной водой покропицця. [Це священ-
ник кропить?] Ну, оце, к примєру, я кропила чясто. 
Хто чіта. [Кроплять уже зариту могилу?] Да, да-да-да. 
Це могилку. Запечатування. [Запечатує] батюшка. 
Оце, к примєру, в церкву єсьлі тебе занесуть, значіть, 
шо він запечятує, а єсьлі дома, то нада іти на клад-
бищє, брати землі там, де викопана могила. У плато-
чьок узяли, принесли сюди і положили на гроб, і ото 
батюшка низиваєцця «печатає». Він бере ту землю, 
навхрест її сипе, водичькой свяченой посвятить все, 
ото називаєцця «запечятав». [Куди він сипле?] На 
груди, на ноги, хрестом. […] Він могилку возьме, на-
вхрест почукає і хрестом, лопатою. У нас тут кідають 
ще й землю – і рідні, й нерідні, всі, хто хочєш. А другі 
кажуть, шо не положено кидати. [Це вже труну коли 
опустили кидають?] Да, да, як закидають його уже. 
Батєшка запечатує, як уже опущена труна. У нас тута 
ями копають хлопці такі спеціально. [Коли закопа-
ли, тоді роздають «на помин душі»?] Ні, вона роздає 
тихенько, а  ми: «Царство Небесне. Спаси Господи». 
Дари поминальні. [Чи несуть на кладовище пряники 
або цукерки?] Да, несуть. І там роздають – канфети 
й пічєннє. Як похоронять оце, там закидають яму, 
а ця женщіна, шо роздає, желатєльно вдова. На тру-
ні тоже, шоб хліб був, круглий хліб, там полотенце 
положено, єслі женщіна, платочьок якийсь, а як му-
щіна  – полотєнце.  [...] Тоже бере розламує і роздає 
людям. Оце женщіна одна роздає пічєння, канфети, 
а  друга роздає хлєб. Хлєб роздають, шоб голова не 
боліла. І ото раз там вкусиш чи не вкусиш, кажуть, 
шоб голова не боліла. […]  [Що роздають людям на 
помин душі?] Це називаєцця «душка». Як уже одбули 
все, пообідали, роздають душку. А в цій душки – кан-
фети, пічєння і з медом булочька чі там намазаний 
батон, чі шось таке, оце називаєцця «душка». 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Як запро-
шують людей на обід?] Просто приглашають: «Ідіть 
обідать». На скільки душ там заказано, кому йти, 
тому кажуть. [Це називається «обід» чи «поминки»?] 
Ні, поминки, поминання. [Коли повертаються з кла-
довища, що перше повинні зробити?] Руки миють. 
Полотєнце і мило шоб було. Ніхто нічього не каже, 
миють та й усьо. Сідаєм чітати «Отчє наш…», співаєм 
«Отчє наш…» [Це всі співають?] Нє, ті, шо чітають. 
І  ото ми сіли, «Отчє наш…» проспівали, тоді бере 
ложку там чі син, чі дочька, чі невістка, чі хто б то 
не був, пробують канун і кажуть: «Ідіть до нас обі-
дати, ідіть до нас обідати, ідіть до нас обідати». Три 
рази каже, бере ложкою канун. [У  вас «коливо» не 
кажуть?] Ні, канун. Хто на дев’ять днів оце коливо 
зготове і ото у церкву піде, роздасть там по жмень-
кі. [Чи називають ім’я померлого, коли запрошують?] 
Обізатєльно. Як оце ж поспівали і вона оце взяла три 
рази там ото того кануна, і ото зразу вже йдуть і їдять. 
Попробували усі, скільки душ, стіки й пробують, три 
рази ото беруть. [А  тоді вже починають інше їсти]. 
Страви поминальні. [Що готують на поминальний 
обід?] Тепер суп наварять, картошку  – все. Ну, шоб 
пара йшла. А  як підем, ото заказуємо кахве, то там 
же ж гаряче подають. «Сніданок» для померлого. [Чи 
носять зранку після похорону сніданок на могилу?] 
Аякже! На другий день ідуть снідати, обізатєльно. 
[Хто несе? Що несуть?] Самі рідні. Там ото п’ють, за-
кусують. Рідня общім. А тоді приходять і поминають 
дома. [Чи кажуть «ідуть будити померлого»?] Ні, тіки 
гукають. [А  як гукають?] «Толя, іди до нас снідати. 
Вставай, ми до тебе прийшли». Крик, шум та «Як тобі 
спалося?», причітують, плачють. Поминки післяпохо-
ронні. [Сорок днів] душа в хаті. Взлітає на небо. [...] 
Поминають у дев’ять днів, у  двадцять днів, у  сорок 
днів. [А чого у двадцять поминають?] Не знаю. Тоже 
ж там якась є молитва за двадцять днів. Тоді помина-
ють у півгоду. Це батюшка все розказує, шоб носили 
панахиду в церкву. У півгоду і в год, шоб носили оце 
панахиду. Ну основне оце в дев’ять днів панахидку 
однести нада і в сорок днів. [Кажуть «дев’ятини» чи 
«дев’ять днів»?] Та можна й дев’ятини, яка разниця – 
дев’ять днів чі дев’ятини? Ну, це тіки імєнно раньше 
можна, хоть і на три дні, то можна  – дев’ять чі там 
сорок, ну не пожже. Так само й сорок – можна й на 
неділлю раньше, ну не пожже. [...] І півроку, і год. Є й 
сорок днів не поминають. Своїх так собрали, то це і 
всьо. [Чим відрізняються поминки на дев’ять днів, 
на сорок?] Нічим вони не відрізняюцця, так ото тіки, 
шоб у церкву однести, це ж саме. Усе [несуть]: і вино, 
і сахар, і мед, і пєчєннє, і канхвети, і лимони, і манда-
рини. І на дев’ять днів, і на сорок днів. Отак у нас по-
минають. А двадцять днів, півгоду – мало хто. [Коли 
роздають одяг померлого?] Сорок днів як вже про-
йде, тоді можна давать.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У  які дні і свята поми-
нають померлих?] Родітєльський день, буває ще перед 
Паскою поминають, Родітєльський день – поминають 
рідних, рідню. Поминальні є суботи у листопаді, пе-
ред Новим годом.  [...] [А Проводи?] А Проводи – це 
вобщє. Тіки у нас Проводи, в  Охтирці,  – у  неділлю 
роблять. А вобщє законно Проводи робить у понеді-
лок. Вони оце, покойники, сидять на воротах і ждуть, 
хто до їх прийде. До дванадцяти чясов тіки нада. А то, 
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шо йдуть поминати вже в чєтирі, в  п’ять, то гульки, 
то не Проводи. А тепер ба як, в неділлю поминають, 
того шо всі дома, не на роботі, ну, я хожу по понеділ-
ках, потому шо я на пєньсії. Поминають на Пантєлій-
мона, на Дєнь рождєньє моє, дев’ятого августа, це ж 
поминають родітєлєй тоже, це на кладовищі. Тоді ж 
оце яблука святять, тоже поминають. А саме луччє, то 
так: хочеш пом’януть, ото взяла роздала, то канхвет-
ки… ліш би не гроші, гроші не нада. Бо єсьть от каже: 
«Та шо ти мені гроші та й гроші, я хіба укушу?». Разні, 
разні ті розказують, кому шо як. А чі булочьку, чі пи-
рожок. А поминать саме главне гарячім, шоб пирожок 
гарячій. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Відь-
ми. Як важко вмірає, то нехароша людина, єслі їй 
важко вмирати. [Відьма казали?] Ага, то всяко буває. 
І на землю ложать, то воно не помагаєцця. [Виносять 
десь на вулицю чи в хаті?] В хату на долівку, на стол. 
[Це раніше, як ще земляна підлога була?] Да. Або в по-
толку б’ють дірки, умирає і кажуть, шо була вєдьма. 
Вєдьма у мене була кума, називали її всі. Вона нехаро-
ша людина була дуже, не дай Бог. Порчю наводила – 
страшна людина. [Чи довго вона вмирала?] Довго ж 
умирала і дочка нікого не пускала, а [що] вже вони там 
робили її – не знаю. Дітей. [Як ховають дітей?] Я хо-
дила чітала по людях, то, як дитинка, я не видержую, 
я не могу чітать. І мама плачє, і баба плачє. Дєвочька, 
так, значіть, баньтіки прив’язують, мальчіку надіва-
ють костюмчік, рубашечьку. [Як ховали нехрещених 
дітей?] Отпівали зразу, похристять, а тоді і хоронять. 
[Чи було таке, що не хрестили і ховали десь удома?] 
Може, й  було коли, ну при мені такого я не помню. 
[…] Умерла дитина у зовиці моєї, у Толькиной сестри, 
а її ж хоронить нада, ну й похоронили, ніхто нічього 
не знає, а  вона й нехрещена і ця сестра тоже нехре-
щена. Зовиці сницця й сницця: «Мене не принімають, 
мене гонять відтіля». Ну вона мені каже: «Раз вона не-
хрищена і ти нехрищена, то давай похристим». І оце я 
була кумою, а батюшка Михаїл там у нас – кумом. Оце 
ми перехрестили: і Ліду перехрестили, і  Свєту. [По-
мерлу дитину похрестили?] Да, вона молодою поги-
бла, в восімнадцять. І перестала сницця, і все харашо. 
[Як відбувався цей обряд хрещення померлої?] А тута, 
поїхали до неї додому з батюшкою, сіла там, почітали, 
а  він з матушкою був, а  матушка там отпівала і все, 
а тоді сіли пообідали та й і все. Неодружених. Хлоп-
ця, [як ховають, то] костюм одівають йому і цвіток ві-
шають, неодружений, молодий. А дівчатка, не дай Бог, 
умірають, то надівають віночьок, хвату. Ото так одіва-
ють молоду. Самогубців. [Де ховають вішальників чи 
утоплеників?] Це совсім друге буде. Нада розрішеніє 
брати. Це як справку там якусь брати, так це архірей 
Сумський, от тоді ото розрішеніє  є, от тоді його хо-
ронять. І то раньше не кладовищі хоронили, щяс уже 
хоронять і на кладовищі. [А як не взяли дозвіл, тоді 
що?] Ну тоді ж, вроді, не розрішать ями копать, нада 
яму як копать, так там же є хазяїн. Це ж і батюшка не 
хороне тоді, не отпівають. Ховали там, трошки даль-
ше туди, далеко. А тепер уже ховають тут. Вони само-
убійством займались. Не годицця, Бог не приніма та-
ких. [Коли поминають вішальників, утоплеників?] На 
Зелену суботу, на клечення. Ото така одна субота, шо 
поминають отак людей. [А як на цих людей кажуть?] 
Та, самоубійци.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  [Хто вас навчив поховальних пі-
сень?] А ми самі, ми ж, оце старенькі, старенькі баб-
ки, які ходили усю дорогу. В мене мама вмерла, і вони 
ото ж ходили, і ми ото переписували. [Як ви читали: 
мінялися  – одна почитала, а  потім інша?] Нє, одна і 
друга. А  в селах у нас, як були старі, оце повимира-
ли, так там цілу ніч сидять чітають і чітають. [Це в 
Охтирському районі?] Да. По селах – на Високом, на 
Вербовом, Куземен – ото такі. А щяс уже повимирали 
ці бабушки, а молодьож тепер не ходе і ні співають, ні 
чітають нічього. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ. УЯВЛЕННЯ ПРО 
СМЕРТЬ  [Чи відчувалась присутність душі помер-
лого на дев’ять днів, сорок днів, через рік?] Ну, бува 
сницця, бува й не сницця. Поминаємо – раз, горобчік 
присів, то й кажуть: «Це душа прилетіла». […] Це з ко-
сой женщіна така, у білому-білому і коса – оце смерть. 
В нас так на смерть показуюєцця, єсьлі дєд, то це – Бог, 
і у білому, або сницця, або шо-нібуть. Ну, єсьлі це жен-
щіна с косой, то це смерть. 

ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Бунякине
Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  

у с. Бунякине Путивльського р‑ну Сумської обл. 
від Тетяни Леонтіївни, родом із с. Бишкінь 

Лебединського р‑ну Сумської обл.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Нічне пе-
ребування біля померлого. При покойнікє ноч’ю чи-
таєть, а ані – певчие – спевають разниє, какіє там напі-
сани слова. Ето сєльскіє женщіни, уйдьоть на пенсію, 
55 годов – уж она і ходіть. А до 50-ти – до своих! 

КЛАДОВИЩЕ  То билі у нас мо́гилки. От, кадась єщо, 
а  тада кончіло это. У  ваєнноє врємя ховалі по дво-
рах і ставілі крєсти. [Чи вішали на хреста рушники 
або хустки?] Кадась вешали, а теперь уже не вешають. 
После войни ще вешали. Оно висить, у  кого пропа-
де, а в каго симуть. Вешают хто што, хто платок, хто 
рушничок. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Єслі рє-
бьоночєк нєкрєщоний, закапивалі коло радітєлєв. 
Тада ж сади билі – у садах закапивалі.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  У  нас у хатах до 
шести недель висит рушник. Кажуть, когда умьор, он 
ходит домой. Водичка там у стаканчику стоит. И хо-
дит же ж домой, вроде ж, умивается водичкой. А тада 
тую воду ́, что она день стоить, на кут виллють поло-
винку и доливают опять. А куда зря ейо не виливали. 
Виливають у хате на кут. И так не помногу, а немнож-
ко. Положено так! Не знаю такого, чтоб ходил мьорт-
вий. Не прихо ́дило балакать так!

с. Манухівка
Записала Л. Артюх 7 серпня 1985 р.  

у с. Манухівка Путивльського р‑ну Сумської обл. 
від Банної Ганни Онисимівни, 1908 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обми-
вання померлого. Обмивають мужики  – мужиків, 

ПУТИВЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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жінки  – жінок. «Мертва вода». Воду виливають 
под плетень, шоб не ходили там, бо вона вредна. 
Поли не миють, помиють аж після поминок. Зер-
кало занавішують, і  раньше це робили, не знати 
нащо. Даровини прощальні. Коли дивиться йдуть 
[прощатися], гроші несуть, і  раніше несли. Несуть 
ближчі, так полагається. Гроші ці на гостинці під-
уть, гостинці на панахиді роздають і на кладбищі. 
На поминки не несуть хліб.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Над по-
рогом хати не колишуть труною з покійним. Житом 
не сиплють. Як виносять гроб, бризкають свяченою 
водою у хаті. Колосками житніми гроб вбирають. За-
борони та перестороги, пов’язані з похороном. Як 
винесуть з двору, закривають бистро ворота й две-
рі, щоб усі виходили в хвортку. Крозь вікно на по-
хорон не можна дивиться, дороги не можна перехо-
дить [процесії]. [...]  Хвинарь [ліхтар] колись несли, 
із свічками. Хрест не несуть тепер. Раніше несли. 
Далі корогви колись теж несли. Кришку несуть шість 
душ. На кришку клали полотно, тепер матерію. Хліб 
не клали. На коні везли покійного, на возі. Далі люди 
проводжають. […] Процесія ставать повинна на ву-
глі, на повороті, на всіх поворотах (коло колодязів 
не ставали). Й  тепер так. [...]  Які несуть хоронить, 
в’яжуть рушниками усіх роботників, раньше хустка-
ми в’язали. Тепер на вінки в’яжуть теж, будуть тим, 
хто ніс вінки.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Гарячий 
обід: борщ перший ставлять, щоб пара гаряча по-
шла, для душі [покойного]. Холодне, картоха жаре-
на, лапша з м’ясом чи сахаром, пирог, узвар з кри-
шеників [сушені ягоди, фрукти], тепер  – компот зі 
слив, вишень. Рюмками не стукаються. Вилки кла-
дуть. Не роздають з поминок нічого. Страви поми-
нальні. Кану ́н – ріжуть булку, мед у тарілках отдель-
но. Умочають. Канун готують на гарячий обід, сорок 
днів, год. Канун первим їдять. По одному разу бе-
руть ложкою. На кладбище канун не носять. Носять 
трохи їсти, там поминають, щось роздають. «Сніда-
нок» для померлого. Назавтра несуть снідать (тепер, 
колись не було цього). Поминки післяпохоронні. На 
дев’ять день печуть булочки, розносять роботникам 
і своїм, не звуть нікого, не положено. На двадцять 
днів так само, раніше двадцять днів не було. На со-
рок днів поминають, людей кличуть додому. Один 
год теж поминають, людей кличуть додому. На шість 
неділь і в год ідуть і на кладбище, несуть пироги, 
конфети. Три паляниці і два пирога – панахида, зра-
зу дома на столі лежить, а потім ідуть на кладбище, 
батюшці оддають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У неділю на Паску весь 
мир іде не мо ́гилки. Несуть яйця, паску, водку, їсти. 
Там поминають кожен своїх. Качають по могилках 
яйця от голови до ніг, тоді впоперек навхрест (і рань-
ше так робили). Скорлупки от свячених яєць на воду 
носили, шоб не брала миша, бо кажаном перекинеть-
ся. На Про ́води яйця й хліб попові не несли, іли тіль-
ки самі. Панахиду попові: пекли гарячі паляниці. Не 
їли, не пили на могилках, тепер поминають. Оставля-
ють і на могилці водку, яйця, коржики. На Вознесе-
ніє не поминали. 

СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ РАЙОН

с. Журавка
Записала Л. Артюх 31 липня 1985 р. 

у с. Журавка Середино‑Будського р‑ну Сумської обл. 
від Кірієнко Катерини Іванівни, 1905 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО «Мертва 
вода». Як обмиють, то воду под шулу вилівалі, столб 
под воротамі. Атрибути поховальні. Стакан с водой 
до сорока днєй после смєрті стоїть, мєняють каждий 
дєнь. Под кут вилівалі всередіне хати. Хлєб на воду 
нє клалі. Даровини прощальні. Гостінци  – конфєти, 
пряникі зно́сілі родичи прощаться на помінкі. Чужиє 
провєдовать мьортвого нє нєслі нічего. А на помінкі – 
хлєб і яду ́. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
хороном. За покойним житом посипалі, як виносять, 
во дворє.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Поминки післяпохоронні. 
Обєд  – дєвять днєй, шесть недєль, год. Готовили: 
м’ясо, борщ, локшина, каша, кісєль. Каша й кісєль на-
послєдок. «После каши нєма паши». Коліво готовілі на 
всє дні з булкі, сахара (меда) й води.

СУМСЬКИЙ РАЙОН
с. Шпилівка

Записала Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  
у с. Шпилівка Сумського р‑ну Сумської обл. 

від Ведь Галини Яківни, 1946 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Соба-
ки  – такі наві́сники. Собаки до такої степені виють! 
Оце наш собака ніколи не вив, а ноччю перед тим, шо 
сусіда вмер, собака стоїть перед будинком і дивить-
ся. Кажуть, куди собака дивиться – в ту сторону, там 
должен і вмерти! Виє і дивиться на якійсь двір. Отам 
дальше в сусіда, мабуть, цілий тиждень вив. Отут у 
сусідів овчарка – це вона чувствує, як ото завила. Оце 
в тому році у нас три похорони, один за одним. І три 
рази вона до такої стєпєні вила. Курка є співає. По-
хоже на петушиний крик. Но ми привикли і кажемо: 
«Хай лучше ти на свою голову наспіваєш, шоб не на 
чиюсь!». Зарубала, зварила та й все! Сни-прикмети. 
Не так давно умер у нас мущина. Мені снилося: іду 
я з магазина і там в ярочку така калюжа, грязь і він 
лежить у синьому плащу. Я:  «Іван Степанович, Іван 
Степанович!». Я  його стала перевертать на бік, він 
ніяк не говоре. Він повернувсь, глянув на мене і в воду 
бульк – і не стало. Я кажу, щось буде з Іваном. Про-
йшло, мабуть, тиждень. І  в мене таке предчуствіє: я 
знаю, шо вони обоє старі  – бабушка 84  года, а  йому 
81. Іду, вона зве: «Іван, Іван!». Не чуть! […] Одкриваю 
двері: «А де дєд?» – «А, мабуть, пішов на низ до мага-
зина!». Ні! Мене все равно шось тягне, де він лежить. 
Він лежить, ноги звішені. Я до нього: «Степанич, Сте-
панич, шо таке? Вам погано?». А в нього тече слюна. 
Я напоїла водою. Позвонила до сина. Ноги давай за-
вертать: він і в концлагері був, і  в шахтах, пройшов 
огні і води. Вася приїхав, дочка приїхала і до його: 
«Шо таке дєд?» – «Нічого!» А він всьо равно питається 
вставать, кудись іти. Вона питає: «Куди, па?» – «Огов!» 
[…] Потім скільки вони його не тормошили, він уже 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



293
не відповідав. На другий день приїхала дочка Галя. 
В дванадцять часов вони його перевділи в чистеньке. 
Приходила медпрацівник. Положили на тверденьке. 
Три часа. Тоді дочка кричить: «Вмер батько!». Йому 
81 рік було. […] Як померлий сниться, то, кажуть, на 
переміну погоди. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. Погукали, сусіди обмива-
ли. Родичі не должни ні мить, ні в гроб ложить, не пе-
реносити ніде нічого. Но в них оце Вася – він не його 
рідний син, він її [жінки]. Він його всиновив. Хотя він 
ні до чого не підходив, але сказав: «Це мій батько, він 
мене вигодував – і ні за що не доторкнутися?!». Єсть 
тут у нас син сам обмив матір, одів, сам і положив. 
Люди казали: «Ти не боїшся гріха? Ну незя, це ж твоя 
мати!». А він: «А що, матір не маю права обмить, це ж 
вона мене всю жизнь виховувала?!». Ходила я, мила. 
Дають кусок матерії чи полотенце за те, що обмила. 
Коли одразу дають, а коли після похорону. «Мертва 
вода». Воду надо лить в таке місце, шоб там ніхто не 
наступив. І раньше у нас сипали йолку, як несуть по-
кійника. Підготовка смертного вбрання. Одяг готу-
ється дуже [заздалегідь]. У бабки було своє, вузлик на 
смерть, кладуть ситцеві платки  – в’язать вінки. Хто 
носовики великі в’яже, як внезапно вмерло. Труна. 
Гроб у нас раньше робили тут, тепер нема своєї май-
стерні, возять із Сум. Спорядження померлого. Оде-
жа у сусіда була, все на похорон було: і носові плато-
чки, і ці платочки великі, і вінчик – у нього все було. 
Положили на дівані. В  карманчик гроші поклали. 
У нього мости [зубні протези] були, врачі сказали ви-
тягнуть і положить в карманчик. Раньше тапочки оді-
вали, а тепер у носках ложать, а тапочки ложать ря-
дом. Кажуть, через те, що сустави ног болять у людей, 
шо ми їх [покійників] обуваєм, та вони давляться – 
та й нам давиться! Одягли, поклали. Зв’язують руки, 
зв’язують ноги, шоб стали. У руки кладуть хрестик. 
«Пута». Як покійник лежить в гробу, cлужить [ба-
тюшка] – з відкритим лицем, а як збираються закрити 
кришку, розв’язують руки і ноги на кладбищі. При-
казують: «Не забудьте розв’язати руки і ноги!». І оцю 
марлечку складають в ногах покойника, бо кажуть, 
шо на ці трапочкі так можно поробить, що людина 
не ходитиме. Слідкують, шоб ніхто не забрав. Нічне 
перебування біля померлого. Накривають на ніч по-
кривалом, бо ночує покойник в хаті. Як хворіло дов-
го, то виносять на вулицю, шоб не було запаху. Як не 
хворів, як оцей мужик, то винесли його на простині і 
ложили в гроб на вулиці і батюшка отпєваніє робив. 
Ночують в хаті обов’язково! Раньше ходили люди, до 
десяти-одинадцяти сиділи. І ставили їм гарячу вече-
рю – супчик варили чи ковбаски, чи ше шось, по рю-
мочці: «Давайте пом’янем!». А  сейчас сидять тільки 
рідні, внучки, може, якась тітка чи дядько – близькі. 
Сидять до утра, не сплять. Сидять над покійником, 
а  лице йому закривають. Кажуть, «сидять над ду-
шечкою», «сидять над покійником». Атрибути по-
ховальні. Перед тим, як батюшка приїзжає, ложимо 
на стіл платочок під Біблію. А тоді ставиться баночка 
меду, баночка свяченої води, конфети, печеньє, хліб 
і баночка [хоч стаканчик] з пшеницею і ставиться 
свічка, ікона. Це зветься «панахида». Це дають ба-
тюшці  – мед, пироги і хліб. […]  Як батюшка праве, 
кожен із родичів должен тримати свічечку – сестри, 

брати, діти – і свічечка должна буть замотана носо-
вим платочком. Носовий платочок беруть як пам’ять 
собі, а свічечку кладуть під праву мишку, як провід-
нички. […] У нас ще є такий обичай: верхню кришку 
покривають спеціальною матерією, ну, таким коври-
ком. І той коврик должни отдать в церкву. На дев’ять 
днів, коли мобелен поминальний, він остається в 
церкві. Заборони та перестороги, пов’язані з похо-
роном. До сорока днів всі дзеркала в хаті завішені. За-
вішують, як помре, щоб не було отраженія покійника, 
бо заглянеш і він ввижатиметься. До сорока днів нє 
должни дивитися тєлєвізор. Даровини прощальні. 
Ще у нас там було: як пригласили тебе на поминки, 
несеш, як родич, печеньє, канфети, бутилку вина, 
а ті люди, як ідуть, несуть по хлібині. Іде пара і несе 
хлібину. Тому на поминки хліб ніколи не купують, бо 
знають, шо люди принесуть.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як вино-
сять з хати, нічого не посипають ні в хаті, ні в дворі. 
Як виходять з двору, як понесли покійника, не пови-
нна ні одна людина піти за ним. [...] Три рази должни 
закрить хвіртку, шоб не було в близжайшеє время 
покійника. [...]  Везуть на кладбище коли машиною, 
коли конем на тєлєгє, бо мєсность у нас бугрістая. На 
спід накладають сіно і накривають хто доріжками, 
хто ковром. [...]  Коли ідуть селом, нельзя виходить 
і переходить дорогу, бо як перейдеш дорогу, то якісь 
бугорки наростають. Як слідуючий покойник по-
мре, ложкою його [померлого] подавити оцей мерт-
вець [наріст] тричі навхрест. Раньше батько намічав 
ложки: у  мене хрестик був, у  когось якась галочка, 
у  кожного була своя ложка. І  кажуть, що чию лож-
ку взяв – мабуть, воно у природі так було создано – 
як чужу ложку взяв, заїди нападають. А  сейчас всі 
ложки однакові. [...] Зупиняються у нас, як обично, 
на центральній вулиці: тут сільська рада, тут шко-
ла, де він у школу ходив, де в магазин ходив. Люди 
стоять, підходять, проводжають. Буває, шо плачуть 
і кажуть: «Передай привіт і скажи, шо хай тебе там 
приймають за свого, ти ж з ними робив вмєстє, пив, 
гуляв!». А шоб щось передавали з речей, не приходи-
лося бачити.

КЛАДОВИЩЕ  Як уже хоронять, то закривають лице і 
забивають кришку. Цвіти ставлять на могилу. Опус-
кання труни. Опускають гроб на полотенечному  – 
дванадцять метрів купують, тоді розрізають і дають 
копачам. Запечатування. Як не йде батюшка на 
кладбіще, то беруть з клабіща землю і він печатає її 
в хаті, хоть на дворі. Тоді як їдемо на кладбище, бе-
ремо свячену воду і цю жменю землі в платочку. Як 
опустили в яму, тоді навхрест цю землю посипаємо 
і водичкою поливаємо. Родичам не можна сипати 
ту землю, шо він запечатує. А сиплять на три горсті 
ту землю біля могили, кажуть, шоб легше там йому 
лежалося. Копачі. Людям, що несли [труну], копа-
ли яму, опускали, їм оце полотенечко, шо на йому 
опускали, розрізають на чотирьох і віддають їм. Оці 
дванадцять метрів полотенечного розрізають напо-
полам і на двох рушниках опускають, а тоді ділять на 
чотирьох. Ті, шо копають, ті й опускають – «копачі» 
звуться. До копачів сама більша увага. Для копачів 
отдєльний стіл. Їм більше наливають, бо, щитаєца, 
шо заробила людина, бо як замерзне земля, метер 
льоду нічим не викопаєш.

СУМСЬКИЙ  РАЙОН
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ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. На клад-
бищі приглашають на обід: «Приходьте до нас [на] 
гарячий обід!». Якщо ж нема условій дома, то при-
ходе автобус, забира цих всіх родичів, везуть в сто-
лову поминать і той ж автобус привозить домой. 
Страви поминальні. Наіперше має буть капусняк, 
шоб з парою. Ставлять в мисках на два-три чолові-
ка. Або вермишелевий суп, там укропчик, морковка. 
Капусняк є з кислої капусти, є  зі свіжої. Свіжу ка-
пусту треш на тьоркє, шоб дрібненька була, м’яса 
(курочка, утка), цілу картошку, як буде рідкувате, 
тоді розім’ять, пшоно кидаєш, з томатом цибулю за-
жариш і все! Тоді кожному ложать кусочок м’яска і 
ополоночек капусняка. З  кислою [капустою]  – до-
бріше! Але ж воно не всєгда капуста є кисла. […] Як 
пара йде, должна людина чи дух її злетіть на небе-
са. Пироги гарячі ложать, шоб з парою були. Але 
начинають з самого кануна: раньше була булочка з 
водою – канун. Крім капусняка, катлєти, сир голанд-
ський, буженіна чи окорок. Кашу варять і з катлє-
тами дають. В мене там [у Недригайлівському р-ні] 
кисіль обов’язково ставили, кашу варили гречневу, 
рисову солодку і заливали молоком. Така була каша, 
така пахуча, рум’яна. Солодку кашу отак накладуть у 
тарілки. Щас кисілів не дають. А раніше, було, пиро-
ги і кисіль наостанок. Сметана раньше була і пироги. 
«Сніданок» для померлого. На три дні [після смер-
ті] поминають – несуть снідати: колбаски, пирожок, 
конфети, печеньє, бутилку вина чи горілку. Наллють 
там чарочку, поставлять; як жінці, то воду постав-
лять. Канфети, печеньє обов’язково ложать на моги-
лу, як ніби снідать йому. З кладбища, кажуть, нічого 
нельзя додому нести, шо недопите, недоїдене, хай 
поїсть птичка, собачка. […]  Оце ж на другий день, 
якщо носимо снідать, то повинні сидіти до одинад-
цятої-дванадцятої години. Но щас уже скоро буде, 
шо нікому буде ходить, бо кожна третя хата пуста! 
Готовлять гарячі страви. І  три рюмочки треба на-
лить, вип’єш не вип’єш, а налить должни. Хоч каплю, 
а  три рази надо пом’януть. І  помершому теж став-
лять. Вода ж ота, шо до сорокового дня стоїть, і свіч-
ка. Чарочку наливають, закривають кусочком хліба 
і на столі ставлять. Поминки післяпохоронні. До по-
минок день не припускаєш, так всі поминки, сорок 
день, потім год. На дев’ятий день єсть ходять люди 
на кладбище, є  дома отмічають-поминають: на час 
[13.00] звуть (і покійника у нас хоронять тільки у дві 
[14.00] години, шоб сонце на захід йшло). Або просто 
родня розносить по хатах пакетики  – канфети, пе-
ченьє, хто пирожок, в основном конфети і печеньє. 
«Пом’яніть мого [ім’я]!»  – «Царство Небесне!» На 
сорок днів багато дуже поминають дома. Ззивають 
родичів, готують усе на світі. Як бідна сім’я, то хтось 
ходе з хати в хати: «Дайте на поминки!». Хто десять, 
хто двадцять, хто, може, і сто гривень дасть, хто як. 
Но в основном гроші збирають, як помер, на вінки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Після Пасхи за тиж-
день – Проводи. Ото і все! На Троїцю у нас не ходять 
і восени не поминають. Тільки отак, як я розказу-
вала, як ми вчора до кумів пішли по чарочкє випи-
ли: «Ну, Царство Небесне всім родичам!». Бо в мене 
в чоловіка батько Дмитро, він з війни не вернувся, 
він його не знає, але ми поминаєм його кожен рік на 
Дмитра. На Різдво, як застілля, то згадуєм: «Царство 

Небесне покійникам!». Це на любий празник, якщо 
забалакаєм за них.

ГОЛОСІННЯ  Голосять, причитають за померлим і дуже. 
Є такі, шо просто плаче і каже: «Ой, ти стільки ходив, 
скільки ти добра зробив, ти дітей виховав, та чого ж 
ти кидаєш нас, ідеш від нас!». З плачем. Є і мущини 
плачуть. Чим більше людина причита ́, це ж, кажуть, 
дуже добре. Це, кажуть, як от Бога дано! Є  дуже 
причитають. Як рідного хоронить, то плачеш хочеш 
не хочеш! 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кажуть, шо ті, шо 
перед Пасхою за тиждень умирають, такі попадають 
прямо в Рай. Ну, кажуть ще, як до сорока днів ніхто 
не вмре після покійника, значить цей покійник був 
добрий чоловік, шо нікого до себе не забрав. А якщо 
умер і сразу ще хтось вмре, то, кажуть, що це такий 
був непутьовий, рішив, шо хай хтось ще іде за ним. 
[…] До сорока днів водичка стоїть на вікні і випаро-
вується, є в кого чуть-чуть, а є в кого шо півстакана 
висихає. Вода для душі, душа десь літає.

с. Яструбине
Записали Н. Гаврилюк та А. Артюх 2006 р.  

у с. Яструбине Сумського р‑ну Сумської обл. 
від Шрамко (Голубенко) Ніни Кузьмівни, 1923 р. н., 

Стельченко Прасковії Петрівни, 85 років, 
Касьяненко Любові Михайлівни, 1936 р. н., 

та Трохименко Мотрони Василівни, 1922 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмиває покійника?] 
Чужі, кого попросять. Обмивають, передівають, на-
ряжають. Своїм не положено! Не знаю чому. Кладуть 
на лаву. Одівають все нове. І раньше так було. Гроші в 
карман не кладуть, а в могилу кидають. Спорядження 
померлого. В  гроб запасного не кладуть. Палку кла-
дуть тим, хто ходить з палкою. Нічне перебування 
біля померлого. Ночує покійник одну ніч. Сидять біля 
нього. Свічки засвітять, пом’януть вечором. Рань-
ше всю ніч до утра сиділи, а  тепер до дванадцятої, 
до часу, до двох. Я ходила недавно, то до часу сиділи. 
У мене недавно брата жінка вмерла, дак я ходила, да 
там ще три жінки було – утрьох ми були, сиділи всю 
ніч. Ніхто не приходе, не читає. Це як попа наймають, 
то прийде почитає. А хто так молитву почитає, свічки 
засвітить: «Царство Небесне [ім’я]!». Атрибути по-
ховальні. Ставлять водичку в чарку коло стола, шоб 
не далеко, і  вішають рушника, сорок день в хаті ви-
сить. Вішають тоді на кладбище в сорок день і забирає 
його хтось додому. [Для чого?] Наверно, шоб душу од-
водить. […] Уже не дарують хустки на похороні. Оце 
я була на похороні, то нікому нічого. Тільки тим, шо 
копали яму. А  я, як мати вмерла і батько, то я оцім, 
шо вінки несли, перев’язувала по десять метрів – усім, 
усім. Я  так робила. Другий посьолок  – материна се-
стра вмерла, тоже самі вінки перев’язані платочками, 
і тим, шо яму копають. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. Після по-
хорону  – обід. З  кладбіща всі ідуть обідать за душу. 
Канун, борщ варять, ріба разная, жарєная і сельодка, 
і холодне. Шо тільки не є, все ставлять. Канун з пече-
нья, медом помазано. І раньше так було на поминках. 
Пироги обязатєльно печуть. Треба, шоб гарячий борщ 
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чи суп був – шо заведено! У Сума́х – суп-вермішель, 
а  тут  – борщ. Пироги печені з маком большинство. 
Страви поминальні. Раніше на поминках становили 
три стравки: борщ, картошечка і шось молошненьке. 
Там камси [хамса], як придбали, тоді ж її не було в 
магазінах, а це, може, із Сум хтось привезе камсику, 
огірок, закруток тоді ж не було. У  діжці огірок, оце 
огірок, капусточка, оце такі поминки. Канун робили. 
Канун з медком ото ж колотили, воду із тим медом і 
оце тим кануном поминали. Оце такі поминки. Ну, ка-
нєшно, мати умерла ж далеко пізніше од батька, уже у 
дев’яносто восьмому годі вона вмерла. Ну, матір уже 
багатше поминали. На материні помини вже холодне 
варили, і з хріном, і все робили, і разні оті шуби, разні 
витівки, разне жилє оте. Це вже становіли. А тоді та-
кого не було. […] Оце ж борщик чи там супчик, карто-
шечка, кашка яка є, а тоді уже поставлять узварчик – 
оце в нас посліднє воно було. То ж не було кампотів, 
а ото зваримо кришешечки, грушки сухенькі. Помин-
ки післяпохоронні. Поминають дев’ять день, в сорок 
і в год. На дев’ять день рідні розносять по пиріжку, 
по сто грам тім, шо яму копали. Чи колбаски, чи шо. 
І близьким родичам розносять – тим, що сиділи, ночу-
вали. А в сорок день уже багато людей. Горілку можна 
пити. Горілка й вино. Женщини вино п’ють. І тоді ще 
напиток купують, раньше ситро було. [...]  А  год так 
просто поминають. А в сорок день ідуть самі свої на 
кладбище. Йому чарочку наливають, ставлять. Піро-
жок положать там на могилку. [Коли люди розходять-
ся після поминок, чи дають їм із собою що-небудь?] 
Обізатєльно. [Що дають?] Ну, це вже по-хазяйські. 
Особенно сладості. У кого пирожки, а в кого пачення 
там, конхвети. Оце по жмені обічно. [...] Я поминаю 
всіда той день, коли батько вмер, коли мати вмерла. 
Оце там чи спечу, чи вареничок зварю, тим бабам од-
несу, хто убірав покойника. Як живі були ще ж. Ото 
зварю там, пом’яну. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминають один раз на 
рік – тільки після Пасхи на Проводи. Восени у нас не 
поминають. Там ото свої. Мати моя всігда пом’яне – 
пірожок, конфети покладе, молитву «Отче наш» про-
читає. [На Gроводи запрошують людей чи самі при-
ходять?] На Проводи на кладбіще йдуть всі. [Що но-
сили на кладовище на Проводи?] Паску носять, яєчка 
носять. Мнясо, сало напечене, крашанки, шо в кого є. 
[Сідають кожен коло своєї могилки обідати чи збира-
лися разом?] Збиралися. По-сусідськи могилки і ку-
чались і сідали там. [І  частувалисz вже тоді?] Да-да. 
[Чи можна їжу, яка залишилася, забирати із собою?] 
Роздавали людям, яки й на гробки клали. […] Субо-
ти всяки були поминальні – і Кузьмина, й Михайлова, 
й Митрова.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. [Де ховають са-
могубців?] Таких у нас ховають на кладбищі, а  нада 
ховать у полі! Знаєте, як Русланова співала, – між ви-
соких хлібів затерялося. Застрелівся чоловік, як його 
хоронили в полі – «між двома хліборобними нивами 
успокоїшся, бєдний синок». Ото ж його похоронили в 
полі. У нас, як вішаються, хоронять на кладбіще.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  До сорока день 
душа в хаті, а в сорок день виводять душу. Мати моя, 
коли чоловік мій вмер, сказала: «Павло Михайлович, 
пошли!». На подвір’ї прощаються. Я не чула, шоб про-
сили прощенія.

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Буймер
Записала Т. Зубрицька 19 червня 1996 р. у с. Буймер 

Тростянецького р‑ну Сумської обл. 
від Дорош Анастасії Андріївни, 1915 р. н.,  

родом із с. Вільшанка Лебединського р‑ну Сумської обл.  
(у с. Буймер проживає з 1937 р.)

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вас у селі Прово-
ди?] Після Паски на другу неділю. Проводи в нас ха-
роші. В нас багато людей з’їжджаються. Раньше, як я 
ще була вдома, малою, в Вільшанці, ми так: виносять 
на кладовище, шо в кого є. Хто коржиків напече, хто 
вергунів, хто булку. Приносять, роздають коло своїх 
могил. Це – в понеділок. Роздають дітям. А тоді після 
обід собираються люди, виносять, хто шо наготовив, 
простілають рушники, ставляють їжу свою всю, по 
чарці. Сідають, співають «Отче наш». «Вєрую» раньше 
співали, знали. Тоді співають, п’ють по чарці і поми-
нають родичів. На дорозі стелять рушники, сідають і 
обідають. А  тоді розходяться по домах. Ложать кра-
шанки, конхвети на могили. А  дітвора бігає збирає. 
І ще сєйчас хлопці наші бігали. Убирають могили ха-
рашо. [У Вільшанці рушники на хрести вішали?] Рань-
ше я не знаю. При меня я не бачила. А тут платками 
в’язали. На Проводи хто полотенцем перев’язує хрест, 
хто платком. Женщину  – платком. [...]   Утоплеників, 
вішальників поминають у Зелену суботу чи неділю, на 
Святках зелених. Наготовлять. Як близько церква  – 
йдуть у церкву, роздають людям. Ховали їх на кладби-
щі – тільки десь в углах, скраю. [Чи ллють воду на таку 
могилу, як нема дощу довго?] Чула таке. Тут уже чула.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Шатрище
Записала Л. Артюх 1 серпня 1985 р. у с. Шатрище 

Ямпільського р‑ну Сумської обл.  
від Красновської (Шамрової) Улити Степанівни, 1904 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Женщини всех обмивают – і мужиков, 
і женщин. Обмивальниц благодарілі хусткой, дєньга-
ми. «Мертва вода». Воду от мьортвого тєла льют у 
куточок, гдє ніхто нє ходіт – ні женщини, ні дєті, ні 
скот. Атрибути поховальні. На вєконце воду в ча-
рочке ставілі до сорока дней, мєнялі єжеднєвно. Воду 
вилівалі на дворе под ку́т [навпроти покутя], сначала 
бризгалі в хатє, потом – на дворє, гдє ікони. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Зєркало за-
вєшивают, щоб при мєртвєцу нє заглядали. Вілкі на 
помінки нєльзя, старікі не кладуть, а єсли нє знають 
і положать, імі нє пользуются. Вєщи в основном нє 
раздавалі ілі отдавалі своїм. Палять їх, єслі от болєзни 
помєр. Даровини прощальні. Помогают усє, хто може. 
Несут на прощаніє к бєдним молоко, сало, яйца, хлі-
бинку обязательно ко всєм. Всьо на стол кладуть – на 
гарячий обєд. І на поминкі нєсут єду й хлібинку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА В  гробу 
виносилі із хати, слєдом житцом і пшеницей потру-
сілі, шоб больше болезнь нє приходіла. [...]  Хрєст і 
корогви, сєйчас только хрєст і ікона. Ікони для муж-

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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чин – Спасітель ілі Нікола чи Єгорій, а женская – Бо-
жая Мать, Варвара. Нєсут кришку, на нєй скатєрть ілі 
настольнік, хлєб нє клалі. Потом мари і на ніх покой-
нік. Всєх, хто хороніт, перевязивалі раньше хусткамі, 
сейчас  – рушнікамі. Останавліваться положено два-
надцять раз, а як близько, то три-чотири раза. Просто 
стоять, без обряда. На пєрєхрьостках, возлє мостков 
постоялі і пошлі.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. В  могілу [труну] на 
рушніках опускалі і на вєрьовках. Тєпєрь больш на 
вєрьовках. Водой [свяченою] бризгають, як у гроб 
кладуть, в яму не льють. В яму дєньгі кідають – мєсто 
откуплівать. Мєртвому кладуть вєнчик на лоб і под 
пахву – проходную, а хлєб, жито нє кладуть. Дари по-
минальні. Раздают детям послє помінок пиріжок ілі 
печеньє. На кладбище послє того, как заховают, всем 
раздают печеньє, конфєти.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. В  день 
похорон  – гарячий обєд; назавтра бліни пєкуть. 
[…] Приглашают на помінкі [поминальний обід]. І с 
кладбища на обєд приглашают. Можна і нє прійті. 
Бєдние пріходят, дєті тоже. Это хорошо для покой-
ного. […] Милі поли после гарячего обєда. Страви 
поминальні. Готовят во дворє і в доме покойного, а в 
чужих тоже можно, єсли нє помєщаются. Блюда раз-
ниє теперь видумляють. Готовят коліво, борщ, лапшу, 
картошку, рибу, кашу. Борщ, щоб парку пустіть, «роді-
телі» етот пар єдять, ето їх єда. Коліво стояло, свєчка 
запалєна, борщ, хлєб, ложкі, картошка, бліни, м’ясо, 
каша – последняя. Каша всєгда последняя. Із грєчес-
ких круп варять, а  тепер грєчки нєт, то рисовая. Тє-
пер много блюд: сластьони в маслє і олєє жарят і блі-
ни. Шо є, то й ставляють. «Спасибо» за гарячий обєд 
говорять, хоть і нє положено. Нє здороваются, колі 
мєртвєц у хатє. Поминки післяпохоронні. Поминають 
третій день, девять день – як пріезжиє, то ходять на 

кладбище. Сорок дней – ходят на кладбище й поміна-
ють дома. Полгода (і раньше правілі в церкви) – дома 
не помінають. Год – не поминають дома, правять па-
нахіду. Нєсут мясо, ковбаску, віно, блінци на поминкі. 
Коливо (й раньше било): мьод і сахар, хлєбєц покри-
шилі. Як пост, то раньше рибу ставілі. Старушкі прі-
дєрживаются і тєпєрь. На девятий дєнь на кладбіще 
самі єдять, на могілке – скатєрть. С коліва начинают. 
Несут домой остаткі, на могилке оставляют «родите-
лям», і на кресте – птіцам. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Родичі  – у  во вторник 
после Паски черєз нєдєлю. У  воскрєсєньє  – Чаркус-
ная нєдєля, а во вторнік – Родичі. Коліво несуть, яєч-
ню, мясо, блінци, сластьони, холодчик с квасом (ілі 
окрошка), паска, крашанкі. Качают навхрєст по мо-
гілкє крашанкі. І  на второй день Паскі качают яйца 
по могілках. А в день Паски «родичі» самі приходят к 
нам разговляться. Скорлупкі кладуть у кучку, яйца й 
на могілке оставлялі. Скорлупкі от свячених яєць бро-
салі на двор просто. Птіца сама поподбірає. На Вознє-
сєніє яйца нє носят, что-то готовят і коліво. Шестая 
нєдєля послє Паски (сорок днєй мучилі Спасітеля). 
Помінают тади. На Троїцу в суботу  – Духовая, віла-
зять русалкі, хозяйкі хату нє мажуть, а хату убірають 
травой. З кльона, ліпи – «май», а на зємлю явор ірвуть 
[аїр] і на окнє любисту, мяту. [...] На Михайла, Кузьму, 
на Дмитра помінают блізкіх – громадочкі в церкву но-
сять. Дома нє помінають. На Троїцу коліво нє готовілі. 
Нє поминалі утоплєнніков отдєльно.

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК Старие люди казалі, шо ру-
салкі ходілі. Нічого нє сдєлаєшь, русалкі виходять с 
четверга до Духовой субботи. […] А єсли умрєть хто 
на Духовую нєдєлю, русалкі только із дєтства забє-
руть. Нічего нє сдєлаєшь, всьо равно русалкою будє. 
Нє надо і маком сипать, як наконо́вано – то так і будє. 
Дорослих не во ́зьмуть, а детей.
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БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Дністрове

Записали О. Поріцька та І. Щербак 7 жовтня 2011 р.  
у с. Дністрове Борщівського р‑ну Тернопільської обл. 

від Івасюк Ганни Михайлівни, 1938 р. н.,  
Юрців Марії Семенівни, 1936 р. н.,  

Б’ялковської Надії Михайлівни, 1942 р. н.,  
Кривецької Ольги Мирославівни, 1970 р. н.,  

Кривецького Богдана Богдановича, 1964 р. н.,  
та Дмитрик Марії Михайлівни, 1970 р. н.  

Розшифрувала О. Поріцька

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Тепер хоронят так, шо помер одного дня, а другого – 
хоронят. Колис то тримали два дні, а на третій – хова-
ли. Тато оповідали мої, [що] на трембітах грают. По-
легшення агонії. [Як діяли, коли людина не могла по-
мерти?] Маком свяченим обсипали кругом хати. Він 
[нечистий], заки мак візбирає, то людина вмре. Ше 
казали, шо свічку не можна тримати тої людини – та, 
шо мала [нечистого]. Кажуть, шо погано, коли сосна 
чи ялинка на городі коло хати росте.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Труна. 
[Тато] каже, не робили так труну, як тут у нас роблят, 
а в рядку [полотно] замотали та й несут. Ігри при по-
мерлому. Раніше старенькі в більшости помирали, то 
не була така трагедія. То часом собі ше в ігри грали, 
шос придумували. Но то більше в горах [в Карпатах]. 
В  «Дупака» грали: один тримав, другий  – бив, той  – 
вгадував хто. І в карти грали, чоловіки, цілу ніч вони 
сиділи. [А як жінка померла?] Таке саме й жінка. Були 
спеціальні голосільниці на Івано-Франківщині. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дитини. Звичайно вбирали. 
Якшо дівчинка, то шили вінок, навіть [коли] малень-
ка. [Де ставили домовину: на столі чи на лаві?] У нас 
тоди на лавка́х клали. Тепер вже на середині хати, збо-
ку, на лавці. Як дуже маленька була, то колись ішла 
з бабкою [підхоронювали]. [Священика запрошува-
ли?] Так. Там відправа інакша, до семи років. То ше 
ангел, як до семи років. Дітей нехрещених. За те по-
трача. Десь прикопала мама ту дитину, так шо ніхто 
не знав, а чоловік там город тримав. І косив, і збирав 
всьо, і постійно йому шось приходило [і казало]: «Ти 
там не рухай, то моє». Приходив вві сні йому і неспо-
кій якийсь, якісь страхи мав, якісь неполадки в сім’ї. 
[Він не знав, що там прикопана дитина?] Вже потім 
дізнався. То важно, шоби до сім років десь на обісті́ 
дитина не стала на такому місці, де похована дитина 
нехреще ́на. [Таких дітей поминали?] Нє. Вони не мали 
імені і не хрещені. Потерчата, то такі діти, шо якась 

дівчина покрилася і приховала, таємно родила і дес 
ту дитину згубила чи вона мертвою вродиласа. [Якщо 
мертвонароджена?] То всьо одно святою водою кро-
пили, ховали тоту дитину, давали ім’я якес. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Умер чоловік,  
а вона [удова] за ним дуже плакала. І він зачав при-
ходи́ти до неї вночі. І приходе, і муче її, шо страшне 
діло. І хтос їй нарадив, шоби вбраласа так, як моло-
да. Пішла до священика, священик дав їй нарукавни-
ки з церкви і каже, шоб обсипаласа маком свяченим. 
Він приходит і каже: «Фу, ше м не видів, шоби старі у 
вінках ходили!» А вона каже: «Ще м не виділа, шоби 
мертві до живих ходили!» Тріснув дверима  – і всьо. 
Більше не приходив. А  ще на квартирі була з одною 
жінкою. Її чоловік трагічно загинув. Вона казала, шо 
одного року – вона вже вийшла заміж вдруге – не піш-
ла на Зелені свята на гріб до него. «Він приходит до 
мене, тако навалюєса на мене і мене тисне», – казала 
вона. Вже друга дитина в неї і другий чоловік! «Я не 
сплю, – каже, – цілими но ́чами». Не поїхала, бо дити-
на маленька, не вийшло мені. І з тої пори не маю спо-
кою». [Як він загинув?] Переходи ́в дорогу, і збила його 
машина. Наглою смертю помер. [Його якось назива-
ли?] Казали, шо опирі́ ходять. Ше казали, шо пано ́к 
все ходить. [Чи приходила з того світа мати плекати 
немовля грудне?] В одній сім’ї так було. Розказували, 
шо мама приходи ́ла (мама померла), коли свічку зага-
сили і чули, як вона плекає груддю маленьку дитину. 
І якось довший час, як виключали світло, вона [дити-
на] дійсно від молока мала сліди. 

с. Кудринці
Записали І. Щербак та О. Поріцька 7 жовтня 2011 р.  

у с. Кудринці Борщівського р‑ну Тернопільської обл. 
від Ткач Ольги Василівни, 1958 р. н.,  

Синички Ганни Костянтинівни, 1942 р. н.,  
та Синички Івана Михайловича, 1941 р. н.  

Розшифрувала І. Щербак

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
І якшо покійник уже на катафельці, то тоді йде подзвін 
у церкві. І тоді вже, як сповістили дзвоном, бо на службу 
Божу є інакший дзвін, всі, шо є в хаті, вклякають і чита-
ють молитву. Помолилися і розходяться. Полегшення 
агонії. Коли чоловік помирає, але коли ше не кончив-
ся, то давали свічку у руки і відтак молилися, і він так 
відходив. [Коли людина тяжко помирала, довго мучи-
лася, то чим це пояснювали?] Був у нас один чоловік, 
не міг померти, поки тайну не розповів. Він видів, як 
у той час, коли крилися [ховалися], у кирницю кидали 
наших людей. [...] Старалися, шоб той, хто вмірає, не 
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видів по господарству нічого. Бо часом, як подивиться, 
як йому зробиться жаль, а тоди, як він відійде, то й всьо 
відходило. Шоби не подивився, то тепер так робля: от 
поставили насіння цибулі чи буряка, то, якшо вже лю-
дина дуже хвора, [треба] переставити те насіння в дру-
ге місце, шоби вона не бачила. Таке саме тепер робля: 
якшо худоба чи свині – хтось йде і кидає худобі шось 
їсти перед тим, як покійника мають виносити. Шоби у 
того, хто лишається у сімї, все велося, шоби не йшло 
за покійником. Колись таке було, шо мав помирати, то 
просив, шо виведіть мене на подвір’я, най гляну на гос-
подарку, то не виводили, бо або згорить усе, або пішло 
б за ним. Не виводили.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. Померла людина, то всамперед пови-
нні помити. Приходять або рідні, або сусіди, або дру-
зі. «Мертва вода». [Воду, якою обмивали покійника], 
старалися виливати там, де бзина [бузина] росте, на 
окіп [насип над яром], де люди не ходять, або там, де 
межа якась є, або закопували в землю. І казали, шо десь 
в сутичах – це таке місце, де ніхто не ходить. І так само 
тряпочку, якою мили покійника. Бо то є мертва вода. 
Бо як вилити на дорогу, де люди ходять, то їм буде дуже 
велика проблема. От навіть кажуть, шо якшо хочуть 
зробити комусь зле, то таке роблять. І якшо перебре-
деш перший, то буде дуже плохо. Спорядження помер-
лого. То вже як покійник заказує, шоб хто споряджав. 
Колись таке було: в якій сорочці брала шлюб, в тій со-
рочці мали і поховати. А тепер нам вже шкода тих со-
рочок. Навіть моя мама, як помирали, то онуці лишили 
ту сорочку. Бо то були святкові сорочки, як цілий рукав 
зашитий. А на щодень, то носили такі, шо лиш кусочок 
зашитий [полики]. І так само чоловіків [ховали] у тій 
сорочці, шо брали шлюб. То була сорочка довга, з до-
мотканого полотна, і штани такі самі були. І капелюха 
(солом’яні колись були) клали. А  жінку пов’язували 
тою хусткою, в якій вона брала шлюб, або тою, шо све-
круха пометала. Чорна хустка така, або та хустка, шо 
молода на весіллі до боку чіпляла. Як котра зберегла-
ся хустка. Вдягали горбатку. До грудей накривали до-
мотканим полотном. Жінці одягають на ноги панчохи 
прості, а взуття (невзуване) ставлять в стороні. Каза-
ли, шоби на тім світі не ходити і не гримати капцями. 
Аби тихенько було всьо. І  хрестик чи вервицю кла-
дуть – то, шо носили, то всьо ставлять. «Пута». Руки 
і ноги зв’язують шнурочками, ставлять три свічечки у 
руки, образки на груди – Ісус Христос і Матінка Божа.
[...] І коли вже спорядили – роблять катафельок. У ве-
ликій хаті просто дверей, навпроти стольного вікна, 
спеціально лави ставлять, дошки збивають. Ставлять і 
застиляють веренями чи коврами у два-три ряди, звер-
ху – простинь вишита, біле полотно і подушку ставили. 
На подушку клали хустку, якшо жінка, то переважно з 
френзелями і більше квітчаста, а якшо чоловік – більш 
така темна, але все рівно хустка була на подушці. Атри-
бути поховальні. [В руки свічку давали?] Давали три 
свічечки, колись-то з воску робили. Нічне перебування 
біля померлого. Ввечері дяк читає Псалтир – посмерт-
ну молитву над покійником. Читає дві-три години. 
Перше було, шо цілу ніч читав. З рідні хтось лишаєть-
ся, шоб бути коло покійника. Колись покійник мав дві 
ночі переночувати в хаті. Півчі. Рано вже приходе свя-
щеник, відправляє службу. На котру годину закажуть, 
то приходить священик, і люди сходяться. Скорше так 

не було, а  теперечки запрошують співаків. [Півчу?] 
«Співаки»,  – у  нас кажуть. Ті, шо у церкві співають, 
п’ять чи шість жіночок старших. І вони йдуть, співа-
ють похоронні пісні, поки священик має прийти. Дуже 
жалібні пісні. Даровини прощальні. Коли покійник ле-
жить, то кладуть чи хустину, чи салфетку яку, кидають 
гроші. Це родині лишається. Переважно, як сироти ли-
шаються. Колись вінки більше несли люди на похорон, 
а тепер більше гроші, шоби допомога була сім’ї. Про-
щання з померлим. Служба Божа, парастас, потому 
йде останнє цілювання. У головах покійника паламар 
ставить підставку, і  там священик кладе Євангеліє. 
Дяк читає, шо йде посліднє цілювання. Йдуть в першу 
чергу рідні. Цілюють Євангеліє, хрест на віці труни, ці-
лують образи і хрест на престолі, і в руку священика. 
Покійного цілюють ще [в] хаті в руки, а хто хоче, то і 
в голову. І таке саме на подвірї. В церкві труна стоїть 
вже закрита. [...] [Гроші кладуть], як хто. Скорше було 
таке, шо кидали в яму, шоб покійник мав там. Бо багато 
кажуть, шо помирали клінічною смертю і поверталися 
і казали, шо от, я хотів десь перейти, і я не мав з чим. 
[...] Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
Лишають одну людину, шоби там всьо розібрала. То, 
шо на катафалку лежало, виносять надвір, шоби воно 
провітрилося. На то місце, де лежав покійник, кладуть 
хліб. Якшо жінка, то хустку і зверху хліб, а якшо чоло-
вік, то рушник і зверху хліб. І та людина, шо розбирає 
той катафалок, то забирає той хліб і хустинку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли вже 
закривати віко, то застиляють покійника домотканим 
полотном. А тепер є спеціальний такий тюль – в хрес-
тики. Виносять з хати [труну] одружені сини і зяті, 
неодруженим не дозволено. Вони лиш виносять з хати 
надвір. А далі, то вже заказують людям. Три рази на по-
розі опускають. Закрили і потому відкрили [двері]. Віко 
несуть чоловіки чужі. На віко кладуть рушник і колач. 
Потому це забира паламар. Тих, що несуть, рушниками 
руку перев’язують. І процесію перев’язують. Якшо жін-
ка, то хусткою, а чоловіка – рушником. І тих, хто він-
ки несе. У нас [процесія зупиняється] біля священних 
місць  – капличка чи хрест. Читають Євангеліє. Якшо 
старша людина, то відчитав священик на воротях Єван-
геліє, то потому труну закривають. А якшо людина мо-
лода, то несуть відкриту труну аж до церкви. Священик 
на порозі церкви прочитав Євангеліє і тоді закривають 
труну і заносять до церкви. [Дорогу похорону можна 
перейти?] Ні, цього не можна. Машина зустрічна стає, 
і хто там є, то виходять з машини. 

КЛАДОВИЩЕ  Прочитав священик Євангеліє, всі вкляка-
ють під Євангелією, після того священик каже прощу. 
Він розказує про покійника від часу, як той народив-
ся, і до днів, як той помер. А потому устами священика 
покійник прощається з дружиною, з діть ми. І просить 
вибачення, якшо когось з них образив. І так з кожним – 
і з сусідами, з родиною, з близькими: «Простіть мені і 
прощайте». А як помирає тато чи мама, а лишаються 
діти неодружені, то на подвір’ю кланяється чи дочка, 
чи син – вклякнув, вклонився і йде цілує руки покій-
нику. І  так три рази. Опускання труни. Є  спеціальні 
такі шнури – паси. Колись – на рушниках. Як молодий 
хлопець, то тоді простирадла такі були, шо на ліжках 
стелили. А  зараз вже ні. Всамперед, поки ше мають 
принести покійника, приносять ноші і то вже від воріт 
кладовища несуть на ношах до ями. Могила. Коло ями 
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священик веде відправу, освячує свяченою водою яму, 
прощаються рідні і тоді опускають труну у яму. Потому 
священик печатає гріб: молитва і рискалем з трьох кін-
ців робить хрестики, каже: «Во ім’я Отця і Сина, і Свя-
того Духа. Амен». 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Чи запро-
шують на поминальний обід?] Вже нє. Того, шо люди 
дуже хворіють і багато коштів йде на лікування. Робля 
і зара обід, але запрошують хор, тих, хто ніс процесію, 
того, хто ніс покійника, віко. До хати йдуть і там ще раз 
молитва. [Чи миють руки після кладовища?] Як хто. 
Перед тим, як обідати, ще раз прочитали «З  духами 
праведними». Разом з колачами на службу Божу і на 
парастас ставлять пшеницю. Викладають цукерками 
хрестика на ній, цукрують, ставля маленьку ложечку, 
священик благословить, смакує він перший. А потому 
з церкви принося до хати, ставля знов хліб, відправа 
ще раз і парастас той ставля. Після того кушає дяк і всі 
рідні. І  потім вже кожен бере ложечкою три рази тої 
пшениці. І треба стараться брати якнайменше зерна, бо 
за кожне зерно треба помолитися. [Коли розходяться 
з обіду, то щось рідня дає із собою?] Ще раз моляться, 
співають «Вічная пам’ять», дають кожному булочку і 
цукерки парно. Як дають, то не кажуть дякую, а забо-
дапросте – це шоби Бог простив. А ранше, то просто 
по шматку хліба давали. Страви поминальні. Якшо 
М’ясниці, то дають юшку з курки, з  качки або холо-
дець. Але більше холодець. Юшка  – це тушене м’ясо, 
запалене мукою, як підлива. Їдять її ложками. Колись 
була юшка, винігрет, борщ обов’язково, як друга стра-
ва, і пампушки. І всі чекають, поки подадуть борщ. Тоді 
встають і моляться. А потім голубці – з гречкою чи ри-
сом. А якшо помирає в піст, бо навіть кажуть, шо добре 
дати за покійника один обід пісний, то варят юшку з 
губами [грибами] і [подають] всі пісні салати, рибу сма-
жену, оселедці – всьо-всьо пісне. Потому борщ пісний і 
пампушки, пісні голубці. А якшо попадає ше в четвер, 
то можуть бути налисники з молоком чи сметаною. 
А в п’ятницю вже тільки пісне. Атрибути поховальні. 
Після поминального обіду, після похорону, лишають 
на основному столі свічечку, запалену у стакані з пше-
ницею. Вона постійно горить, її міняють. Страви зали-
шають, водичку ставлять. [На Святий вечір лишають 
страви на столі?] Як вечеряли, то все лишають на столі: 
і  ложки, і  вилка  – все, чим користувалися, лишають. 
Поминки післяпохоронні. У  церкві правлять службу 
Божу, парастас. І  всі, хто був у церкві, йдуть на обід. 
[На наступний день після похорону покійнику несуть 
сніданок?] Не несут. Ідуть до церкви молитися, а їсти не 
несуть. [На дев’ять днів поминають?] Нє, на сорок днів. 
Скликають рідню. Готують так само, як на поминаль-
ний обід. Заборони та перестороги, пов’язані з похо-
роном. [У хаті можна якусь роботу робити до сорока 
днів?] Ні. Не можна було мастити. Навіть і до року, то 
лишали місце за ліжком, аби не замащувати покійнику 
дорогу в чистилище.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У Великий піст шість раз 
правиться. Потім у свято Великоднє на цвинтарі пра-
виться. Є Провідна неділя, після Великодня. А на Ве-
ликдень, то також йдуть на цвинтар і поминають по-
мерлих. Дари поминальні. [Що із собою беруть на 
цвинтар?] Паску і писанки, рушничок вишитий, цукер-
ки. Ставлять рушничок на могилу і те все кладуть на 
рушничок. [Hа кладовищі] не обідають. Просто став-

лять і все. А шоби дати в руки шось комусь, то цукерки. 
А паску і писанки дають священикові, як він править. 
А рушничок додому забирають. Колись паски і писан-
ки бідним роздавали. Раніше, після війни в п’ятдесятих 
[1950] роках, скільки тих калік коло церкви сиділо, то 
їм той хліб роздавали. А хто не встиг на Великдень, то 
йде у понеділок на цвинтар, і там священик править. На 
Великдень священик править тим, хто приїхав у гості 
до рідні, бо вони увечері від’їжджають. А в понеділок, 
то вже всі сільські люди йдуть поминати свою рідню. 
[Hа Зелені свята поминали покійників?] На Зелені свя-
та так не поминають. В нас є така традиція – май не-
суть. Гілочками ясеня, клена замаюють могилу і хату, 
[поминають] на другу Матку Божу [Друга Пречиста – 
двадцять першого  вересня за н.  ст.]  – в нас празник. 
А якшо він попадає у будний день, то ми переносимо на 
неділю. А після того в нас є відпуст на Чесного Хреста 
[двадцять сьомого вересня]. І після відпусту так само 
поминають покійних. Люди повинні нa відпуст йти 
пішки, і є дуже багато людей до сповіді. Правиться все-
ношна. [1 листопада, на день Всіх Святих, поминають?] 
Поминають померлих і перед вечером, у п’ятій годині, 
біля соборного хреста відправляється молитва, свічеч-
ки ставлять. У нас такого раніше не було. Це пару років 
тому так роблять. Це прийшло з Польщі. Традиції жа-
лобні. Родина в траурі. Жінки вбираються в чорні хуст-
ки. До сорока днів носять. Але якшо йшли на жнива, 
вбирали білі хустини.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Ті люди, шо шось знали, мусіли передати комусь. 
От я знаю, шо у нас була така жіночка, яка зливала лю-
дям перестрашення, наврочення на віск. І це помагало 
людям. І коли вона помирала, вона мусіла це передати. 
Неодружених. [Вбирають їх] так, як до шлюбу. Колись 
ховали у строї українському, а тепер – у білому, з ве-
льоном. [Обручки] з воску. На початок [процесії] хло-
пець чи дівчина несе деревце. Деревце вбране так, як 
на весілля. Якшо до хлопця, то дівчина несе, а якшо до 
дівчини, то несе хлопець. Печуть колачі, коли служба 
Божа, читають Псалтиру, то хліб кладуть. На службу 
Божу і два – на парастас. Рушник простиляють на тру-
ну і колач ставля[ть] на труну зверху.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  
Матусю ти наша рідненька,
Як скоро ідеш ти од нас. 
Як хтілося, люба матусю,
Щоб завжди була біля нас.
Могила тебе забірає, 
Душа твоя в вічність іде. 
Прости нам, рідненька матусю, 
Якщо образили тебе. 

[А за татом які співають?] Так само, шо лиш міняється 
слово. [Якщо молоду людину чи дитину ховають?] То 
вже такі, більш церковні співають.

с. Мушкатівка
Записали О. Поріцька та І. Щербак 4 жовтня 2011 р.  

в с. Мушкатівка Борщівського р‑ну Тернопільської обл.  
від Бульдяк (Баліцької) Орисі Гаврилівни, 1940 р. н. 

Розшифрувала О. Поріцька

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Страви поминальні. На сорок 
днів обов’язково повинен бути борщ і пампушки. Всьо 

БОРЩІВСЬКИЙ  РАЙОН
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готуют. Є  й холодец, го́лубці, капуста. Моляться до 
борщу [читають молитву перед уживанням їжі]. «Отче 
наш» і «Богородиця Діво». «Засвяти в упокой, Хрис-
те, душу рабів твоїх, де немає ні болізні, ні зітхання, 
але життя бесконечне», – молитва така йде. Аж тогди 
їдять борщ і свічка світиться. [У чому стоїть свічка?] 
В стакані з пшеничкою. Світиться. [Сходяться тільки 
родичі?] Кого запросят. І до церкви, кого [запросять]. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Що таке парастас?] Пра-
витьсє се так, як похорон. Стоїть три хліби. Стоїт пше-
ниця. Ше шось, шо кладете ше тамка. Служба Божа 
сі відправила, після служби Божої на окремому сто́лі 
і правиться парастас. Співают «Вічная пам’ят». І спо-
минают, по папірчику. І так сі правит цілий піст. У нас 
є чотири пам’ятних суботи, крім сороковустів. В піст 
кажної п’ятниці правляться сороковусти. Платяться 
гроші і поминают всіх померлих, с книжечки. А суботи 
поминальні, то правится служба Божа така, як сі служ-
ба Божа правит, але ше як панехида за померлих. [Це у 
Великій піст?] Так, Великий піст. І є перед [Д] Ми́тром 
поминальна субота, перед Пилипи і Катерини. Роди-
тельска може бути, як я прав’ю за своїх родичів. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. [Чи став-
лять на могилі нехрещеної дитини хрест?] Не можна. 
І не поминають її. Вішальників. Не можна і повішаль-
ника [поминати]. Зара поминають, зара вже і на по-
вішальниках хрест стоїт. Повішальників не ховають 
на кладбищі, а  уто ́плєників  – ховають. Повішальни-
ків ховають на обочині цвинтарів. Викликання дощу. 
Дев’ять місяців не падав дощ. Збералися дев’ять вдо-
виць і дев’ять днів носили і ляли воду на цвинтар, на 
могилу [вішальника]. Ходили каждий ранок, носили 
по відрові води. [Хреста не виймали?] Нє. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Колись моя баб-
ка розказувала, шо її прабабка ходила вночи́. Як вона 
приходила, то всьо перевертала в хаті. То потому хо-
дили до священика, і священик приходив і сьвятив. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Чому покійники сняться?] Зна-
чить, шось людина покутує, шось вона не зробила 
[для померлого]. [Що тоді треба робити?] Треба моли-
тисі, треба давати [на церкву], ставить свічку за його 
душу. Людина потребує помочі. [...] Мамі сі приснило, 
шо бабка стояла коло воріт. Се знак був, шо вона по-
мерла. Вона каже: «Я вийшла надвір, і я віділа, як баб-
ка стояла коло брами».

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Винятинці
Записав В. Ткаченко 7 жовтня 2011 р. у с. Винятинці 

Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.  
від Тихолаз Ганни Станіславівни, 1955 р. н.,  

та Горохолин Емілії Дмитрівни, 1938 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. У мене повмирали – я собі сама вбирала. 
Ніхто не хоче йти мити. Я води загріла сама, сама по-
мила, сама зібрала, розчесала, зав’їзала. Колис, то кла-
ли мидницю [миску], колис цибер, де була мидниця. На 
цибер клали дошку. «Мертва вода». [Виливали воду 
з-під покійника], де лю ди не ходять. Де якес тернє, якес 
ріщє. Шматє попалити. Спорядження померлого. Для 

покійника так: хрестик, образок, хустинка, перстень, 
капелюх. Хто хоче  – кладе гроші тепер. Труна. Колис 
клали трачинє [тирса], гимблинє [дерев’яна стружка], 
віночки обов’язково. Віночки в подушки. Хто як має 
багато, то і так кидає в домовину, на спід. Біле полот-
но. Колис капи клали, як не було шо, застелювали тим. 
Нині вже є купуєси, біленьке зверхи всьо та й нині вже 
подушки си купує. Людина хоче своє дати чи вишите, 
чи таке. Атрибути поховальні. Хрест, колачі, три свіч-
ки – обов’язково. Приходит [священик] Псалтиру чи-
тати. Приходє на панахиду, вже ховати – хор. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Лиш вино-
сє з хати, відразу двері закривают. Я  ж казала двері 
закриют, а  через вікно подивлятси аби виділи. Тоді 
втворєют двері та й рідні виходє. Сусіди. В хаті лиша-
єси жінка чи там дві, шо розбере катофельок. Священ-
ник відправит, несут до церкви. В  церкві відправит, 
з  церкви  – на цвинтар. Заборони та перестороги, 
пов’язані з померлим. Не можна си дивити у вікно, 
поки не покладут [покійника]. Вже як покладут, аж 
тоди через вікно, аби видіти, подивитиси на домовину. 

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Кличут сусідів, людей, хлопців. 
По людях є гробарі, шо їм платите, і  вони копают. 
В нас таких нема. Копают наперед яму. Могила. Своє, 
рідні, – нє, бо не можна [кидати пригорщу землі в мо-
гилу], бо тяжко тримати рідну землю. Чужі – хто хоче. 
Три грудочки землі. Кидає ксьондз, кропит свяченов 
водов, печатає гріб, а тоді каже: «Киньте грудку землі». 
Є  пісня «Киньте грудочку землі». Подякує, хто най-
ближчий, всій родині, всім, шо помогли випровади-
ти, і просит на парастас. Ідут додому. До року ніхто не 
ставив [пам’ятник, лише] після року. Навіть і гріб до 
року ніхто не рушив. Там собі квітки приносє, то всьо 
коло гроба. Навіть, як дощі падают, і гріб западаєси – 
ніхто його не рушит.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  Як ховают, то хор співає. У нас хор 
співає, але співают похоронні пісні. Багато пісень си 
дуже співає, як несут. Як виносят, співают «Святий 
Боже, святий кріпкий». Потому співают вже, як про-
щєютси «Прощай, моє подвір’я, родинонько, хати-
нонько, прощай»: 
Прощаю вас, пороги мої, в останній раз, 
Бо з вічної дороги не вернуся до вас, (2) 
Прощай ти, гарний світе, і сонечко, прощай, 
Бо більше не засвітиш вже до моїх дверей, (2) 
Вже зійшлася вся родина у саду… 
Вже останній раз прощаю, мертве тіло у труні (2) 
Прощаваєте гарний світе, хатинонько прощай, 
Бо іду я в домовину без вікон і дверей… 

***
Прощаю, душе, в останній раз, прощай [нерозб.], 
В далекий край і перший раз лишаєш жаль родині, 
В далекий край ідеш від нас, лишаєш жаль родині 
Твоя душа вже [нерозб.] на другий світ дорогов, 
Бо всім одна є ціль життя – віддати душу Богу,
Лети, душе, в небесний край, дорога там безпечна. 
Там вічний дім, блаженний рай, життя там  
 безконечне. 

***
Ми вже твоє тіло до гробу зложили 
І тебе прощаєм на краю могили, 
А душа твоя [нерозб.] пішла з Богом си злучити, суд  
 його приймити, 
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Бо ми християни бачимо самі, 
Що ми лиш прохожі на цім сліз долині, 
Тож за смерть не забуваймо, за гріхи пам’ятаймо, 
Одну суду пам’ятаймо, за гріхи ся каймо… 

***
Колис мої ноги по світу ходили, 
Колис мої руки так тяжко робили, 
А нині на грудях лежать… 

***
Ой Боже ш мій, Боже, з великого раю 
Послухай молитву мою, 
Візьми мою душу до самого неба, (2) 
А тіло в сирую землю. (2) 
Висипіть на мені високу могилу, 
Могила травою заросте, 
Посадіть на неї червону калину, (2)
Бо вона на весні зацвіте. (2)
Будуться до неї всі пташки злітати,
Будут щебетати мені, 
Но я не почую, як буду лежати (2)
Глибоко у сирій землі. (2)
Бо могила висока, хатина маленька, 
Але в ній віконця нема, 
Я буду лежати, буду спочивати, (2)
Аж до страшного суда (2).

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Дома поминают. Кожному да-
вали мити руки. Страви поминальні. Якщо, напри-
клад, М’яс ниці, то давали м’ясне, якщо попадало в 
піст, то фасолю терту, грибну юшку, бараболі пісні, 
консерву, рибу, а колис – тульку. І голубці пісні. В такі 
дни [у М’яс ниці] – від канапки до компоту, до кави, 
бо тепер компоту нема – вже кава. Так, як на весілю. 
В  нас парастас [коливо в інших регіонах України], 
пшениця. Саме перше кушає си пшениця. З  маком 
може бути, а тепер дают ізюму трошки. З одної мис-
ки кожне кушає. То свячена, благословлена. Над нев 
служит ксьондз. Кожна людина покушає парастас. Як 
си розходє, то дают булочки за душу кожному і там 
печенє, шоколадки. Так на похорон якшо сорок днів 
віддают, і так рік, то парастас перше. По людях є, [що] 
мід дают. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Рідні приходє, пішли на 
могилу, помолилися «Отче наш», поклали свічечку. 
Поминальна Михайлова субота, Дмитрова субота, се 
в церкві. Великдень приходит, то несуть парастас і три 
колачі, три паски. Несем гроші, хто хоче – купує цу-
керків, шоколадку. В нас на Великоднє свято ми зби-
раєм си. Священик ходит по гробах, правит. Колис, за 
мої пам’яти, то у Вливаний понеділок [понеділок після 
Великодня] старий ксьондз ходив. Поминання індиві-
дуальні. Поминає си в то число, шо помер. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Не-
одружених. Молоду дівчину  – у вельон. Молодого 
хлопця – як на весіля: в костюм, букет кладут, хустку 
до боку. Деревце, вінок. Самогубців. На цвинтарю ви-
ділено, шо там ховают таких [самогубців]. Колис ка-
зали, якшо людина сама собі, бо якшо хтос йому взєв 
його життя, то ховаєси на цвинтари.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Кажут, шо кілько 
зерняток пшенички, то кілько се рахує си молитва люд-
ська, кілько молитвів та людина на тім світі має. Кілько 
люди з’їдє в нього на [поминальному обіді] зернів пше-
нички, тілько має там «Отче наш» від Бога, тримає. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Колис фотографію закопали з 
покійним. І приснилося, і  мучило людину, шо мусіли 
відкопати. Приснився сон: відкопай, забери. Йому да-
єси, шо йому си належит, а шо си йому не належит, то 
там не даєси. 

с. Голігради
Записав Я. Савчук під час похорону 2011 р. 

 у с. Голігради Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.  
Розшифрував В. Ткаченко

ПІСНІ ПОХОРОННІ 
Боже мій, Боже, з високого неба 
Вислухай молитву мою.
Візьми мою душу до самого неба, (2)
А тіло – в сирую землю. (2)
Висипліть на мені високу могилу, 
Могила травою заросте.
Посадіть на мині червону калину – (2)
Вона на весні зацвіте. (2)
Будуть ся до неї всі пташки злітати,
Будуть щебетати мені,
Но я не почую, як буду лежати (2)
Глибоко у сирії землі. (2)
Моя домовина – маленька хатина,
У неї віконця нема.
Я буду лежати, буду спочивати (2)
Аж до Страшного суда. (2)
Прощайте, рідненькі, сусіди близенькі,
Бо нас […] в такий час.
Щоб з вами прощатись, з вами розтаватись (2)
І йти у могилу лежать. (2)
Ой Боже, мій Боже, який Ти ласкавий, 
Прийми, Ти, молитву мою.
Візьми мою душу до самого неба, (2)
А тіло – в сирую землю. (2)

с. Касперівці
Записав В. Ткаченко 8 жовтня 2011 р. у с. Касперівці 

Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.  
від Мацьків Ярослави Михайлівни, 1927 р. н., та 

Лікарівської Ярослави Іванівни, 1933 р. н.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  Треба на подзвін давати 
до церкви, аби передзвонили. Доки не передзвонять, 
яму копати не можна. Передзвонят в церкви, вже за-
казуют чоловіків і копают яму. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Прийшли жінки, помили, вбрали. 
«Мертва вода». [Виливають] там, де люди не ходє. Те-
пер вже є такі, шо берут ту воду і навіт можут підляти 
когос. Під таке дерево, кут шо ніхто ніде не ходит, бо 
то не можна, кажут, виливати. Одягання померлого. 
Чоловіка – в костюм, вишиванку, хто має, а так – со-
рочка і галстук. Жінку  – спідниця, вишіта сорочка. 
Мешти [взуття], панчохи. Спорядження померлого. 
Свічки, поставники два, хрест, на груди хрест, свічечку 
жовтеньку дают в руку, платочок, перстень. Полотно. 
Атрибути поховальні. До процасії треба рушників. 
На хрест треба хустку, як жінка, рушник  – як чоло-
вік. Тім, шо яму копают, так само всім по рушникови 
дают. Колач на труні є, то бере паламар, бере рушник з 
трунви і той колач. Труна. Свячених віночків стелиси, 
подушечку си робит, кладеси свяченого зіллячка під 

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ  РАЙОН
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голови, наспід стелют, застелюют. Тепер трунви гото-
ві – оббиті, а колис оббивали полотном. Заборони та 
перестороги, пов’язані з померлим. Закривают хуст-
кув чи рушником зеркало. Відправа. Вже як ксьондз 
відправит, як винисут покійника, війдут усі, двері за-
кривают сінні. Як читає Євангліє, то двері мают бути 
закриті. Всі виходє і стают: навколо трунви – родина, 
а ті – з боку.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносє. На 
порозі три рази труну прощєси з порогами своїми. 
Кладут на нари такі, шо несе си. Потому, як [ви]несут, 
то жінка йде одна, той катафельок розбирає, то скла-
дає і за то її дают колач. Священик відправлєє похо-
рон, каже прощу. Тоди несут до церкви. Похорон.  На 
другий день чи на третий день вже, як ховают, заказу-
ют до процесії, до ями ті самі, шо копали, та й ті самі 
мают нести на цвинтар. До церкви. В церкві відпра-
вилося, послідне цілуванє і вже скінчилоси і виходє 
на цвинтар, а потому на цвинтар несут. На цвинтарі 
відправляє си і тоді закопуют. По цвинтари кличут на 
обід: ті, шо несут, шо процесію несут, шо яму копали. 
Відправа. У церкві відправлєє си служба, послідне ці-
лованє йде, тоди несут на цвинтар. 

КЛАДОВИЩЕ Копачі. Кличут сусідів, вісім чоловік кли-
чут та й йдут, копают. Не платє їм нічо, то шо могорич 
дадє, їсти. Похорон обійде си, кличут за стіл тоди їх. 
Опускання труни. Такі ленти, ни шнурки, тверді, моц-
ні шо на них спускали [труну] у яму. Потому священик 
бере свячену воду, він принесе, покропив, запачетає 
гріб на штири сторони і потому закидают. Потому ки-
дают землю, а колис не кидали. Кидали гроші, а потому 
священик сваривси, каже: «Лібше дайте до церкви, як ті 
гроші кидати в глину». З цвинтари йшли, дякували за 
то, шо випровадили [покійника] і просили на парастас.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Хто не має, 
то кличе лише тих, шо несут процесію, покійного. Па-
растас – це варена пшениця: кладут в миску і хрестик 
кладут, довкола цукерками обкладают. Зроблений 
хрест із шоколади на середині, вкладено лимончика-
ми, кусочками довкола. І се перед тим, як мают обіда-
ти, кушєют каждий по три рази. Це називаєси «парас-
тас за помершу душу». Кожен має вперед попробува-
ти цего парастасу, а потому вже сідают за обіт. Миска 
та переходит довкола, хрестятси і пробуют. Три кола-
чі, свічка з пшеницею і вода. Дякуют і співают пісню 
«Дякую, шо випровадили покійного». Давали булочки 
або колачики кожному і по чоколяді дают. Колис дава-
ли «перепічки» – казали. Дяк пообідав і давали колач 
йому, гроші платитси. Священикови так само давали 
гроші на цвинтари. Страви поминальні. Страви такі 
самі, як на весіллє. Хіба у великий піст – пісні стра-
ви були. М’ясо, капуста, голубці, каша. Тоді салатів не 
робили, як теперка, але робили хрін, холодець, душе-
нину давали, аби тепла юшка була, голубці, капуста, 
завиванець, компот, а тепер каву дают. Є ше такі, шо 
ше хотє випити сто грам. «Сніданок» для померлого. 
Свої ідут, несут сніданок тепер. З собою несут випив-
ку, закуску. Там почєстуют потрошки, помолєси і ідут 
додому. Поминки післяпохоронні. Колис поминали в 
дев’ять день, сорок день і рік. У  сорок день правит-
си служба похоронна. Сорок день: каждому булочка і 
шоколадку дают, як із застола виходє. Так само страви 
дают. Потом у рік і вже можна хрест класти.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминальний день со-
рокоуст си правит, у  Великий піст, каждої середи і 
п’єтниці. Всі си списує свою всю родину, хто вмер, 
і всіх поминают, ксьондз поминає, всіх почитує в по-
минальні дні. [...] Проводи, на Паску. Ходє по гробах з 
свяченою водою. Паски дают. Паски дают, конфетів й 
гроші. Часом є у Великдень – після обіду, ходит деко-
ли. Провідна неділя – тиждень по Пасці. Поминальна 
неділя, субота є.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Не одружених. Дівчина несе 
букет такий, як молодому, і  йде наперед труни. Хор 
іде, співає, процесію несут, хоругви несут. Хрест пер-
ший, а потом вінки, а потом покійника несут. Дівчину 
вбирают, як молоду: у вінок, тепер  – у сукинку і ве-
льон. Вінків багато. Самогубців. Збоку, з самого краю 
цвинтара ховали: хто втопивси чи зачепивси [пові-
сився]. [Священик не ховає самогубців].

с. Колодрібка
Записала Н. Зозуля у 1977 р.  

у с. Колодрібка Заліщицького р‑ну  
Тернопільської обл. 

від Манчуленко Івана Васильовича, 1915 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
«Маслування». В нашому селі був звичай,  що хворий, 
котрий чув свою недалеку кончину, обов’язково ви-
сповідувався і запричащався. Коли попросити свя-
щеника, за дрібною оплатою, хворого маслували. Це 
священик відправляв над хворим молебень, а відтак 
змащував хворому єлеєм, оливою чоло, виски, руки 
й ноги. Дуже часто хворий, з безнадійного стану, оду-
жував. Це вважалося, що якраз і помогло маслуван-
ня. Прощання. По сповіді сходилися рідні й сусіди, 
щоб перед смертію попрощатися з хворим. До кож-
ного з них хворий звертався зі словами: «Прощайте 
мені». Ті відповідали: «Най Вам Бог простить, і я Вам 
прощаю». За другим разом: «Прощайте мені». І знову 
відповідь: «Най Вам Бог простить, і я Вам прощаю». 
По третьому разові прощення кожен витався з хво-
рим: ловили один одному руку в кулак і цілували 
руку один другому на взаємність. При тій церемонії 
прощання кожен плакав, в хаті було повно плачів.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. До помершого зараз кликали об-
мивальницю – жінку, котра обмиває покійників. Або 
обмивали й жінки з рідних. Обмивши покійника в 
теп лій огрітій воді, вбирали його й ложили на при-
готоване місце в світлиці  – в другій половині хати, 
в передній. «Мертва вода». Воду, в котрій мили по-
кійника, не можна виливати на гній чи під ноги, куди 
ходиться, а в якесь глухе місце, куди ніхто не ходить. 
Спорядження померлого. Труну покійника вистелю-
ють зіллям із свячених віночків. На покійника-муж-
чину обов’язково вбирають шапку (ні в якому разі 
капелюха чи кашкета). Коли помер парубок, не жона-
тий, його вбирали, як до шлюбу. Коли дівчина – так 
само. Атрибути поховальні. Коли покійника вже 
зпорядили на лаву, жінки міряють ниткою покійника 
і сучать з воску свічку задовгу, як завеликий покій-
ник. Розуміється, що свічка тоненька. Її звивають у 
колачик так, що в міру згорання її постепенно розви-
вають і так аж до останку. Це називається «сточок». 
Цей сточок світять аж в церкві, коли покійника при-
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несуть до церкви, і  там за його душу йде відправа. 
З церкви сточок забирають додому і світять знову, під 
час похоронної трапези, під час обіду, котрий справ-
ляють зараз після похоронення покійника. Відтак 
сточок засвічують вечором того-таки дня, коли був 
похорон, і на котрий сходяться рідні і сусіди. Той ве-
чір зветься: «сходяться до “сточка”». Ігри при помер-
лому. Запалюють сточок і сидять коло нього, аж доки 
він не згорить. Коли покійник був високого росту, то 
й сточок був такий самий, і коло такого сточка треба 
було посидіти всю ніч. Коло сточка звичайно всі, без 
винятку, грають «Лубка». Ця гра виглядає так: один 
сідає на ослона чи стілець, а другий кладе йому голо-
ву на коліна, котрому закривають очі так, щоб взагалі 
не бачив нічого. Жінки вмочають рушника у воду, до-
бре викручують і тим рушником б’ють по черзі того, 
що жмурить. Б’ють чоловіки й жінки – хто є присут-
ній. Той навмання вгадує, хто вдарив, бо ж кожний 
знає всіх присутніх поіменно. Коли вгадав, що вдари-
ла Ганя чи Петро, тоді той йде жмурити, і гра продо-
вжується далі. При цьому розповідають різні приго-
ди й анекдоти. В іграх коло сточка хатні, рідні, участі 
не брали, а тільки приглядалися. Голосіння. За покій-
ником обов’язково треба плакати рідним, особливо 
жінкам, не тільки сльозами, а й приповідати всякими 
вишуканими жалібними словами і тим зворушувати 
жаль присутніх. Коли немає такого плачу, це викли-
кає осуд посторонніх. Коли помре хто безрідний, то 
бодай сусідка обов’язково заголосить.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли ви-
носять вже з хати, на дверях хоромних труной з по-
кійником доторкуються три рази до порога. Це про-
щається покійник з рідним домом і три рази кланя-
ється.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Традиції жалобні. Коли помер 
чи батько, чи мати, дівчата – діти батьків, котрі не є 
заміжні, обов’язково розплітали коси і весь час, аж 
поки не похоронять, ходили з розплетеною косою. 
Сини, зяті, котрі належали до дому, ходили з відкри-
тою головою – без шапки. Так само чоловік за жінкою 
ходив з відкритою головою, аж поки жінку не похо-
ронять. [...] За покійником всі рідні банували  – хо-
дили в жалобі. Чоловік, жінка, сини, доньки, зяті й 
невістки зобов’язані не менше до року банувати: не 
вбиратися у щось цвітисте, не танцювати, не співати, 
не жартувати і взагалі треба було заховати сумний-
жалібний вигляд. Коли кінчалося бановання, то хло-
пець чи дівчина померших родичів, коли йшли в пер-
ший танець від похорону, кидали гроші-дрібняки між 
танцюючих і тоді аж ішли в танець. Так само робили 
за братом чи сестрою. Кромі того, чоловік чи жінка не 
повинні були вдруге побиратися до одного року. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Вечором, коли 
сходяться до сточка, на вікно ставлять цілушку з хлі-
ба – окрайок з хліба – і горнятко, повне водою. Це для 
душі покійника, котрий обов’язково прийде у першу 
ніч свого похоронення до рідного дому, щоб покуш-
тувати хліба і запити водою. До хліба й горнятка з во-
дою ніхто не дивиться доти, доки не догорить сточок, 
і не погостять всі, котрі були коло сточка. По загаль-
ній гостині всі дивляться до горнятка з водою і ці-
лушки, чи відпита вода і чи над’їдена цілушка душею 
покійника. 

с. Новосілка
Записав В. Ткаченко 5 жовтня 2011 р.  

у с. Новосілка Заліщицького р‑у  
Тернопільської обл.  

від Ковбіньки Василини Андріївни, 1937 р. н.,  
Ковбіньки Івана Максимовича, 1934 р. н.,  

та Кошеланик Марії Григорівни, 1915 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Як має бути дес по сусідству, то сова кричить довго. 
Зараз люди віщувают, коли мают вмерти. Кожне каже, 
шо я сего року, певно, буду вмирати. Сусіди попри-
ходили, поклали на катафельок. Тоди вже йдут люди. 
Тоди вже дзвонять в церкві і сповіщают, шо вже по-
мерла людина. Полегшення агонії. Є, шо людина му-
чит си, не годна вмерти. Є такі молитви, молитвенни-
ки, шо їх читают. Шо би не було – чи жінка, чи чоловік. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО   Обмиван-
ня померлого. Я, наприклад, сама свою сестру вмива-
ла. Прийшли мої діти і помогли вбрати, помили. Зараз 
діти переважно вмивают. Раніше були люди такі, шо 
ходили вмивати. По селах є і зараз. Кажут, аж б’ютси, 
шо хотє вмивати, бо платє. В  нас ніхто не хоче нія-
кої плати. Як батька, то вмивают сини, як є. «Мертва 
вода». Воду виливают так, аби ніхто нігде не ходив. 
На берег чи де. Спорядження померлого. Вдягают в те, 
шо людина сказала, в шо її вдягнути. Хто собі хоче – 
складают у труну багато вбранє. Дехто не кладе нічо – 
роздає комус. Тепер нема кому роздавати – спалюют, 
а  колис люди брали. Атрибути поховальні. Колачі 
кладут. Якщо нема ше колачів, то кладут хліб, хрест 
стоїт на столі. Поки лиш умре, то хліб кладут, а  по-
тому вже заказуют колачі на похорон. Три колачі на 
столі стоїт, цілий час, кілько людина лежит. Штири 
свічки стоїт коло катафелька, світять, поставники є 
такі. Нічне перебування біля померлого. Дєк прихо-
дит ввечір і читає. До кожного [приходить], хто за-
просит, [але] не йде сам. Треба піти, запросити. Довго 
читає, після того йому платит си гроші, дає си колач. 
Дехто запрошує священика, приходит, відправєє вве-
чір. Люди йдут цілий вечір, сидять. Прийом роб’є [у] 
ввечір людям надворі. Труна. Конче би було трошки 
васильку, віночки свячені. Десєта п’єтницє йдут до 
ліса, рвут копитник, плетут віночки, потому, в неділю, 
ксьондз свєтит ті віночки, сушитси, покладеси дес, 
вони повисихали, потом у труну. Ящик делікатний, 
але під голови віночки свєчені. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з померлим. Накривали простиралом 
люстро.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Хлопці ви-
носє. В нас заказуєш хлопців, шо мают нести мерця. 
Вони копают яму і прикопуют потому [покійника]. 
Три рази на порозі труну [опускають] і кладуть на 
оборі, на ослони. Ті, шо мают його нести, рушниками 
перев’язані. Виносє надвір і надворі відправит. Закри-
вают простинями. Закривают двері в сіних, як винесли 
тіло. Вклєкают рідні по одному, по двоє. Ідут, мирцеви 
хрест поцілювали. Рідні цілюют в лице. Чужа людина 
поцілювала хрест і пішла. Є жінка, яка збирає постіль, 
[на якій лежав покійник]. Жінці дают пуписку, хустку. 
Двері закривают, як винесут. Виносє на дорогу. На до-
розі, на воротях прочитає Євангеліє, прощаніє таке, 
священик. Несе си до церкви, всі люди йдут разом. 

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ  РАЙОН
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Співаєм дорогов. Тепер більше машина возит. Прине-
сли до церкви. На порозі стали з трунвов, священик 
прочитав. Занесли до церкви, відправило си.

КЛАДОВИЩЕ  На новому [кладовищі] не садять дерев, 
а  колис садили. Тепер  садят низенькі, квіти декора-
тивні, маленькі. На старім цвинтари не годні си збути 
тих дерев. Садили черешні, тополі, шо хто хотів. Опус-
кання труни. Є такі паси заширокі, спеціально зроб-
лені. Є  по селах, шо рушниками [опускають]. [Свя-
щеник] і в ямі свєтит водов, і в труні. Кидают землю. 
Хто ближче, то кидают. Рідні, свої, вже не кидают, ко-
лис – кидали. Тепер кажут, шо не можна рідним кида-
ти. Потім подякує господар чи діти, шо випровадили, 
і запрошуют на обід. Могила. Є, шо з трунвою купля-
ют дерев’яний хрест, невеличкий, то той ставлять на 
цвинтари. Після року ставлять пам’ятник. Дари по-
минальні. Пуписки [булки] дают. Хліб, булочки такі 
плетені, довгенькі. Чос кажут, шо обов’язково хліб 
[потрібно] дати після вмерця. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Почи-
нає си [обід поминальний] з молитви. Дают парас-
тас  – пшениця варена. Пшениця і цукор, і  більше 
нема нічо. Зверху накладают апельсини, мандарини, 
прикрашуют цукерками. Головне – пшениця і цукор. 
І всі люди мают кушати. Колис кушали однов ложков, 
тепер – кожне своєв. Потому – з холодних страв, так, 
як на весіллі. Всьо є: ковбаси, оселедці, риба, канапки. 
Взагалі юшка, капуста, голубці, каші, струдель. По-
тім дают борщ, пампушки. Це саме головне повинно 
бути на похороні: борщ і пампушки. Носє жінки, по-
дают і запрошуют. Є і горівка, і вода. До борщу дают 
воду, особенно з кирниці. Скінчили обід, помолилиси, 
розходєси. Поминки післяпохоронні. Потому дев’ять 
день люди ше наймают, але вже не кличут людей. 
Підут  самі рідні, свої, хатні. Сорок день – то вже кли-
чут багато. То саме, парастас. Так, як весілє. Багато 
дуже страв кладут. Дают пуписки, борщ обов’язково, 
борщ і пампушки – то се мусит бути. На кожнім похо-
роні, на обіді. Ідут на цвинтар після того, як зробили 
[поминки]. Люди си поросходили – рідні збираютси: 
берут різних страв трошки, лишают на цвинатри, бе-
рут горілки, вгощают. Так на сорок день і на рік. До со-
рок день не можна наймати службу Божу, лиш в сорок 
день, бо, кажут, шо душа ше в хаті сидит.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Є  пам’ятна субота. Від-
правляют за померші душі. Ідут в церкву, відправляют. 
Несуть до церкви, хто шо хоче: хліб, булочки, цукор. 
Платят священикови, він відправляє службу Божу. 
Потому почитує карточки. Кожна людина дає карточ-
ку за своїх померших. На свята Великодні всі йдем на 
цвинтар. Карточка і гроші. Як до року хто вмер, то 
берут три паски, свічку світє і там ше, в  тарілку, за-
куски, горівку, вино. Роздают людям, аби поминали. 
Священик бере гроші і три паски. Рушник кладут на 
гріб і хліб той, і він відправляє. Загалі, в кожного лиш 
дав карточку, відчитав і всьо. Якшо помре дівчина чи 
хлопец, то розламуют колач і роздают людям. Перед 
свєтами Зеленими є субота поминальна. Є в року три 
суботи поминальних, шо відправлєє си за померши-
ми. Цілий піст сорокоусти відправляє си. У  середу, 
п’ятницю – до Великодня.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Не одружених. Одягают [по-
мерлу дівчину] так, як молоду. Дівчата вінок пле-
туть. Розламували колач, цукерки кидають. Само-
губців. Колис ховали [самогубців] у  фосі [рові], шо 
ніхто навіть до них не довідував си, навіть не ходили 
туда рідні. Тепер у кінци цвинтарє зробили ряд і вже 
пам’ятники кладут, квіти і всьо роб’є, як звичайно 
на людині. Казали наші батьки, шо Боже борони, шо 
пан платив, аби відвезли дес у Дністер, кинули, аби не 
було на цвинтари його. Ховают без священика. По-
тому відправ’єют собі. Священик не йде на ті моги-
ли відправ’єти. Якшо хоче, то наймают службу Божу, 
а його записуют послідним, згадуют. 

ПІСНІ ПОХОРОННІ  Заспівают пісню. 
Прощайте пороги, прощайте, одвірки, 
Бо я вже відходжу від вас всіх на віки. (2) 
Задзвонили дзвони, дали усім знати, 
Що я вже навіки лягла спочивати. (2) 
Що я вже навіки лягла спочивати, 
Ще буду ся з вами усіма прощати. (2) 
Прощаюся з вами, дорогії діти, 
З вами ся прощаю, 
Під Божу опіку я вас залишаю. (2)
Прощаюся з вами, сусіди-сельчани, 
Бо я вже відходжу до темної ями. (2)
У темній могилі я буду лежати, 
І Божого суду я буду чекати. (2)
Є пісня, шо прощают си з мамов і татом: 
Ой мамо, мамо, як тяжко без тебе, 
Сльози втираємо все із очей.
Палким стремлінням твої любові (2) 
Згорни до себе нас, дітей. (2) 
Ой мамо, мамо, як горе без тебе, 
Куди не підемо – все марнота. 
Про любов твою забуть не можем, (2) 
Ти ж нас учила все про Христа. (2).
   ***
І мене не забувайте і до мене приходіть,
На могилі хрест поставте, гарних квітів насадіт. 
Там, де впадут ваші сльози, то там виросте трава,
А я буту тут лежати – аж довічного суда.
Там ще є більше слів. 

 ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Дарахів

Записала Н. Гаврилюк 1982 р. у с. Дарахів 
Теребовлянського р‑ну Тернопільської обл.  
від Бружини Стефанії Йосипівни, 1931 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибути 
поховальні. В головах мерця – хрест залізний, з церк-
ви беруть, а по боках – дві свічки. Чотири світильника 
церковних горять. Нічне перебування біля померло-
го. Приходять люди, моляться, прощаються. Давно 
запрошували людину, щоб читав Псалтир, зараз воно 
теж  є, це якийсь чоловік з села. Люди в першій хаті 
сидять і в другій хаті сидять. Плачуть, примовляють. 
Ігри при померлому. У сусідній хаті граються в карти, 
розказують небилиці. Ігор, забав – не було. На другий 
день знов сходяться – до вечора.
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БАЛАКЛІЙСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Петрівське
Записали Н. Гаврилюк, О. Боряк та О. Васянович  

у липні 2009 р. у с. Петрівське  
Балаклійського р‑ну Харківської обл.  

від Распопової Марії Пилипівни, 1938 р. н., 
Клімової Марії Андріївни, 1921 р. н., 

та Коваленко Ганни Петрівни, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Вот у нас точ-
но, із жизні. Двє сеєтри тут билі з Кіргізіі. І вот [од-
ній із сестер] сніится єй сон. Прибєгаєт она к сєстрє 
утром, а єй надо на маслозавод на работу, каже: «Лєна, 
ти знаєшь, я, навєрноє, умру!» – «Да что за сон тєбє 
пріснілся?» – «Такая страшная, чорная туча находіт, і 
дождь хлєбанул, і такіє руч’ї, а мнє надо на работу ідті. 
А я нє могу к маслозаводу пєрєйті. Бєгала, бєгала, вро-
дє тут лужа – пєрєступлю. Мєня как схватіло, бурун 
етот, ручєй, і поньос, поньос в бєздну, я падаю, крічу: 
“Спасітє, спасітє!” Упала, як в бєздну, у  яр какой-то, 
нє могу вибраться», і всьо!»  – «Да что ти там, іді на 
работу, нє видумивай!» Пошла она на работу. А тог-
да со всєго района прівозілі молоко. Пріняла она мо-
локо, послєднєє пріняла. Впєрєді машина, она пошла 
обходіть машину. Она пріняла у нєго молоко, подпі-
сала всьо, он забрал докумєнти і назад давай сдавать, 
і ударяєтся об нєйо, і задавліваєт єйо насмєрть. І он 
развєртаєтся і поєхал, і нє знал, что он єйо задавіл. 
Єйо подбірают – мьортвая. Лєна всьо ето расказива-
єт, плачєт: «Боже мой, я  ж нікогда нє знала. Да всьо 
ж ото Бог нам подсказиваєт, чтоб она обєрєгалась. 
Ну, Бог же подсказал і так, і так, а  я єй сказала, ето 
нє так». Вот прєдсказаніє. Сразу. Нє то что там нєдє-
ля, двє. Передвісники смерті. Биваєт, птічка бйотся, 
говорят, что-то она прєдсказиваєт. Вот моя мама єщо 
нє умєрла, і птічка прілєтєла і до того бйотся. Взяла и 
ви нєсла єй [їсти], на дєрєвцо положила. Она поклю-
йот, поклюйот і опять прілєтіт. «Доча, вот птіца всьо 
врємя стучала с утра, может, я умру?!» – «Мама, что 
ти видумиваєш!» І она [мама] устала утром рано, по-
ставіла борщ варіть, а сама полєзла в погрєб. І умєрла. 
Єй восємьдєсят одін год бил.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Завєдєно позвать сосєдєй, чужих, 
двоє-троє. В таз налівают води і нємножко свячоной, 
і обмивают чістимі тряпочкамі. Кладут на пол, стє-
лют простинь і обмаківают, обтірают. Одягання по-
мерлого. Обмилі, одєлі, наряділі. Одєвают всё то, что 

нєнадьованоє, с етікєткой. Тєм, коториє милі, дают по 
полотєнцу – хорошеє, красівоє, большоє і кусок мила 
каждому. Кто побагачє, дайот єщо по дєсяткє, по двад-
цяткє. Підготовка смертного вбрання. Я  уже тоже 
пріготовіла сєбє узєл. Пріготовіла ніжнєє, вєрхнєє. 
Обязатєльно носкі с етікеткамі. Спорядження помер-
лого. На голову мужчінє – кєпочку, шапку, або кладут 
в ногі чі в голову, а женщінє – платочєк завязивают ілі 
кладут. Єслі любіт випіть, – бутилку водкі і рюмку под 
руку правую чи лєвую. Дєньгі в носовой платочєк об-
язатєльно, чтоби он викупіл сєбє мєсто. А  рєбьонку 
тоже дєньгі. Дєвчонку сємнадцаті-восємнадцаті лєт 
как нєвєсту, наряжают, а малєнькую – как одєта. Мє-
лочі – двадцать, трідцать копєєк в карман кладут, что-
би било чєм откупіться. Труна. Дєлают в каждой сємьє 
топчан. Двє стулкі і двє-трі досточкі і ложат гроб. Гроб 
дєлалі у колхозє. Нєхорошо, єслі сразу хоронят, надо, 
чтоби пєрєночєвал. Іли так. Єслі гроба єщо нєту – так 
ложуть. Подушку набівают соломой обязатєльно, на 
пуху паріт. А ми маму хоронілі – пуховую клалі. Она 
сказала: «Умру – только пуховую». Она любила чістиє, 
пуховиє. Свєчєчку, крєстік, проходноє свідєтєльство – 
вєнєц – в церкві бєрьотся. Отрєзалі вєнєц на лоб, про-
ходноє свідєтєльство на грудь ложат. «Пута». У мєрт-
вєца рукі і ногі пєрєвязивают, називают «повязка» і 
кладут под ногі. На кладбіщє развязивают. У нас очєнь 
слєдят, чтоби нє взялі. Єсть такіє люді – вєдьми, кол-
дуни, что умєют дєлать порчу. Чєловєк мучітся, стра-
даєт і уміраєт. [Чи перев’язують мотузкою («путами») 
ґулі на руках?] ето – навьї косточкі, ілі шишкі. Нічне 
перебування біля померлого. До похорон лєжит. Ночь 
пєрєночєвал – на завтра хоронят. І суткі, і двоє ждут. 
Топчан посрєді комнати. В головах – стол, на столє – 
свєчка, і чєловєк чітаєт, і пєвчіє поют. К вєчєру, к шесті 
часов зовут. Чітаєт чіталка, а поют пєвчіє. [...] Вечеря-
ти давалі – отварят картошкі з осєлєдчіком, помідоркі. 
І  випівать давалі. Как пост, то картошечку і осєлєд-
чика, а как уже нє пост, то і мяса тушилі. Оставаются 
нєкоториє – два-трі чєловєка, а так уходілі. Даровини 
прощальні. Когда прощаются, пріносят, кто сколько 
может  – пятіцу, дєсятку, два рубля. Єсть тарєлочка 
для пєчєнья, конфєт і для дєнег – для поміна.  Атрибу-
ти поховальні. Свєчі зажигают только родниє. Хлєб 
лєжит на столе. Потом его ложат на полотєнцє ілі на 
носовой платочєк на кришку гроба, чтоби хлєб нє лє-
жал голий. І  пріходят співать пєвчіє. І  под Псалтирь 
ілі Євангєліє ложат платочєк ілі полотєнце новоє, і 
ето нє должно лєжать голоє. Кто чітаєт, сєбє забіраєт 
і хлєбіну, там, что ей дадут, ето єщо до кладбіща. А то, 
что на кришкє, – хлєб і полотєнце (платочєк) – отда-
ют бєднєнькому на кладбіщє. І роздают всєм пєчєньє 
і конфєти.
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Пісні похоронні. 
Ви прідітє, посмотрітє,
Что Бог чудо сотворіл. (2)
Слєтєл ангєл с нєбєса,
Тєло с душой раздєліл. (2)
Ви прідітє, братья, сьостри,
Мойо тєло хороніть. (2)
І с молітвою прощальной
У могілу опустіть. (2)
Гдє упадут моі сльози,
А там вирастєт трава. (2)
І с прощальнимі словамі
До могілі донєсіть. (2)

Традиції жалобні. [Звідки знаєте тексти пісень?] Я всє 
еті спєвки знала, моя бабушка спєвала. Моя бабушка 
пєрєдала, а бабушкє – єйо бабушка. Ето нє церковниє 
тєксти. У людєй билі кнігі. Еті момєнти билі в кнігах. 
Напротів мєня жила бабушка Мотя, она ходіла по 
спевках. Я кажу: «Баба Мотя, давайтє вмєстє ходіть». 
Платілі [півчим] пять-дєсять рублєй. Ето тогда ж дєнь-
гі билі. Пойдьом і спевалі до часов дєвяті-дєсяті цер-
ковниє пєсні. Чітать пріходілі в восємь часов. А потом 
батюшка пріходіл. Єслі он соглашаєтся, то на кладбі-
щє ідьот – зємлі прідаст, а нєт – дома прідайот зємлі. 
Відспівування. Прішол батюшка, чітаєт молітву, пані-
каділом кодіт і прідайот зємлє. Сєйчас биваєт, он нє 
ходіт на кладбіщє [хворіє]. С могілкі бєрут зємлю і он 
тут, в хатє, «прідайот зємлє», а тогда в могілку виси-
пают. Когда чітают молітву сємнадцатую, послєдняя 
по усопшєму, всє дєржат свєчку в платочкє носовом. 
Свєча сгораєт, іх всє ложат в одін носовой платочєк 
і кладут мьортвому под ногі чи куда. А  еті платочкі 
оставляют для памяті, нос витірать і его вспомінать – 
«Царство Нєбєсноє, Царство Нєбєсноє твоєй душє 
(имя)!» Целий год вспомінают, обязатєльно целий год!

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  На поро-
гє нє останавліваются, как виносят. Винєслі, на дво-
рє поставілі. Батюшка говоріт: «Кто нє может ідті 
на кладбіщє, прощайтєся!» Людям нічєго на руку нє 
завязивают. Вянкі нєсуть: вянок с той сторони і вя-
нок с той сторони пєрєвязивают. Нєсуть двоє – одін 
снімаєт с етой сторони, другой – с етой і потом сєбє 
забірают. Нєсут на кладбіщє конфєти, пєчєньє срод-
ствєннікі. Вєзут на машинє. На пєрєхрьостках обя-
затєльно останавліватся. [А  також поблизу або біля 
місця роботи, Будинку культури, школи.] Молча сто-
ят  – «мінута молчанія». Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. На воротах, когда покойніка 
винєсут, обязатєльно ворота завязивают носовим 
платочком ілі накривальним платком, ілі полотєнцем, 
чтоби больше покойніков нє било! Любого цвєта, но-
вєнькім. Когда пєрєходішь покойніку дорогу, то надо 
взять на кладбіщє зємлю, в церкву понєсті, батюшка 
прісвятіть і отнєсті покойніку на кладбіщє, на могілу 
любую. Ето ти пєрєшол дорогу, нє желая. [...] Нєльзя 
в окно смотрєть, так мєртвєца виглядаєшь ілі смєрть. 
Ето я себе так думаю. І хвортку закривалі, єслі по улі-
це нясут, ворота.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Опускают на поло-
тєнцах. Двєнадцать ілі трінадцать мєтров полотєн-
це, новоє опускают, петльою, нєразрєзаним. А потом 
разрєзают на столько частєй, сколько чєловєк копа-
чєй – чєтирє ілі пять. Батюшка, кода прідайот землі, 

тода начінают бросать зємлю. Пєрвиє родствєнікі об-
язатєльно бросают. Дари поминальні. На кладбіщє 
п’яніце ілі бєдному дайтє хлєбушка с полотєнцем ілі 
платочком носовим: «Натє, помянітє!» Роздают двє 
конфєти, два пєчєнья. Богачі ложат шесть конфєт, 
шесть пєчєнья, а бєднєнькіє – по двє. Чотноє чісло – 
для мьортвих, нєчотноє – только для живих. [...] По-
мінать можно хлєбом, паской, яічкамі, конфєткамі, 
пєчєньєм, но піть нєльзя. На могілу ложиш платочєк 
ілі полєтєнєчко і ложиш ето всьо. Вот оно полєжало, 
і ти можеш взять єго своєму бліжнєму, лучше отдать 
тому, кто помолітся за Царствіє Нєбєсноє. На кладбі-
ще всьо ложится для батюшкі, но он же всєго нє поєст, 
так он говоріт взять мєшкі і отнєсті в больніцу, дєтса-
дік, больним, бєзродним.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Пріглашают 
на поміни. Прішлі. Рукі обязатєльно помоють. Ми ж 
зємлю кідалі, там столько лєт уже трупи. Садятся за 
стол. Обязатєльно молітву прочітать  – «Отче наш». 
А  когда вставають, помянулі, тоже молітву чітають. 
Говорят: «Царство Нєбєсноє, пухом ему зємєлька», 
два раза. Страви поминальні. Пєрвая начінаєт род-
ня – канун (рис варят і украшают вішнямі ілі маліной 
і мьод). На каждом столє – по одному кануну і мьоду 
баночка. Трі ілі два раза надо взять. Єслі в пост, то і 
посноє готовят, і скоромноє – люді ж разниє. Борщ іс-
поконца вяко був. С бурячком нє любім – просто кар-
тошечка, капуста, морковочка. Нє капуста  – щавєль, 
нєма щавєлю  – жабувки  – кропива. Туди два яєчка. 
Нікакого буряка. Ето уже пєрвоє блюдо. Послє кану-
на пєрвоє  – борщ обикновєнний, горячій, картошка, 
мясо ілі котлєти, і всьо нарєзаноє, – как на свадьбє по-
хорони собірают. І колбаса, і вєтчина, і красная риба, і 
сєльодка, і всєго полно. [Горілку можна?] Обязатєльно 
можна, у  нас полно водкі і віна. Мядок, пампушечкі 
пяклі – просто замотувалі с сахарком ілі мядком і умо-
чают у мядок, кампот, а  раньше  – узвар. «Сніданок» 
для померлого. На слєдующій дєнь родниє пріходят 
на могілу, єму снєдать пріносять. Випілі, закусілі і по-
шлі. На другой дєнь ідут в церковь і пріходят сюда ж на 
могілу. Поминки післяпохоронні. Дєвять днєй поміна-
ют – у церковь подьот і панахіду отслужат. А тогда вже 
поміни на сорок днєй. Раньше, когда бабушка умєрла, 
мама каже: «Обязатєльно надо сорок чєловєк прігла-
сіть на сорок днєй». А когда мама умєрла моя, я прігла-
шала двадцать два человека. Пєвчіх на дєвять, сорок 
днєй пріглашают – кто как по дєньгах! А кто только в 
церкві і всьо. Одні говорять: «Поміни отправлю, а всю 
обслугу – в церкві», а єсть, кто каже: «Я буду прігла-
шать дома “служить”, чіталка чітаєт, і пєвчіє співає. Он 
(она) заслужилі нам!» Год отмєчают обязатєльно! Єсть 
за что, служать [у церкві] годовщіну, нєт  – значіт нє 
отмєчают. Раздадут там конфєти, прянікі і всьо.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ После Пасхі – Проводи – 
ходят на могілкі. У нас всєгда чістота, порядок дєла-
ют на кладбіщє. Вяжут на крєсти, памятнікі платочкі 
накривальниє і полотєнца, і рушнікі, і кто что може. 
Хто хоче, тот забіраєт. Скажетє: «Царство Нєбєсноє» 
і по імені отчєству. У  нас снімают, чтоби помянуть. 
А  єслі нє снялі, то кажуть: «Пойдітє, снімітє, да по-
мянітє!» І ето на кладбіщє накладають: пєчєньє, яічкі, 
паскі. Тоже ходять, бєруть і помінають. Ето одін раз в 
году. Самоубійц со всємі вмєстє помінаєм. [...] Крас-
ная Горка – в понєдєльнік, а Радуніца – во вторнік. Ето 
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одно і то же. Кладбіщє убіраєм до Пасхі. Служим ми 
на кладбіщє. Я пріхожу раньше і стою возлє своіх ро-
дітєлєй, прошу у ніх прощєнія. Обряд заканчіваєтся, 
люді расходятся. Єслі хотітє по-Бож’єму сдєлать всьо, 
то постойтє, посвятітє родітєлям і ідітє домой.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Єсли кто повє-
сілся ілі утонул, то нє входят в божествєноє і тє, і тє. 
Смотря по какой прічінє утоп. Єслі он сам полєз, заду-
шится точно так. Ето прєднамєрєнно. Іх нє помінают, 
свящєннікі нє хоронят. Раньше іх хоронілі отдєльно, 
за прєдєламі кладбіща, может, в садах, дома, а на клад-
біще нє заносілося. Какой же там крєст, ім нє положе-
но, єслі он нє Богу прєдал душу, а дьяволу. А сєйчас со 
всємі хоронят.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Умєр Льонька, сосєд, і мнє снітся 
сон. У нєго всєгда бил такой костюм спортівний, тьом-
ний. І он ко мнє пріходіт: «Ой, Марія, я єлє к тєбє до-
брался!» – «А шо такоє?» Це года два ілі трі прошло, как 
схоронілі. «Прості, я к тєбє посовєтоваться і пожало-
ваться. Прієзжалі ко мнє, всє пілі, гулялі, сідєлі. Поєлі, 
попілі, нічєво мнє нє оставілі!»  – «Нічєво-нічєво?»  – 
«Нічєво!» Вот сосєдка іхняя, Мартя, ко мнє пріходіт, 
я єй расказиваю, что пріснілся Льонька. Она: «Да, Над-
ька же нєдавно его прієзжала, жінка єго. Она продала 
хату і уєхала к дочкє жить. Всьо положилі – пілі, єлі, 
а остальноє забралі. Ох, ми ж нє зналі!» – «Ну, как же, – 
говорю,  – Льонькє надо било оставіть». Собралась я, 
сходіла в церковь. Взяла малєнькую упаковку пєчєнья і 
сто грам конфєт. Кажу: «Льонь, ти нє обіжайся на мєня, 
я вот тєбє сама занєсу. Нє волнуйся, нє оні, так я занє-
су». С тех пор он мнє ні разу нє стал сніться.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Воду ставят і ста-
канчік с мєдком на оконушко, і полотєнце вісіт. Вро-
дє душечка прілєтає, п’є, умиваєцця. Шесть нєдєль в 
доме [перебуває душа]. Водічку вилівалі у помойні-
цу – каждий дєнь мєнялі водічку.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» Моя мама ви-
шла замуж за другого чєловєка послє смєрті отца. Она 
нє хотєла замуж виходіть, а просто із-за страха. Мама 
пріходіт: «Дочь, ну как вот, ітіть за Романа, у нєго пя-
тєро дєтєй, что я там буду дєлать?» А каже: «Отєц каж-
дую ночь ходіт!» Ето прошло с нєдєлі двє. Я: «Мама, 
да тєбє кажется!» – «Ну, пріді, хоть одну ночь поно-
чуй. Волоси дибом становятся!» – «Да ти чьо, мама, ну 
я сєгодня пріду ночєвать».  Прішла к маме ночєвать. 
Замкнулісь у корідора і у дома. А я лягла с єю. А он 
всєгда в зале спал, а она раньше вставала, отдєльно, 
бо корову провожала. І вот єщо нє заснулі, с єю всьо 
разговаріваєм. Слухаєм – бац! Стукнулося, как крю-
чок открился в корідорє. І тут – раз, крючок открил-
ся. І он пошол, і он ходіл. Слишу, ложится на кровать, 
я  нє знаю куда сєбя дєть. Лєжим, молчім, онємєлі. 
Утром уставаєм, крючкі пооткриті. Она: «Ти закрива-
лась?»  – «Закривалась!»  – «Нє может бить, чтоби ти 
закривалась!» – мама уже мнє претєнзіі прєд’являєт. 
Потом с сєстрой старшей ночєвалі. Закрилісь, крючкі 
закрутілі проволокой. Слухають. Шеруділо, шеруділо 
в корідорє – нічєго! Слухають – лєстніца! А он чєрєз 
нішу полєз, іщєт, где стать, стукає стать. І крєстілісь, 
і  всьо дєлалі. Ідьот! Раз  – открился сам крючок, от-
цові шагі, пошол по корідору. Она: «Мама, я, навеє-
ноє, с ума сойду!» Ляжать оні. Отнімаются рукі і ногі 
і задихаєтся, жуть! Думаєш, задушит тєбє, ну, страх, 

страх! Утром вставают і говоріт: «Мам, іди за дядя Ро-
мана і нє видумивай. Чтоби ми твою хату караулілі і 
тєбє?! У нас сєм’ї». [Маком посипали?] До сорока днєй 
будєт ходіть і нічєго нє сдєлаєшь. Смотря какой мєрт-
вєц! Он маму очєнь любіл.

БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ко́рбині Івани ́
Записала Н. Зяблюк 17 вересня 2003 р.  

у с. Ко́рбині Івани́ Богодухівського р‑ну Харківської обл. 
від Овруцької Варвари Семенівни, 1914 р. н., 

Барденко Маланії Прокопівни, 1931 р. н.,  
Супрун Віри Прокопівни, 1936 р. н.,  

Ващенко Олександри Прокопівни, 1928 р. н.,  
сестер («з дому Ващенків»),  

учасників фольклорного гурту «Берегиня»

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Миют обикновенною водою. Милом – не 
обязательно. Одягання померлого. Все хороше надіва-
ют. Як гарне поношене, то надівают. Спорядження по-
мерлого. [Щоб покійника «не гнало»], став тазік, роз-
водь марганець. Хоч літра три води. Сип, марганцю, не 
жалій. Сунь тазік з марганцем під кровать – нічого не 
буде. Можна класти сіль. Під руки і на живіт. Найлучче 
в чулок класти. А коли хоронять, викинути ті чулки з 
сіллю. Кладуть ще васи́льки. В руки [померлому] дають 
хрест. Свічка горить збоку. Кладут на дивані, головою 
до образів. А  тепер  – куди попало. Атрибути похо-
вальні. Cтоїть вода до сорока день. Потім виллють на 
святий покуть і все. Нічне перебування біля померлого. 
Ночують. Приходять, сидять і співають «Упокой, Гос-
поди», такую-то рабу. Вони ж і називаються – «псаль-
ми». Переночували і ховають. Голосіння. Голосили на 
похоронах. Чужі люди плачут, гукают: «Та нащо ж ти 
оставила нас, та кому ж ти нас покидаєш, та що ж ми 
робитимемо?» Отаке і зараз голосять. 

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ [співають на похоронах на сорок 
день і на рік:]

Сіли люди за столами,
А Спаситель перед нами,
Сіли люди за обідом,
А Спаситель стоїть з хлібом.
Помолилась душа Богу,
А сама пішла в дорогу,
Сіла душа спочівати,
Перед нею – Божа мати.
Де це ти, душа, ходила?
Де це ти, душа, бродила?
А я була у родини,
Де справляються помини.
Ой спасибі, родиноньки,
Що справляють поминоньки,
І щоб оті Божі дари
Над престолом засіяли.

[пісня на похоронах матері, занесена в село у 1960-х 
роках:]

Мінута горькая настала,
Ти, мама мілая, прості,
Тєбя ми больше нє увідім,
На етом жизнєнном путі…

БОГОДУХІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Кри́сине
Записала Н. Зяблюк у вересні 2003 р. 

 у с. Кри́сине Богодухівськогор‑ну  
Харківської обл.  

від Коваль Уляни Павлівни, 1910 р. н., 
Наконечної Оксани Василівни, 1909 р. н., 

та Вензеля Миколи Антоновича, 1928 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Умивають. Руки помиють, ноги. Спо-
рядження померлого. Кого на стіл кладуть, а кого – 
ні. Три доски положать або двері і простелюють. 
Посеред хати, а хто – на дівані. У новеньке вдівають. 
Хрестик дають у руки. Простинкою простеляют гар-
но. Одіяльцем укриют. Тепер ще й наверх кладуть 
кружев’яне. Руки накривают. По шею не вкривают. 
А тоді, вже як понесут на кладовище, як закривают 
кришкою, вже його накривают. [...] У руні – платочок 
і мєлоч. Кажуть, що місто там купиш. Шапку не кла-
дуть. Чоловіків наряжають: костюм, тухлі, хрестик і 
все. Ноги розв’язують, ручки розв’язують. І на голо-
вку вінок, ота пов’язочка. Нічне перебування біля 
померлого. Сидять вночі баби, щоб не само лежало 
тіло. Клопочуться, то сьпівают. Такі псальми попри-
думували. Сходяться бабочки, що вміют [співати], 
душ три. Їх і кличут додому. Сідают їсти, почитают 
і посьпівают. [Скільки померлий вдома лежав?] Як 
хто – так і одним днем заховає. А раніше треба було, 
щоб переночував. «Умивання». Коло покойника 
кладеться платочок з правої руки. Тоді утром жін-
ка, якщо є, якщо є мама, – мама його вмиває. Утром 
встала, водичкою витерла його цим платочком і йому 
той платочок положила під подушку. Якщо ждеш ро-
дичів звідкіля, покойник і дві ночі лежить. Атрибу-
ти поховальні. Ставиться хлібина, вода свячена на 
столик застелений, кропильце з васильок. Іконка, 
покрита вишитим рушничком, у головах. Свічка го-
рить у банці літровій з житом. А тоді ж рушник ві-
шають на хрест, як виносиш, перев’язуєш. І на криш-
ці труни полотенечко, пришпилюють шпильками. 
Хліба не кладуть. Беруть тіки на кла ́довище свяче-
ну водичку і кропильце. Водичка в хаті теж свячена 
і стоїть до сорока день. Окремо, на столику, стоятиме  
сорок день.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДО-
ВИЩЕ Покійника виносили через ворота. Ворота од-
крили, винесли і зразу ворота закрили. А увесь народ 
іде через хвіртку. На кладовище, як машини не було, 
кіньми возили. Дівчата, як ішли за труною, коси не 
розплітають. І  півча не співає. Ідут тихо. А  труби ж 
грають [духовий оркестр]. Як несуть на кладовище, то 
берут водички свяченої. Труну обрискують, як вкида-
ють у яму. [...] Як ще я була малою, більше по садках 
ховали. Прямо вдома, у  садку, викопают яму та по-
ховают. Моя мати вмерла, заховали в садку. Ставили 
хрест. [...] Уже закрили кришку, посвятили тією водич-
кою ямку, труну опустили в яму, посвятили копиль-
цем тіло водичкою, вилили всю водичку туда і кинули 
кропильце до його. Цвіточки витягаємо, що кругом 
його лежать у труні. А сухі не викидають, васильки і 
ще якісь. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
хороном. Вагітним не дозволяли ходити на похорони. 
У хаті, як винесли покійника, не замітали. Миют все, 
обов’язково миют підлогу.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. На по-
минки варять канун  – рис і водичка солодка. А  як 
рису нема – печенячко покришать і вода солодка – хоч 
з медом, хоч з сахаром. Канун з рисом раньше робили, 
а счас печенячко і водичка. Канун поставлять рядами. 
Кажне по три рази бере. Кажному тарілочка, лож-
ка, стопка. Як єсть м’ясного, то й холодець зварять, 
якщо вспієш. А як не вспієш – борщ, картошка, сир, 
сельодка, помідори – чи солоні, чи такі. Якщо піст – 
то все пісне. Колись не варили з м’ясом, якщо піст. І в 
п’ятницю не варили м’ясного. «Сніданок» для помер-
лого. На другий день сходили на кла ́довище. Снідати 
ж несеться до його. Саме головне – копачі. Копачі при-
ходять на кладовище, коли приносять снідати на дру-
гий день. Возьмеш хліба, закуски і все. Поминки після-
похоронні. Ото поховали і все. Тоді справили дев’ять 
день, сорок день. Копачів гукаємо і на дев’ятий день, 
і на сороковий. З кладовища не береш додому [їжу]. 
А посудинку – тарілки, то візьмеш. [...] На сороковини 
гукають всіх рідних і копачів, півчих і сусідів. І на рік 
тожи так само. Малим дітям поминки справляли. І со-
рок день, і год. Традиції жалобні. Чорний одяг близькі 
носять до дев’яти день. А є, що носять до сорока днів. 
До року не носять і за мамою.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як ховали ді-
вчину, що неодружена, то надівали їй фату, віночок, 
як нєвєсту. А в похоронній процесії молодим хлоп-
цям вішали платочки і цьвіточки. Було, як на весіл-
лях. Дівчата на похоронах волосся не розплітали, 
а тільки напинали на голову чорний платок або чор-
ну лєнту.

с. Сінне ́
Записала Н. Зяблюк 22 вересня 2003 р.  

у с. Сінне́ Богодухівського р‑ну  
Харківської обл.  

від Дробиш Христини Данилівни, 1909 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Покійника всього миют. Воду гріют і 
миют. А тоді воду виливают в глухий вуго ́л, десь, щоб 
не ходили люди, щоб ніхто не топтався. Туди й тряпку 
викидають. Нічне перебування біля померлого. У нас 
померлий ночує вдома одну ніч. А як ждуть, десь діти 
далеко, то й три ночі ночує. Коло покійника вночі 
люди. Атрибути поховальні. Свічка горит, хлібина, 
щоб на столі лежала. Хрестик у ліву руку дають, пра-
вою ж хреститься. Вінчик на голові.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. На по-
минки варили коли як: як у піст чи в п’ятницю  – 
пісне, а  так  – скоромне. Борщ добрий і пісний  – з 
фасолькою і з рибкою. Колись на похорони борщ і 
локшинку зварять та кисіль. Тепер, як на свайбі, го-
товлять. Горілку давали на похоронах. Давали сітро. 
Варену варили, туди перчику, коричку. Дари поми-
нальні. На гарячім обіді, як уже кончают їсти, разда-
ют по кусочку кажному хліба. Чорний, житній, хліб, 
щоб жога не пекла. Каждий з’їдав. Тепер би не взяв 
ніхто того хліба. І коржики макові пекли. Роздавали 
вдома, в обід. Роздавали і в сорок день, і в год. Багато 
тоді приходять.
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с. Гороховатка
Записала Х. Ткач 6 липня 2001 р. 

 у с. Гороховатка Борівського р‑ну Харківської обл. 
від Ядухи Федори Кіндратівни, 1910 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Дають гроші, напрімєр, по трояку [тим 
що обмивають], по платочку. [А колись платили?] Ні. 
Одягання померлого. Шо в кого було. В сорочках хо-
вали, ше й у полотняних. [А коли в піджаках хорони-
ли?] Вже при совєцкой власті. Були і прості костюми, 
і шерстяні куповали. Колись надівали мужикам нос-
ки, а бабі – чу ́лки. І не взували. Оце вже, як совєць-
ка власть [почали взувати]. Спорядження померлого. 
Клали і такі, свої, квітки, тіки тоді у яму кидали, як 
покойніка поставлять. А такі, з бумаги, ті так кладуть. 
так казали вонючий він... Трошки щебрецю клали під 
покойніка, м’яту холодну. Труна. Зразу труну роблять 
і хрест. В колхозі роблять. До колхозів кажен дома ро-
бив труну. З дощок, з дубка, з верби. П’ятидесятка така 
завширки, шоб була товста, шоб була кріпке. Слали на 
спід [стружку]. А тепер же і коври кладуть. «Пута». 
Це у труну, під покойніка, кладуть [пута]. А  то від-
ьми брали, єсть і галдóвниці і чарівниці ото беруть, 
галдують людей. Так ото ховають під покойніка. Ніч-
не перебування біля померлого. [Вечеряють в іншій 
кімнаті], хто сидить при покойніку. Сплять [там, де 
лежить померлий]. Є, й сидять, коли є кому, а є, й ні, 
а єсть і ніч сидять. Атрибути поховальні. Покойника 
обмивають, наряжають, кладуть і свічку становлять у 
зерно. Чи пшениця, чи жито. Сім’я [ставить] на столі, 
і хліб лежить на столі на рушничку чи на платочку. Як 
не хватить тієї свічки – другу становлять. Зерно стоїть 
до сорока днів, то ж світять, потом – до году, а потом 
сиплять курям, курчатам. Стакан водички ставляють 
обязатєльно. Не міняють. А  тоді виносять на кладо-
вище: роблять у головах ярочок навхрест, виливають 
водичку. Хлібинку кладуть і хоч канун ото розводять, 
хоть сахарку там у стакан становлять. Цей сахарок, 
як канун розводять, то туди висипають і читається. 
Там же панахида правиця. Кладуть на кришку [хліб 
зі столу] і вивозять на кладовище, старушці дають, 
а  хто розламує по кусочку. Перев’язують: платочка-
ми, носовиками, раньше – рушниками. Заборони та 
перестороги, пов’язані з померлим. [Як забрали по-
кійника з лави, нічого на неї не кладуть?] Оте барахло 
забирають, виносять в галєрєї чи в сарай, потом пере-
стірують, як його винесуть. А так нічого не кладуть. 
В той день [похорону] незя замітати хату. А є, як по-
койніка вивезуть, так миють пол. Вони вийшли надвір 
і вернулися – кухарки там і пол миють. [Після вино-
су труни] закривають ворота. Платочком зав’язують. 
[А  як винесли, а  назустріч хтось іде, їде?] Пагано. 
Якшо покойника везуть – стань і стій, поки покойни-
ка провезуть. І на покойника нізя дивиця впроти, як 
його везуть. Всігда треба одвернуцця геть, поки про-
везуть поміж тебе. Уже взад можна дивицця. З вікон, 
як дивишся, так ячмінці нападаюцця на очах – тоже 
нізя. Як везуть, можна і в дворі тіки не дивицця на по-
койніка, а  як провезуть  – тоді виходити. Прощання 
з померлим. [Коли] прощаюцця, кажуть: «Прости чи 
тату, чи мама». На кладовищі прощаюцця, є  і в хаті 

прощаюцця, сусіди прощаюцця. Так кажуть: «Прости 
всі мої гріхи». В дворі вже, як поставлять – винесуть, 
тоді прощаюцця. В вінчик на лобі [цілують], і хрестик 
у руках. Поставлять на стулки́ покойніка, [як вине-
суть з хати у двір]. Як батюшка, так праве панахиду, 
служить, співають півчі. Якшо батюшки нема  – по-
стоять, поплачуть, кому жалко, сім’я, попрощаюцця. 
І плачуть же свої. А люде – так. Голосіння. Колись [на-
ймали, щоб голосили]. Похоже, платили.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносять 
мужики сусідські. [А рідні не виносять?] Свої не ви-
носять. Я питала батюшку, не одного, каже: «То при-
мхи, шо незя нести». Шість несли, два  – [кришку]. 
[Жінки] труну не носили, а кришку носили на кладо-
вище. Нікому було. Це уже при оцій власті. Співаєм 
«Святий Боже, святий крепкий, помилуй», поки вине-
суть за двір і дорогою на кладовище. [...] Як повезуть 
покойника, то усі до однієї людини виходять. А тоді 
кухарки вертаюцця, готовлять їсти, і люди, які не до-
йдуть до кладовища, вертаюцця. Зупиняцця, як ве-
зуть, де він робив, напрімєр. Коло кладовища спиня-
ють, знімають труну. Беруть на плечі, несуть у ворота. 
Большинство везуть. Машиною. Колись кіньми везли, 
волами. Дерев’яний хрест роблять, [перший несуть]. 
Рушниками, як женщина умре, платками, навхрест 
[перев’язують]. Двома. Той, хто несе хрест, той і забе-
ра. Люби ́й дядько. [А рідний може?] Ні. Потім труна. 
Первіє – вінки. Оце тепер стали, їх не було. [А рані-
ше?] Несли у банках квіточки, становлять на могил-
ках. Тепер їх незя нести, бо їх же крадуть, забирають 
ті банки, викидають квітки. Як батюшка, так несли 
о́хрести. [...] Як женщина, так Матер Божу несуть, а як 
мужчина – Спасителя. Перве – з іконою, потом – він-
ки, хрест, труна (чи їде труна). Як женщина, то жінки 
несуть [вінки], чи дівчата, а мужчина, – так мужики. 
Купують [вінки]. Як батюшка, то теж іде ззаду покой-
ніка. Кришку на труну клали, тіки не накривали лиця, 
а так. [Конюх] не сидів, хоч коні править, – збоку, хоч 
волами. Колись не перев’язували [їздового], як оце ху-
добою возили. [Ззаду музика йшла].

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Мужчини, шо яму 
копали і  закидали, ті ложать [опускають труну]. Ра-
ніше вірьовки були, до колхозів. І на полотні пускали 
до колхозів, і верьовкою, в кого нема полотна, Кожен 
своє. Чия вірьовка, то й і дбає додому. Можна [у ха-
зяйстві використовувати]. Полотно – можна й сороч-
ку шити, і можна носити, нічого грішного нема. А те-
пер мужики розрізають собі [полотно], копачі. І заби-
рають. Могила. Не обгороджували. Ні пам’ятників не 
було, нічого. Могила, оправляли. Пісочку [обсипали], 
як на Паску. В ногах, на схід сонця – [хрест]. Кидають 
землю тільки як батюшка запечатає, а  як не запеча-
та – землі незя кидати, потому шо однаково, шо на по-
койніка, шо на собаку. [Коли почали обгороджувати 
могили?] Після войни.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. І  на со-
рок [днів], і  на год [канун]. Канун, а  потом борщ, 
картошечку. Є – зразу ставлять, є – постєпенно вно-
сять. Кампотом запивають [наостанок]. Зараз горілку 
п’ють. Не було цього [колись]. «Сніданок» для помер-
лого. Оце стало недавно снідання. А то його не було 
ніколи. Поховали і всьо – до сорока днів. Сім’я ходила 
[до сорока днів на кладовище]. Поминки післяпохо-
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ронні. Третини і дев’ятини. Ставили в хаті. Ложка і 
води стакан, і  тарілка [для покійника]. Прибирають 
[їжу з поминального стола]. І  ложку, і  тарілку одда-
ють старічкам чи дядькові, чи тьотці, і стаканчик чи 
чашку.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Одяг одягали 
гарний. І  цвєток робили восковий, чіпляли. На лоб, 
як і молодій, яка іде заміж. «Цвіток» називався, не ві-
нок. Вінок – то за покойніком. Були і вишивані [сукні], 
полотняні гарні – у кого, які средства були. Хустку на-
пинали, потом цвіток надівали восковий. Самогубців. 
Утопленика ховають на кладовищі, а  вішальника  – 
у садку. Вішальників не ховали на кладовищі.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Душа до сорока 
днів тут управляєцця. А  у сорок день, у  ту минуту, 
як він кончаєцця, ангел спускаєцця з неба і забира на 
небо душу.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Як діяти, коли сниться покій-
ний?] Поминати треба. Пиріжок спекти, роздати лю-
дя́м. І на кладовище можна однести.

с. Лозова
Записала Х. Ткач 6 липня 2001 р.  

у с. Лозова Борівського р‑ну  
Харківської обл. 

від Токар Клавдії Миколаївни, 1916 р. н.,  
та Колесник Мотрони Іванівни, 1925 р. н.,

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Десь шось постука в вікно або гукне [перед смертю], 
особенно як гукне. От спиш – і гукне, назве, і ти обі-
звешся  – ото не мине ніколи. А  як не обізвешся, то, 
може, перехворати хтось і пройде. Зірка впала – хтось 
умер. Сходяцця багатенько людей. Якось одне по од-
ному узнавали [про чиюсь смерть]. Обязатєльно вве-
чері треба було прийти. Сни-прикмети. Хату  строїш – 
як для похорону. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. У мене вже десять год лежить 
[одяг на смерть]. Як пішла вже на пенсію  – можно 
вже. Обмивання померлого. Обмивать могли будь-які 
[жінки]. [А молоді могли?] Могли. Покликали дві–три 
жінки. Тоді їм дають чи по платочку, чи там по рублю, 
чи по два троє-двоє обмиває, який покойник. Закопу-
ють [одяг] хазяїни вже самі. А  воду, шо обмивають, 
тоже хазяїнові віддають. Тряпочка з марлєчки і змочу-
ють. [Голову миють?] Ні. Тряпочку з водою закопують. 
«Мертва вода». Воду, шо помили [покійника] треба 
обязатєльно вилити під яблуню, під таку, шоб там лю-
дина не наступала. Чи під яблуню, чи під грушу. [А що 
може статися?] Хто зна. Кажуть: усиха. Одягання по-
мерлого. Раньше ховали в полотняному. В  сорочках. 
В кого вишита, в кого й не вишита. А тоді начали хова-
ти в піджаках. [До війни ховали в піджаках?] Ховали. 
У хустці [жінку-покійницю ховали]. [А якщо дівчина 
молода?] Всьо равно в хустці зараз. Як молоденька – 
лєнточкою перев’яжуть голову. Картуз кладуть збоку. 
[Чи застібають одяг на покійному?] Обязатєльно. Ко-
лись полотняні сорочки одягали, то підв’язували. Ні, 
ремень не вставляють. А  раніше пояси були. Споря-
дження померлого. Узувають обязательно. У комнатні 
[тапочки] чи які там черевики, чи, може, хто потре-
бує, й туфлі. Я діда свого ховала, так він заказав мені, 

шоб наділа галіфе і хромо ́ві чоботи. Ніяких квіток у 
труну не кладуть. Кладуть, обкладуть, а  як закрива-
ють кришку, тоді все викидають у яму або зверху на 
гробик покладуть. [Якщо курив та просив цигарки в 
труну покласти?] Кладуть. Сигарети і гроші кладуть і 
якщо пив часто, то кладуть і бутилку у труну. Клали і 
раньше, і зараз, шоб не требував, шо він вмер, а йому 
не дали. А гроші кладуть на те, шоб він там собі місто 
викупив, – йому місто не дадуть так. Копійки покла-
дуть. У платочок зав’яжуть і під руку. [Гребінець кла-
дуть?] Якшо мужчина – в карманчик. Почали взувати 
в совєтцьку власть уже. [Раніше] полотном обнако-
венним, білим вмотували. Колись і вкривали полот-
ном. Тепер – тюллю. [Натільний хрестик, що в ньому 
людина ходила, знімають і одягають інший?] Зніма-
ють. Якщо є, надівають інший. У руки кладуть молит-
ву. І на лоб, і на руки, а тоді хрест на руки. «Пута». Ко-
лись хватали те, шо перев’язують руки й ноги. Просто 
товпляцця, шоб ухватити ту стьожечку. Зараз не да-
ють. Кладуть в гробик. Раньше оддавали: в мене рука 
болить чи нога болить, я перев’яжу нею, а зараз – ні. 
Труна. Труну роблять у колхозі. [До створення кол-
госпів були люди, які робили труни?] Були. І робили 
колись із своїх дощок. Напрімєр, оце в мене є дошки ́, 
я покликала чоловіка чи два, які вміють. У дворі пря-
мо й робив. [Чи робили заздалегідь?]. Нізя робити 
труну зараніє. В совєцьку власть начали колхоз, якщо 
вмерло – заказують, там мастєрська. Платили цьому 
чоловікові, особенно водка, закуска. І  раньше дава-
ли – хліб, платок чи рушник і гроші. Зробили труну, 
а стружки, з при́горчу, у труні посипав. Так положено. 
Оббивали чорним, усередині – білим. Простою мате-
рією. Якщо комуністи, активісти – червоним оббива-
ли, а таким людям усим – чорним. А тоді на кришці – 
хрест із білого. Як умерла людина, зразу заказують 
[труну]. Найбільше – з сосни. Як труна готова і входе 
в хату, значить, уносять труну в хату і кладуть [покій-
ника] і тоді стоїть іще в труні в хаті. А якщо труна не 
готова або не входе в хату, то тоді вже перед тим, як 
ховати, виносять на двір. [Хто перекладає в труну?] 
Тільки копачі. Нічне перебування біля померлого. 
Псалтир читали біля покойника, батюшка, як кли-
чуть. [Хтось ще міг, окрім священика, читати Псал-
тир?] Була Настя. Вона гарно читала. [А в радянський 
час читали?] Ні, не читали. Вночі читали, [а] на другий 
день [ховали]. А давніше тіки на третій [день] ховали. 
Сидять баби старенькі. [Чи можна залишати покій-
ника самого в хаті?] Ні, не бросали. Буває, шо сидять 
[родичі]. Повинні сидіти. Ну, не всі. Жінка чоловіка 
хова  – вона повинна обязатєльно сидіть, чи чоловік 
жінку, чи дочку, чи сина. Вечеряти дають. [Чи можна в 
кімнаті, де покійник лежить, їсти?] Ні, незя там. Їдять 
у другій комнаті. [А спати?] Спати можна. Атрибути 
поховальні. До сорока днів [воду в стакані] міняєм. 
А  тоді несемо у яму, на кладовище. Берем васильки. 
Похристимо і туди васильки кидають, і водичку хрес-
том наливають. Зразу розламують, поховали – і розда-
ють [хліб з віка]. В кого є головні платочки – такими, 
в кого нема – носовими. З обох боків причипляють до 
вінків, тоді несуть, а на кладовищі одчіпляють і заби-
рають собі ті, що несли. Родичі чіпляють, в кого по-
хорон. Хлібину клали на кришку і ту хлібину несуть 
на кришці на кладовище, а на кладовищі тоді її розла-
мують і дають усим підряд по кусочку. Ламають, не рі-
жуть. На кришці – платочок просляний, хоч носовий, 
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і  на платочку [хліб], і  зверху соли  – пучечку. Праву 
[руку перев’язують]. Він же [покійник] правою рукою 
христицця. Кришку два несе, а труну – чотири. А тоді, 
як мужчина чи женщина важка – переміняюцця. [Чи 
перев’язують тих, хто кришку несе?] Перев’язують 
усих: і тих, шо кришку, хрест, труну, і ті, шо вінки, ва-
сильки. Неоднаковими [хустками] – кому яку. Можна 
любий хліб. Тіки на труні [хліб несли]. Лежить [на сто-
лі при покійнику хліб]. Батюшці оддають. Чи печена, 
чи купована [хлібина]. Так лежить на рушничку чи на 
платочку. Свічка стоїть у пшениці, у  стакані горить, 
тоді водичка стоїть, тоді стоїть миска з кануном, тоді 
миска стоїть з канфетами, хлібина – все. І це воно йде 
все батюшці. У  стакан насипають пшеницю й жито, 
зараз кукурудзу насипляють у стакан. Даровини про-
щальні. [У день похорону, як ідуть до покійника, щось 
люди приносять із собою?] Приносять. І раньше при-
носили. В кого гостинця нема – сахарку візьме. Руш-
ники поминальні. Перев’язували раньше рушниками 
і зараз на хрести чіпляють рушники, ну мало, більше 
платок. На хрест [чіпляють], як привезуть труну. Ро-
блять у колхозі хрест і труну, а тоді везуть у двір, і в 
дворі перев’язують хрест. Рушником чи платочком, 
у  кого шо  є. Знімає [рушник чи платочок] той, хто 
робив хрест. На кладовищі. Як уже поставлять хрест, 
тоді знімає. Гостинці [оставляє], перев’яже хусткою, 
а тоді хтось зніме. Так положено. Зразу можна знять. 
Хороший, новий платочок чи рушник. Сильно він 
допомагає на голову, як голова болить чи поперек, 
рука  – перев’язують. Сни-прохання. У  нас тут, годі ́в 
уже три-чотири заховали, вбирали і забули сорочку 
надіти. І приснилося не рідні, а  свасі, шо вона каже: 
«Свахо, як же ж так, шо ви мене поховали і сорочки на 
мене не наділи?». Так передавали. [У ноги поклали?] 
Ні, так просто під покривайло. [А якщо не виконати 
прохання?] Снитиметься, шо він чи вона казатиме, шо 
чого ти на мене не наділа чи не надів того, шо я казала. 
Поки ти його не возьмеш та оддаси комусь людям. І це 
єсть [кладуть у труну наступному померлому в селі].

ПІСНІ ПЕРЕДПОХОВАЛЬНІ 
В Чистий вечір, вечерком
Ходив Господь бережком. (2)
Пішов Господь до криниці,
Щоб напитися водиці. (2)
Щоб водиці та й попити,
А там дівка воду брала. (2)
Ой, дай, дівко, води пити,
Хочу душу закропити. (2)
Не дам, діду, води пити,
Бо ця вода нечистая. (2)
То ж ти, дівко, нечистая,
А ця вода пречистая, (2)
Ти сім синів породила,
І в криниці потопила, (2)
А Господь їх підібрав,
І всім крильця почіпляв, (2)
Ангелятами назвав. (2)
Стала дівка, злякала ́ся.
З відер вода полилася (2)
Не стий, дівко, не лякайся.
Йди до церкви, сповідайся. (2)
Дівка в церкву зайшла,
На сім сажнів в землю війшла (2)

[Уночі співають біля покійника]

Святий Петре, Святий Павле,
Дайте ключі пикальнії. (2)
Ти в п’ятни́цю рано їла,
А в суботу пісню піла. (2)
А в неділю довго спала,
Службу Божую проспала. (2)

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Як ви-
носять] – посипають, шо є, чи жито, чи пшениця. Як 
тіко вмер, насипають стакан [зерна], наливають ста-
кан води, і та вода стоїть до сорока день у хаті. А пше-
ниця у стакані постоє, а тоді бере цю пшеницю жінка 
якась і йде вперед з житом, посипає дорожку. І потом 
наламають сосни ́ – кидають або якісь квітки. І зараз 
кидають. Винесли, ставлять [домовину] біля порога, 
[у дворі], на стулки. Вона постоє скіки, ще ж служе-
ніє іде на дворі, а тоді ставляють на машину і везуть. 
А  раньше ж носили: беруть на палки труну чотири 
чоловіки, може, й шість, якщо на три палки, і несуть. 
[...] Саме перше іконку несе стара людина якась, якшо 
баба – баба несе, а якшо мужик умер – значить, му-
жик несе. Якшо мужик  – Миколай Угодника, якшо 
баба – Матер Божу. А тоді йдуть вінки, хто купує їх. 
Родичі не несуть [вінки]. Перев’язують [вінки]. Ма-
шина везе труну і хрест кладуть. Оце зараз. А раньше 
не возили, раньше носили. Несуть труну  – несуть і 
хрест. Несли на дрючках [труну], на палках. А хрест 
так несли, уперед. А з церкви були маненькі, так кла-
ли на груди. Може, це в кого було там, в кого близь-
ко церква. Привозили батюшку обязательно, і  півчі 
були. Віконку несуть, а  тоді хрест, а  тоді труну не-
суть, а тоді вже кришку ззаду. Труну несуть копаї, ті, 
шо копають яму. Коли як, коли чотири копа, коли й 
шість. Жінки не носять. Раньше не перев’язували ні-
чим, до совєцької власті. Це вже після войни почали 
в’язати. І  вінки після войни [почали нести]. А  тоді 
нічого не несли. Квітки, може, в баночку накладуть. 
Було, й  зараз є: баба стара обязатєльно йде попере-
ду [труни], несе баночку з святою водою і васи ́льки, 
а тоді на кладовищі кроплять яму і, як заховають, вже 
землю отими васильками [освячують] і там їх бросає 
у яму. Посипають зерном до самого кладовища, якшо 
недалеко кладовище... до могилки. Хоч по зернині, 
а шоб хватило цього стаканчика. Квіточки кидають, 
сосну кидають, пшеничку кидають. Його ніхто не ві-
зьме. Якщо нема квіток, ламають сосну і дають. Любі 
квіточки. [Зупиняються] три рази, де він робив чи 
на перехрестях, [перед входом в кладовище.] Батюш-
ка молитву там прочитає і входе в кладовище, і  за 
ним беруть труну і вносять, якшо везуть, а якшо не-
суть – пішли за ним слідком. До войни возили [кінь-
ми] і після войни. І  трактором, і  волами. Заборони 
та перестороги, пов’язані з померлим. [Які дії по-
трібно вчинити після того, як перекладали померло-
го в труну?] Геть всі зразу стільці вбирали, те що на 
лаві  – знімали. Як виносять уже чи везти на кладо-
вище  – усі виходять. Зав’язують же геть, щоб ніхто 
не ходив,  – стьожкою: перервав щось  – чи рушник, 
чи що. Хто задній виходе. [Які двері зав’язують?] Оці, 
шо знадвору [сінешні]. Як заховають, вернуться, тоді 
розв’язують. Кладуть копійки [на очі], три копійки 
або п’ятак, вони стуляюцця. Кажуть, шо погано – ше 
хтось умре. З рідні або в цьому дворі. Треба винести з 
хати все, шоб не забути: те шо впускати, шо на хрест. 
Треба тоді зачинити двері і зав’язати. Збирають усе 
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з цієї лавочки чи стола, [де лежав покійник]. Одежу 
скомкають і слідом за покійником виносять зразу. 
[Викидають чи спалюють?] Шо на покійнику [був] 
одяг, той закопують вообще. Дома, в  любому місці 
закопати, шоб не топтацця по йому. Хлівці зачиня-
ють, як виносять з двору. Як помре  – все шоб було 
одчините. Як уже виносять, шо на кладовище нести, 
тоді обязатєльно зачиняють і зав’язують. Зав’язують 
большинство носовими платочками. А раньше – на-
рвуть стьожків із платочка чи з матерії якоїсь. Хазя-
їни зав’язують  – той, шо остаєцця у цім домі жити. 
У хаті ніхто не остаєцця. [А кухарки?] За ворота об-
язатєльно всі виходять. Виходять усі за ворота, а тоді 
багато людей таких, шо уже не дойдуть остаюцця, та 
й кухарки. Воріт не зав’язують. А  хатні, хлівці  – всі 
зав’язують. [...] Погано як назустріч [іде поховальна 
процесія]. Якщо побачили похорон повинні остано-
вицця. Погано для того чоловіка, який може перейти 
дорогу [поховальній процесії]. Три дні незя підміта-
ти. І мазати, стірати. Даже сусідам незя робити троє 
день. [На кутку, на вулиці не працюють, як покійник]. 
[...] Ховати ніззя на великий праздник, на Паску, на 
Різдво. Вмерти – добре, а ховати ніззя.

КЛАДОВИЩЕ  Ховав колхоз, ховали гарно, з  духовою 
музикою [чоловіка і сина у 1983–1984 роках] [Церкви 
в селі ніколи не було і тепер немає]. Мітінги були, а те-
пер так заховають. Якщо в кого є достаток – батюшку 
привезуть, а як нема, то так. Без батюшки [більшість 
тепер ховає]. Копачі. Не платять зараз [копачам], 
кромє могоричів. Несуть їм снідати, водку. Хазяїни 
[несуть]. Вони викопали чи ще, може, й не викопали, 
а снідати їм обязатєльно треба нести ́. А тоді вони, вже 
як заховають, йдуть обідати в двір. Копаї приходять 
виносити. Опускають, загортають копаї. Опускання 
труни. Раньше на мотузках [опускали], поки до со-
вєцькой власті, то на полотні. У  кажного своє. Його 
розрізають копаї – забирають. Зараз на полотенешно-
му опускають. Тіки копаї [опускають труну]. Могила. 
Хрест у ноги [ставлять]. Він же, покійник, встає і бе-
рецця за хрест, і піднімаєцця. На Страшний суд буде 
вставати, а як у головах – не зможе встати. Городять 
[могили], їх [огорожі] уже викидають. Батюшка казав, 
шо незя цього робити. [Покійник] вийде і буде плу-
тацця через ограду. Так їх багато повикидали. Колись 
із дуба большинство робило [хрести]. Вже після вой-
ни [залізні]. Й оградку начали послє войни [ставити]. 
Якщо запечатане, батюшка був, і так кидають усі. Три 
рази бере і кида. А  якщо батюшка не запечатав, так 
не розріша кидати землі, шоб усі кидали. Рідня сама 
[кидає]. Обязательно [печатати потрібно]. Кажуть, 
[що] сняцця погані сни та приходе, [як не запечата-
ти]. Дари поминальні. Хліб не давали. А їсти, – хоть 
нема чого їсти, – хоть кусочок хліба, а дай у руки, шоб 
та жінка з’їла, яка вбрала. [Після обіду поминального 
дають наостанок щось людям?] Не скрізь дають. Ко-
лись нічого не давали. Після войни стали давати на 
похоронах платочки, гостинці. Зараз гостинці дають. 
Платочки вже отмінили. На сороковинах зараз не 
дають даже. [А колись давали?]. Обязатєльно. [А ще 
давніше?] Давали. Усим, кого кличуть. На сорокови-
ни ж кличуть, не так, як на похорон, ідуть всі підряд. 
Страх перед померлими. Як боїшся покійника, обяза-
тєльно торкнися пальчиком до його. [Чи можна неза-
міжній торкатися?] Можна.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як обіда-
ють, то ставляють [на загальному столі] стакан і на-
ливають з якимсь напитком і кладуть хліб і ложку. 
Шо саме їдять – те і насипають. Воно постоє, і  тоді 
його висипають поросяті¸ курям... Чи кусочок хліба, 
чи булочку, пиріжок на стакан кладуть. Як прийдуть 
з кладовища, ставляють миску, ложку, стакан. При-
бирають усе [на ніч зі стола]. Тіки сідають за стіл, 
значить, батька чи матір, чи сестру, чи брата, шоб 
пом’янув. Вона чи він каже: «Поминайте мою жінку, 
чи сина, чи мою дочку». І тоді всі беруть той канун 
потричі, а тоді вже їдять все остальне. Миють обяза-
тєльно у дворі [руки після повернення з кладовища]. 
Як є рукомийник – у рукомийнику. Раніше зливали 
або наливали у миску чи тазок. Рушник висе. Хто 
послідній витира, той рушник забира. [З кладовища 
поверталися пішки чи їхали?] Можна їхати. Столи на 
вулиці. Було і раніше, [і] зараз. Обідали тільки на ву-
лиці. Страви поминальні. Канун. Рис і солодка вода. 
Три рази ложечкою із миски кожна людина [бере]. 
«Сніданок» для померлого. На утро, [на другий день 
після поховання] ідуть будити, несуть снідання. 
Йдуть на кладовище рідня, та можуть і такі люде, 
як приглашають. І там вони їдять потрошку. І рані-
ше так було. А  тоді ідуть у двір, закликають сніда-
ти – беруть із кладовища хліби ́, які були, ідуть у двір, 
сідають. На похорони закликають, хто прийде. По-
минки післяпохоронні. На сороковий день ті йдуть, 
кого кличуть. «Приходьте до нас на обід», – [кажуть]. 
Дев’ять день обязательно, сорок, на три дні, може, 
й на тиждень. [...] [Чи готують канун на сорок днів?] 
Є. Дев’ять день поминають так: хто шо спече чи купе 
гостинців та рознесе. Не кличуть зараз на дев’ять 
день. А раніше кликали. Так само все й було. А на рік 
тоже обязатєльно канун. У церкву [дари поминальні] 
несуть, як панахиду правлять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи ́. Поминають, 
[але] вже не так. На Паску саме головне. Колись було 
не так: на Паску мало хто де піде, а Проводи большин-
ство соблюдало. Через тиждень, як Паска, у понеділок. 
А  тепер на Паску  – народа страшне. Кожен до своєї 
могили. Було у нас усе врем’я [разом на Проводах сі-
дали разом за спільний поминальний стіл]. Годів п’ять 
чи десять не стало тіки. Кажен год були Проводи ́ на 
кладовищі. Готовили на кладовищі. Кажен виносить 
туди картошку, пшоно, сала, яйця і там готовили. Ва-
рили там в казану. Вогонь розкладали. І  до револю-
ції [1917] так було. Посходяцця, кажен свою могилку 
провіре, а тоді вже іде обідати.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Як 
великий грішник, так вертіли у стелі дирку, над ним. 
Дитини. [На кладовищі поховали], маненьке несли 
два хлопці молодих, на плече поставив. Родичі не не-
сли. Дітей нехрещених. Не ховали ніде, тіки дома в 
садку. А  зараз поховали вси на кладовищі. Хрест, 
правда, одному постановили, а то не поставили, там 
гро́бочек. Не харашо йому, [нехрещеному], буде на тім 
світі. Неодружених. Якщо дівчина вмре – платочками 
руки [перев’язують] і вінки. Якшо хлопець вмер, а в 
його була дівчина, значить, обязатєльно вона прийде, 
її перев’яжуть. Платком. Батьки його [перев’язують]. 
А  якшо дівчина вмерла  – його кличуть, його 
перев’язують. Він сам приходе, як його кохана умерла. 
Вбрання одягали на неї, волосся заплітали, не розпус-
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кали, зав’язував красненькою лєнтою. Самогубців. Як 
такі, шо вішальники, утопленики, колись їх на кладо-
вищі не ховали, а ховали по садках. Якшо у мене пові-
сився – у своєму садку заховаю. А тепер ховають і ря-
дом на кладовищі з усима, хрест ставляють. Не поло-
жено [на кладовищі]. Його не приймають покойники, 
бо він сам себе загубив. [...] [Самогубців поминали?] 
Поминали. [І  раніше?] Поминали. Тільки й того, шо 
не ховали на кладбищі і хрестів не ставляли. Під час 
Голодомору. В голод так вкидали – вмотували в ряд-
на, в полотно, ліжники і так ховали. Один на одного 
покладуть. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Прилітає до со-
рока день. А після сорока день – ні. Кажуть: «Сорок 
день сьогодня, уже ж мене будуть оприділять. Якшо 
Богу угодна, то в Рай вєчний он пошлєт, а якшо грєш-
на, то у ад пошле». Большинство, кажуть, на білень-
ке голуб’я [душа подібна]. Большинство вона ноччю 
може прилітати. Оце ж водичка, шо наллють стакан 
і поставлять, обязатєльно вона до половини може іс-
паряцця чи висихає, це душа її випиває. А  тоді, як 
сорок день одбудуть, тоді її несуть на кладовище і 
на гробик, навхрест, виливають. Як умерла людина – 
душа вилетіла. І  в хаті обрета вона до сорока день. 
А  як відбули сорок день, тоді вона відлітає. Як лю-
дина помре, [душа] сидить в хаті, в куточку. А тоді 
як сорок днів їй ісправлять, справлять обід, вона 
вже пообідає [відлітає]. [А  який душа має вигляд?] 
В дванадцять часов ночі вона ходить по стєнці, як-
то мете ́лочка  є. Ми замєчали, сиділи на похороні. 
В дванадцять часов ночі вони прилітають, багацько 
душ, манюнька, на стіні. Вони приходят, сидять але 
їх ніхто не бачить на Проводах. Вони нас бачать, як 
ми йдем, а ми їх не бачим. І в хату приходять. Вони 
приходять на Святий вечір, на Рождество. На Прово-
ди вони сидять на кладьбищі. Коло воріт усі сидять. 
Дивляцця: хто до них іде з родичів, шо несут. І  то 
буде довольний, шо ти прийшла.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Стоїть на воро-
тях. Напрімер, якшо я вмерла сама послідня – стою на 
воротях, поки ше хтось умре. Жду. А тоді той стано-
вицця. Кажуть, шо дєжуре на воротях [кладовища], 
поки не вмре [наступна людина]. На Паску стоять 
на воротях, дожидають поки прийдуть рідня. І  на 
Проводи ́ стоять. [А якщо не прийдеш?] Обіжатимуц-
ця. Незя здорово плакати – йому там важко, всєгда в 
мокроті покойник.

с. Чернещина
Записала Х. Ткач 8 липня 2001 р.  
у с. Чернещина Борівського р‑ну  

Харківської обл.  
від Савелівни, 1904 р. н.,  

діда, 1913 р. н.,  
Хвідкової Василиси Яківни, 1915 р. н., 

місцевого священика,  
Шляхової Меланії Михайлівни, 1927 р. н., 

Гонтар Євдокії Миколаївни, 1925 р. н., 
та Буланої Марії Григорівни, 1912 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Покойніки 
сняцця на дощ. Полегшення агонії. Давали [свічку в 
руки, як вмирає]. І тоді, і тепер. Як успіє, то подержить 
свічку. Оставалась вона, то світили, на столі ставляли. 

Астрономічні прикмети. [Коли впала зірка], чиясь 
душа померла. [Що потрібно зробити при цьому?] 
Перехреститься. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. Держали на смерть. Одна 
тьотка розказувала, шо поженилися і свадьбу зіграли, 
а  тоді, на другий день чи на третій, ужеж кончилась 
свадьба, їй кажуть: «Тепер моя дитино, поший собі со-
рочку на смерть», додільну. І вона пошила тут сорочку. 
І вона до восьмидесяти год жила. Пошили вже калєн-
корову, тош та порипоришіла бабі сорочку і поховали 
вже в третій сорочці. Можна і зразу, як вийшла заміж, 
[збирати вбрання на смерть]. Обмивання померлого. 
Кого покличуть [обмивати]. Молодих дуже не клика-
ли, раньше старих людей кликали. Тоді їм дають по 
платочку. Кличуть [на похорон]. Одягання померлого. 
Колись було полотняне все. Батько мій як умер, так усе 
полотняне на ньом було. Штани й сорочка, [не підпе-
резані]. А тепер надівають і споднє білльо, і верхнє. До 
войни в полотняному ходили,  а послє войни  – мате-
рія. Черевички одягали. А колись, було, чулочки оді-
вали чи носочки. [Коли обмивають, то розчісують?] 
Розчісують. Спорядження померлого. Клали [гроші]. 
Кажуть, викуплятиме місте собі. Клали мілоч – у пла-
точок зав’язували. Та хоть у карман, хоч під руку. Кла-
дуть, як воно дивицця, [гроші на очі покійному], шоб 
заплющило очі зовсім. Кажуть, хтось умре [невдовзі]. 
[...] Васи́льки і в труну, і біля голови, на подушечку, те-
пер кладуть і тоді. [...] Воскові вінки одівали і бумажні 
робили. Полотенце підстеляли, полотенцем укрива-
ли. Гроші, копійки, щоб місце купив у труну кидають. 
Сни-прохання. Просив у мене, шоб я панахиду одпра-
вила. Хто зна, чи він печатаний. Як не печатаний – ніз-
зя. А він мене попросив. Приснився: «Ти панахиду од-
прав по мені». На Сєвєрє [похований]. «Пута». Люди 
забирали для лєчєнія, а хто не хоче – клали у труну. [...] 
Як у кого нога болить або рука, дак стьожку одрива-
ли – перев’язували, шоб не боліло. Труна. Один дядько 
в нас робив [труни]. Хто труну робить, той же й хрест. 
Нічого не брав. Тоді не давали нічого. [...] Плотники, 
[шо робили труну]. Зараз могорич [дають]. Нічне пере-
бування біля померлого. Спали, [як мертвий лежить]. 
Люди сторожували, сиділи. Вечеряти дають. Багато 
сиділо. Хліба не давали, а по платочку давали. Рушни-
ки, як мужик[-покійник]. Страх перед померлими. За 
руку возьми [мертвого] і не будеш бояцця. Атрибути 
поховальні. До сорока день [вода в стакані стоїть]. Во-
дичку в стакані поставлять до сорока день та й зерно 
ставляли у стакані. Як сорок день, водичку ту несуть і 
зерно, посиплють по магилці, виливають у яму [на мо-
гилу]. Свічка в зерні. На вінках, прив’язаний платочок. 
Забирає кажен платочок, хто ніс. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. Закривали [дзерка-
ло]. Як поховають, пом’януть, тоді одкривають зразу. 
Сороковини, годовини – завішують. А тоді знімають, 
як пройшов помин. Як умер, пообідали, а  на другий 
день уже одвішують – хто зніма, хто ні. Відспівування. 
Обов’язково йде додому [священик] і на цвинтар. На 
цвинтарі освячує землю. Для того, шоб дійсно людина 
відійшла з почестями, її необхідно нести в храм і від-
співати в храмі. Молебінь.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Раньше 
ховали на третій день, а тепер і за день ховають. Ка-
жуть, сонце зайде  – нізя ховать. Кой хто ховає[до 

БОРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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дванадцяти дня], у  час дня, або в  два [ховають]. За 
обідом [поминальним] оддаєш, кому схочеш, ложку 
і миску, і скатертину. Мужикові – як мужик [помер], 
а як баба – бабі. Як і мама умерли так давали. Вони 
[копачі], виносять. Родня тоді не брала. Тепер уже бе-
руть і родню. Мужики йдуть, в  труну кладуть і ви-
носять. Є зразу положать, а є – виносять, вже надворі 
в труну кладуть (як труна не входе). Колись цвєточ-
ки кидали по дорозі. Рєдко в кого. Люде [розкидали], 
хоч дітвора піде впереді кида. Кладуть [домовину] 
в бричку, тепер – в машину. Ранше на руках носили 
і на возах возили, волами возили і кіньми. Несуть 
іконку. Як умре мужик  – Спасителя несуть, як баба 
вмре – Матер Божу. Тепер їздять, а тоді ходили люди 
[як з кладовища вертаються]. Тричі становляться, 
як далеко везуть. Його ж привезуть чи машиною, чи 
підводою, дак у кладовище не ввозять, а тоді беруть 
його – несуть на руках. Як ідуть іззаді, так квіти кида-
ють, разниє. Покойніка понесуть, а тоді квіточки. [...] 
Хрест церковний [перший несуть]. У  церкві брали 
хрест, хванарь і о ́хрести. Уперед [труни] пєвчі з ба-
тюшкою [ідуть]. Усі вони разом ідуть. Як церква була 
закрита, з батюшкою не ховали. Музики не було. Вже 
після войни [з музикою ховали]. Клали, хліб і соли ́чку 
[на віко]. Коли в церкву дадуть, а коли людям одда-
дуть. Несуть кришку, а  на кришці  – вінок, а  на по-
койніку тоже був, а то й воскові куповали. Прощання 
з померлим. Целують лоб [або] хрестик. А у руки не 
целують. І раньше не целовали. І в ноги ні. [Цілували, 
як виносять], у хрест. Цілували в ту бумажечку, «ві-
ночок» називається. У ноги – ні. Відспівування. Забе-
руть покойніка і несуть у церкву. [Священик] одпра-
ве і несуть [на цвинтар]. Там свічки світять і держуть, 
а  тоді, як виносять, свічки потушили. Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. Нічого не роби-
ли, [коли покійник у хаті]. На другий день вже підмі-
тають. Тоді раньше не було, а тепер миють [підлогу]. 
Раньше, як оце піст – усе посне готовлять, ніколи не 
готовили м’ясного. Люди їли і довольні були. А  те-
пер – не їдять. Як виносять на кладовище, зачиняють 
ворота і хвіртку, шоб з двору не було упадку ніякого. 
Не зав’язували. Ото трошки побуде, тоді остаюцца, 
не йдуть на кладовище, старенькі бабусі, входять в 
двир, одкривают хвіртку. Мало було таких людей, шо 
не робили, [як на вулиці був покійник]. Дома вже не 
роб лять, де покойніє, а сусіди робили. [...] Не розрі-
шали колись [дивитися] у вікно.

КЛАДОВИЩЕ Все садили [на кладовищі]. Тоді не об-
городжували [могили], а тепер стали уже обгороджу-
вать. Дерев’яні [хрести]. Є  – високі, малі. Хто бага-
тий – високий хрест, а де бідний – який-небудь, у його 
й дерева не було. З любого [дерева]. Ховають і хрест 
же несуть. Перев’язують його чи рушником [чи хуст-
кою], на кладовище несуть, якщо недалеко, а як дале-
ко – везуть. [Рушник з хреста бере той, хто несе його]. 
Копачі. Чотири чоловіки сьогодні викопали, а завтра 
будуть ховати. Вони викопали й прийшли: їм дали по 
чарці, поїхали. А  на другий день вони приходять на 
кладовище закидати, [не йдуть у  двір]. Опускання 
труни. Як ховали раньше, так верьовкою опускали, 
а  тепер опускають полотном  – утиральне полотно. 
Перерізають [полотно] тим, шо заривають. В  нас на 
верьовках ховали, недостаток був. Нічого не платили, 
давали рушнички; по сто гривень чи бутилку цим, шо 

копають яму. Тепер опускають рушничками, поріжуть 
на куски, і ті беруть, шо закидали. Раньше на матузках, 
верьовках опустили. А тепер беруть матерію. Могила. 
У ногах [ставлять хрест]. Він устане та буде хрестицця 
до хреста.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Миють 
[руки після похорону], рушничок дадуть, шоб [ви-
терти руки]. Хто послідній умиваєцця, хай рушничок 
бере. Страви поминальні. Канун. Із сахарю. Кри-
шили хліб. Беруть по три ложечки, а тоді становлять 
борщ. По черзі. І в одній мисці. Оце поставлять ряд: 
тобі ближче до ції миски, мені – до ції. Готовили ка-
пусняк, капусту, картошечка чи каша молошна, чи 
молошна локша, пирожки, сметана (в кого є смета-
на, а  в кого нема), огирочки ставляли. Водки ніхто 
не ставляв, тіки тим, як ховають та яму копають, та 
труну роблять, так тим по рюмці наллють, вони ото 
вип’ють. Ні, вони отдєльно ті хлопці, [не за столом їм 
наливають]. [На поминки пекли хліб?] Пекли. І пиро-
ги пекли [на сковороді]. І як умре печуть, і як помини. 
З усим: з картошкою, з капустою, з повидлом. [А як 
піст?] Тоді були посні страви, а тепер нема посних, всі 
підряд. Озвар [наприкінці]. А  в кого кисіль варили. 
Не молочний, а  фруктовий, з  ягід там чи з грушки. 
І ото вже послєднє. [...] Як нема рису, кришуть обик-
новенний хліб. Солодку юшечку зроблять  – канун. 
«Сніданок» для померлого. [На другий день ішли на 
кладовище?]. Тоді не ходили. А тепер – ходять. Рань-
ше не ходили [уранці, на другий день після похорону, 
на кладовищі]. Сідали свої [пом’янути в хаті], але лю-
дей не кликали. [Раньше канун їли?] Ні, не їли. А те-
пер снідати йому носять, на кладовище. Йдуть, шо-
небудь, а тоді приходять додому і дома ще сідають по-
минать. В кого є – звуть [людей]. Снідати несуть [на 
другий день після похорну]. Ізроду так. Берут бутил-
ку, пирогів, огірка чи помідора, наллють по рюмочці. 
[...] На другий день [після похорону] – на кладовище: 
наріжуть хліба, кусочки сахарком присиплять і йдуть 
«будити покойніка». Рідня сама [«будила»]. Підійдеш, 
положили на гробик те; постоють, посумують, розда-
дуть і йдуть додому. Поминки післяпохоронні. В со-
рок день справляють. На девять день у нас мало по-
минають. На три – зовсім не поминають. А на девять 
розносять пирожки. На дев’ять днів не поминали. 
В рєдкості де поминали, нічого не давали. Це в рідко-
сті, хто дев’ятини справляє – рознесуть по хатам пи-
ріжків, хто не був, хто й був [на похованні]. Над кану-
ном часов до дванадцяти сидять, а в час повечеряють, 
це вони поминають, а тоді утром, в неділю, це як при-
пада воно, тоді йдуть обідати. І пєвчі співають, чита-
ють. І в сорок день, і в год сиділи, ну тепер вже його 
нема. Всі сидять, [ніхто не розходиться]. Кличуть же: 
«Ідіть же вечір, будем над кануном сидітиму». А тоді 
в час поїли, а в дванадцять часов ніколи не їли, а тоді 
йдуть додому. А тоді ж у неділю, утром, часа в вісім 
чи в дев’ять, йдуть поминати. Наготовлять уп’ять. 
Борщ варять. На другий день уже більш. Вечером, 
може, хто пирожків спече, а хто тіки суп ізваре. Пове-
черяли, поблагодорили і розійшли. А на другий день 
вже сходяцця так як уже помини будуть – сорок день. 
Ну тепер же, бачите, як справляють, тоді так не справ-
ляли. Не кликавши, ніхто не піде. Усіх підряд, щоб со-
рок душ було. Можна й менше тепер. Три дні можна 
поминати, а як переходе сорок день – тоді незя. Ба-
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тюшка не ходив [на поминки]. Не носили [на третій 
день панахиду]. Моляцця «Отче наш». Стоять, а тоді 
сідають і поминають. «Царство Небесне померлому 
рабі...» [Од імені померлого родич просив у присут-
ніх прощення]. Ложками їли. Казали не можна [ви-
делками]. Поріжуть [хліб], а тоді подають. Нема ножа 
на столі. Різане вже. Моляцця [в кінці обіду]. Благо-
дорять же Богу. Встають, христицця і ото благодарять 
Богу. Як тепло – на вулиці, як холодно – в хаті. Засте-
ляли, шо було [столи]. Зараз же клийонки, а раньше 
були скатерті, накидки. Як попало, хто, де сів там і 
поминають. [Вино було на поминках?] Винцем можна 
поминати, а водкою – незя, казали старі люди. А те-
пер уже водку мужикам беруть. Справляють поми-
ни. Сорок день пройде  – кличуть людей, сідають за 
стіл, заспівають за упокой. Збирались увечері, поси-
дять трохи. Жінки там і мужики. Повечеряють. Суп 
тоді положено. Часов до дванадцяти [ночі] й довше. 
На другий день тож Помини. Тоді часов у десять схо-
дяцця. А  тоді сходять на кладовище до могили. [...] 
Рушники поминальні. На хрест чіпляли. Як жінка – 
платочок, як мужик  – утиральничок. Знімали люде 
раньше, [а тепер] скажеш: «Піди, возьми, платочок», 
так я піду, як ти скажеш. Напинайся тим платочком – 
голова не болітиме. Тепер дітвора таки сумки набе-
ре  – нема ніде нічого. Колись висить, поки люде на 
кладовищі, а тоді вже розбирають. В’яжуть рушники, 
як поминають. Один рушник. В’язали й [хустку]. Ста-
рі люди збирають. Хто хоче, то й зніма. Скажуть: «По-
йди – возьми». Треба хрестицця і сказати: «Царство 
Небесне [ім’я покійника]. Дома, утиралися. Дари по-
минальні. Пряники та канфети дають. Пєчєньє – це 
помини. Це ж хліб. В кінці [поминального обіду] ви-
ходять люди. Хазяйка чи з рідні хтось ламає і дають 
по кусочку хліба. Не ріжуть. [Як ішли на поминки, 
люди із собою щось несли?] Несуть [тепер]. Тоді, 
раньше, не було нічого. А тепер несуть канфети, пє-
чєнья. [Якісь подарунки давали тим, хто приходив на 
помини?] Тоді не було. А тепер уже після войни стали 
давати платочки. Скіки прийде: сто штук і сто плато-
чків. На сорок день пирожків напечуть і по пирожку 
розносять людям додому. [На поминання календар-
ні на кладовище приносили] хто холодцю миску, хто 
миску капусти, хто миску локши, пиріжки і сметанку. 
Як умре – поховають, ідуть обідати, дають скатерть, 
яку є, тарілку і ложку. Не всим – одній. Є, шо палять 
[одяг, у  якому вмерла людина]. Є  – роздавали, а  є, 
шо носять свої, з родини [речі померлого]. На соро-
ковини, якщо є таке, так дадуть. Нічого не платили 
грішми. Роздають коржи, тепер  – конфети, пєчєньє 
разне, а тоді печуть коржики і роздають людям [пе-
ред опусканням труни в могилу]. Панахиду ходили 
в церкву правити. Беруть туди хлібину, платочок, як 
баба вмре, як дід – втиральничок новенький. [Канун 
несли в церкву?] Хто й ніс, хто й не ніс.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Були в понеділок Прово-
ди. Панахиду в неділю батюшка праве. Після служби 
йде на кладовище. Хто принесе які подарки, гостинці. 
А в понеділок уже зносяцця, хто шо принесе. Посла-
ли скрізь рядочком на кладовищі утиральники і по-
ставили. А мужики там є – варять кашу. Після цього 
як поїдять, оце шо поприносили, тоді сиплять кашу. 
Вони з утра встають і на кладовище пішли, і там кашу 
варять, [ще всі не зійшлися люди]. Два чи три чолові-

ки. Пшоняна. В понеділок нема батюшки. Сами люде. 
Поминають своїх рідних. Клали [на могилу] яєчка. 
В понеділок раньше поминали, тепер – в неділю. Про-
води. Позносили [харчі] всі потроху і варили, три чи 
чотири [жінки варили]. Варили все: картошку, борщ, 
кашу, м’ясо. Пшоняну чи яку там. На двінадцать чи 
на час сходились, поминали. Обробляли гроби впе-
ред, раніше, за тиждень. Як приглашають, і батюшка 
обідав. Читав молебень. Не ходив до кожної. Стіл 
поставлять на кладовищі, а тоді наносять хліба, кан-
фетів. І  грамотки ́ читали, де покойниє [записані]. 
[...] Рушники поминальні. Чипляють, це на Паску 
обязатєльно і на Проводи [рушник]. Знімає. Я кажу: 
«Піди – зніми, я повісила платочок». На мамку свою 
платочок вішаю, на хазяїна всігда вішаю рушничок. 
Традиції жалобні. До году не йде [на кладовище]. До 
сорок день чорну хустку носить жінка. Тоже в чорно-
му платку, [як дів чина]. [...] Носити до году красного 
не розріщали.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відь-
ми. Одна нємка у нас, я знаю, умерла, ну, Бог його зна, 
яка вона була, вона шептала скоту. Вона, як заболіла, 
вмирала трудно. Так один дядько приходе та й каже, 
підніми стели ́ну в оцій хаті, хоч трошки підніми – вона 
скорій умре. Вона зразу й умерла. Вона волшебница 
була, чарувала людей, причаровувала, а воно – вели-
кий гріх. Господь не хоче брати, і вона мучицця. А не 
вміра. Дитини. Манюнє [на столі клали]. По три года, 
по два, по году. В сім год уже не клали. Не знаю чого 
їх клали. Наряжали платтячко, як хлопчик – сорочеч-
ку, штанці. Дітей нехрещених. Дома, в  садочку [хо-
ронили]. Неодружених. Одягали, [як молоду]. Цвіток 
надівали, Наряжали, як нєвєсту. Платочком напнута. 
Колись не клали, а тоді, попервам, почали цвіток ло-
жить. Вкривали й полотном раньше. [Робили гільце]: 
бомага всяка  – червона й синя, зелена  – всякі квіт-
ки бувають. До кажної гілочки квіточка. Й  півсотні, 
й  тридцять [різок]  – хто яке зробить гильце. [...] Ві-
нок був і восковий і все в цвітах. Купували їх в магази-
нах. Волосся не розпускали – заплетена чи підберуть 
гарненько. [Якщо в померлих дівчат були хлопці], їх 
перев’язували платка́ми. Лєву [руку]. Правою хрести-
лися. І хрест держать у лєвій. Платка́ми і рушниками, 
хто як. Колись шість носило, тепер – везуть. Носили 
до самого кла́довища і дзвони ́ дзвонили, поки й за-
ховують. І  о́хрести, [корогви], несли. Вішальників, 
утоплеників. Тіки вішалників колись ховали в углу, 
на кладовищі. А  тепер так ховають. Ставлять хрест. 
Його [вішальника] не положено поминати [і  печата-
ти] до сорока день. Печатають і поминають у Зелену 
неділю, шо Клечальна неділя, а субота є, Поминальна 
субота  – тіки вішалників поминають і втоплеників. 
Батюшка не печатав то́плеників, вішалників. Ховають 
у вуглі, на кла ́довищі. [У церкву] – хлібину, гостинців, 
грошей, скіки скажуть, свічý. Нічого не клали в тру-
ну топленикам, вішалникам. Під час Голодомору. Хто 
там хоронив в [19]33… Валялись люди. Дівчина вмер-
ла з голоду одній хаті. Моя жінка і там дві прийшли, 
викопали в садку яму, загорнули в рядно, положили, 
закопали і все.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Душа дома десь 
[до сорока днів]. А потом іде вона на суд нечестивих. 
Чи в ад попаде чи в Царство [Небесне]. [Кудою душа 
виходить?] У рот.

БОРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Один дядько взяв [з поминаль-
ного обіду] хліб і положив на столі, і прийшов додому. 
Полягали вони спать, і  сницця йому цей покойник: 
«Чого ж каже, не схотів ти од мене і куска хліба взя-
ти?» Він прокинувся та й жінці розказує, а вона каже: 
«А тобі давали кусочок хліба там же?» – «Давали, так 
я його на столі положив». – «Тож, каже, він тобі при-
снився, тож він дає дає оце[й] дар такий».

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ На тим світі їдять. 
В кого – голий стіл, як не дасиш нічого, а в кого – за-
сланий і тарілочка є. І рушничок, чи скатьорку, і лож-
ку і тарілку [дають].

ВАЛКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Рогівка
Записала З. Гудченко 2009 р.  

у с. Рогівка Валківського р‑ну  
Харківської обл. 

від Ляшенка Олександра Федоровича, 1932 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Єслі заболієш 
і сниться, шо ти строїш хату нову, ото ти вже строїш 
собі яму.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Труна. 
Гроб дерев’яний робили, оббивали матерією, як і сі-
час, тільки у дворі виносили. Ставили дві табуретки 
чи два стулки, ставили гроб, тоді дві жердини метри 
по два дліни, товщиною сантіметрів шість-сім, ви-
бирали, підставляли під дно. Набитий брусок в кінці 
в головах, і під ці бруски підставляли жердини. Єслі 
важкий гроб і покойник, то берут по два чоловіки, за 
жердину з одного краю і з другого, у головах, а в но-
гах – по одному чоловіку. А як невеликий, то по одно-
му берут: і в головах, і в ногах за жердину і жердинами 
несли до кладовища.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Раньше, єслі умре людина, 
до кладовища несли на руках. І люди йдут за покой-
ником. І табуретки несут. Примориться по дорозі не-
сти, бо до кладовища, може, далеко, ставлят табурет-
ки, поставили, покойника на табуретки, оддихнули і 
дальше.

КЛАДОВИЩЕ  Ями мужики копали глибокі, до двох 
метрів. Опускання труни. Опускали тільки верьов-
ками, січас видумали полотенця. Один, хто-небудь, 
несе верьовки, «віжка» звалися. Віжка були крепкі, 
провірені, шоб не перервалися, коли опускатимут у 
яму. Опустили, тоді віжка витягуют за один кінець 
і забирають у хазяйство. А  тоді хто-то придумав, 
шо нізя брати віжок назад, і  віжки бросали прямо 
на гроб і так закидали. Після того стали не віжками 
опускати, а  це вже при совєцькій власті було, уже 
копальщикам на сорочки шоб було, стали купувати 
матерію, з якої можна шити сорочки і на тий мате-
рії опускали. Матерію брали з рулона, довгий кусок. 
Опускают, тоді витягают матерію і в скількох копали 
яму, учотирьох копали, ділят на чотирьох. Шили з її 
сорочки, носили. А тоді перейшли на полотенця. Но-
сили покійника на руках, [...] стали возити підводою, 
кіньми.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Поминальні дні були осо-
бено після Паски, через тиждень називалися «Прово-
ди». У понеділок тільки. Поначалу ходили поминали 
тільки своїх рідних. Приходят на кладбіще вичищати 
гроби, пам’ятників тоді не було.

ДВОРІЧАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Гракове
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р. 

 у с. Гракове Дворічанського р‑ну Харківської обл. 
від Шапіро Павла Єгоровича, 1915 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ На один день – Проводи, 
а  на другий  – Красна Горка. Красна Горка в неділю, 
а Проводи – в понеділок. На кладбищі убирали перед 
Паскою. На кладбищі поминають хто на Красну Горку, 
хто на Проводи. До обід – празник, а після обід – роби 
уже шо хоч. На кладбище беруть усе, шо дома їдять. 
Окрошка, холодці, голубці, катлєти. Треба все роз-
дать, додому своє не можна нести, а те, шо хтось тобі 
дасть, то можна. [...] На могилки ложать яічки, паски. 
Яічка обично розбирали. Платочки вішали на хрести. 
Раньше усі разом поминали. Застеляли общий стіл, 
а січас – каждий своє.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Вішальників 
должни ховать поза кладбищем. А тепер ніхто не до-
держується, а колись додержувалися. Колись кладби-
щів не було таких, а хавали в основному по своїх сад-
ках, єслі спеціально втопився, руки на себе наложив, 
а єслі втоп – нещасний случай, – то це інше.

с. Кам’янка
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.  

у с. Кам’янка Дворічанського р‑ну  
Харківської обл.  

від Калєснік Меланії Несторівни, 1919 р. н.,  
Дягілєвої Анни Петрівни, 1919 р. н.,  

та Плаксіна Івана Йосиповича, 1940 р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ На кладбище ми ходимо 
абрабляти могили під Великдень. Оце неділя – Велик-
день, а таді – Поминальна субота. Виходили на клад-
бище, прастиляли кала сваїх радних і сходилися. Там 
і батюшка, і обідали. Перший день ідуть на кладбище, 
несуть, а уже як Красна Горка, то Поминальна субота. 
Через тиждень посля Паски. Це вже йдуть усі поми-
нати на кладбище. Несе кажен палатенце чи дарожку, 
пасідають. Єсть баби, шо уміють співати пісні бага-
мольні, так співають. Дадому ничого не беруть.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Самогубців. Вішальників 
у кладбищі не хавали, а  збоку хрести не ставили їм. 
Утопленика тоже не хавають на кладбищі. Як сам уто-
пивсь, то не хавають, а як нечаянно, то хавають.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Мама сниться. Сидить, вроді, 
на том світі, а  сусідка була скупа-прескупа. Сидить 
сусідка, а у неї голий стіл, нема нічого поминального. 
А у нашої мами чого тільки нема на столі: і мед сто-
їть, і пишка така. Ніколи не мине, шоб не дать кому 
 поминуть.
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с. Піски

Записали А. Артюх та О. Васянович 17 вересня 2007 р. 
 у с. Піски Дворічанського р‑ну Харківської обл.  

від Обухової Пелагеї Федорівни, 1924 р. н.,  
Міхайлової Лідії Тимофіївни, 1938 р. н.,  

та Дронової Ксенії Миколаївни, 1922 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Богатиє 
січас покупают усьо  – калбасу, сєльодку, сир, мясо, 
катлєти. А у кого нє за що – борщ, картошку, кампот. 
Щас больше бярут напіткі. Потом пічєнє, канхвєти 
кладут там на тарєлкі. У тарєлках чи в місках на стол 
становілі. А тіпєрь так: канфєти, пєчєньє і піражкі у 
сумачкі кладуть і каждому раздавають. [Яку страву 
подають останньою на поминальному обіді?] Кампот 
і піражкі.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ На Паску ходім на клад-
біщє. Кажут, што нє положєно на Паску, а  нада на 
Проводи. Проводи послє Красной Горкі, во вторнік. 
Тади ідуть всє на кладбіщє. Памінают радітєлєй. Нада 
всьо раздать, а дамой нєсть нєльзя.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Вішальників. Вєшальніков 
нада хараніть на аддєльном кладбіщє. Утоплеників. 
Утоплєнікав харонят са всємі вмєстє.

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН

с. Діброва
Записала М. Маєрчик 2003 р. 

 у с. Діброва Ізюмського р‑ну Харківської обл. 
від Коніної (дів. Листопадова) Ольги Платонівни

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передчуття смерті. Мати 
заболіли і каже: «Це я, мабуть, умирать буду». І про-
сила свічку. Це як свічку дати, умирать легко буде. Еслі 
єсть свічка, та, шо ходять на Страсті, вони храняться 
в людей, шо тяжола кончина, то вони засвічують ту 
свічку і дають у руки, і воно успокоюється. [Свічку за-
палювали і давали в руки, чи потрібно було поруч по-
ставити?] Ні, єслі сила єсть, то вони держать. Дають у 
праву руку і придержиш. Но по просьбі.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. Одівали все: юпку, кохту, чулочки. Раньше 
не обували, це грішно надівати черевики. Так і сина 
сховали. Наділи і босоножечки, як тут лежав, а як уже 
закопували, так зняли. І батюшка так розрішає. [Чере-
вики де залишають?] Залишають в труні, рядом. Хоч 
тапочки, хоч шо. В кольцах, в сєрьгах не кладуть. [...] 
Тепер не ховають в біль’ї, а положено в біль’ї ховати 
мужчину, з давних-давен. Потом одівають яку хочеш 
рубаху, брюки, носочки, піджак. А  там вже вінчик 
кладеться. «Пута». [Руки і ноги зв’язують покійнико-
ві]. А розв’я зують тоді, як уже похорон відійшов, ба-
тюшка сказав: «Розв’язуйте ноги, розв’язуйте руки». 
І стьожечки кладуть у труну. Стьожечки, раньше було, 
просять: «Дайте мені стьожечку, рука в мене сильно 
болить». Давали. Батюшка знали, кому можна було 
давати. Платочок носовенький кладуть у карманчик. 
Гроші, собі місто купувати.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Душа через сорок 
днів піде на престол до Господа Бога. Шо заработав, 

то получив. Получив добро – підеш в Царство Нєбес-
не, получив зло, творив зло, обіжав людей. Там же по 
Заповіді. 

с. Оскіл *
Записали Н. Гаврилюк, С. Микитчук та О. Васянович 

4 липня 2009 р. 
 у с. Червоний Оскіл Ізюмського р‑ну Харківської обл. 

від Зубенко Любові Федорівни, 1941 р. н.,  
та Полохової Зінаїди Тихонівни, 1946 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Присниться 
м’ясо сире, розробляш сире м’ясо, шось хочеш з нього 
зробить – це на смерть. Випаде зуб, як болить сниться, 
значить хтось із рідних умре. Як мух виганяєш з хати, 
багато, тож на смерть. Мертвяки сняться на дощ. Вио-
реш город та грядкі такі гарні. Мені приснилася стара 
хата, де ми жили, вона почала валиться. Потолок по-
чав тріскатися. І чоловік умер. Передвісники смерті. 
Сойка кричала.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Обмивати гукають сусідів, самім не 
можна! Я ходила і ще одна сусідка ходила, обмивали, 
наряжали. «Мертва вода». Воду, шо обмивають, геть 
в туалет, шоб ніхто по неї не ходив. І тряпочку, мар-
лічку, що миють, туди. Підготовка смертного вбран-
ня. На смерть все нове одягають, і  раньше так було. 
Кажуть «держемо на смерть»: і чу́лки, і  труси, і  ру-
башки, і  кофта, юбка чи плаття. Платок напинають. 
А чоловіку – нічого (на голову). Надівають тапочки і 
тим, і тим. Єсть і туфлі, але більше тапочки. «Пута». 
Зв’язують руки, ноги. [...] Як отпєваніє зробив батюш-
ка, «пута» кладуть ж у гроб. Єсть багато таких бабу-
шок, шо можуть взяти і роблять всякі капості людям. 
Одна следіла, шоб поклали. Є  випадки, шо роблять 
для людей погані вещі. І  буде чахнуть, і  в больниці 
нічо не признають. Спорядження померлого. Як уже 
на кладбищі, отпєлі, батюшка на кладбищі покропив 
яму, тоді ж уже накривають покривалом  – закрива-
ють лице повністю, під тюль кладут покривало, шо у 
церкві продається з анге́ликами, така проста матерія, 
а тюль зверху. Труна. Подушки із сіна роблять. Атри-
бути поховальні. На похороні використовують хліб, 
як погрєбєніє йде на кладбищі. Проводжають лю-
дину хлібом і сіллю. На кришку обізательно ложат і 
жилательно круглу хлібинку, видовбують у хлібинці 
дірочку, туди солі насипають, і  коли вже погрібєніє 
совєршілось на кладовищі, то цей хліб розламують і 
роздають людям. Кажуть, що нада цей хліб сохранить, 
і коли дитина хворіє, дати цього хліба. Він має якісь 
цілющі властивості, що дитина не буде хворать тоді.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. На по-
минальний обід найперше ставлять борщ або капус-
няк: картошка гарно розкипить, тоді мнуть пшоно, 
кип’ятком заливають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Ідуть на кладовище че-
рез тиждень од Паски, у неділю, а є – у понеділок. На 
кладовище береш же положити на гробок канхвети-
ки, пасочку маленьку, печенєчка. Не можна забирать з 
кладовища того, шо сам приніс. Ти комусь даси, а зна-
комий тобі дасть. [...] Раньше не було такого. Раньше, 

* До 2016 р. – с. Червоний Оскіл.

ІЗЮМСЬКИЙ  РАЙОН
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було, підуть на кладовище, положуть, а тоді батюшка 
пройде і батюшці там яєчок троє чи там скільки, хто 
скільки може. А хто не може, то і не кладе. Тоді ідуть 
додому. Там підуть сестра до сестри, уже дома поми-
нались. А  зараз на кладовищі. Батюшка каже, шо не 
нада того робить на кладовищі. А вони там розстелять 
і там, на кладовищі, поминають родичів, зберуться 
там. Рушники поминальні. Мущині рушничок віша-
єш на хрест, а як женщині – платочок. Хтось зніме і 
так розбирають. Я не знаю де, але є таке, шо вішають і 
висить, а у нас розбирають. Батюшка пройшов кругом 
кладовища, то всі начинають розбирати, поминають.

с. Студенок
Записала М. Маєрчик у 2003 р. 

 у с. Студенок Ізюмського р‑ну Харківської обл. 
від Заболотської Ольги Олександрівни, 1931 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Мені при-
снився сон, шо я їхала волами. Чорними, їхала я че-
рез міст довгий. Він зроблений з кругляків сосни, не 
з досток. Думаю, буду пішком іти сама, а  на возі не 
їхатиму. І  я встала і пішла. І  вроді, мені полегшала 
жизнь, як він [чоловік] умер. [Перед смертю кумка] 
мені приснився сон, шо у його в дворі викопана сві-
жа яма. Проснулася і думаю: «Це кум умер». Приїхала, 
а він умер. А тоді сниться, шо зуб випадає. Тридцять 
один год назад у мене помер батько. Мені сниться, шо 
в мене гнилий єсть зуб. Я його вирвала, і кров, і болів, 
бо він гнилий. Сім год лежав больний батько. Думаю, 
хоч він і випав, і жалко, ну, він же ж негожий, і на дру-
гий день умер в мене батько.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Купають, а воду виливають. Якесь ко-
ритечко, відро. Кладуть на долівку, соломи наклада-
ють, тоді застелять клійонкою або пльонкою. Ложать 
його на ту пльонку і обмивають його. Мачають у від-
ро, воду, і  миють, витирають. Кажуть: «Хоч тєлєсно 
чистий на той світ хай іде. Душевно грязний, так хоч 
тілєчно чистий». «Мертва вода». А  оту воду десь її 
вилити, щоб люди не ходили. А це, що під ним було, 
зібрати і спалити. Щоб воно ніде не пішло в діло, щоб 
по ньому люди не ходили. Бо кажуть, що де мертвий 
лежав, це барахло, на якому він лежить, не слєдує на 
йому спати. Одягання померлого. [Коли маму ховали], 
все було совремйонне. Я їй готовила, полотняного не 
схотіла. Тапочки, чорненькі, щоб м’якенько було. Ма-
тірчаті, аби не босе було. Чулки прості. Юпка чорна, 
кохта салатна. [Босими хоронили?] Як нема чого, так 
і босими хоронили. А як є шо, то надівали. [На голо-
ву] платок пречистенький, цвіточки зелені. «Пута». 
[Руки зв’язують покійнику], а  як кладуть у труну, 
тоді розв’язують, бо вони розсуваються, як везуть. 
Тоді зв’язують, вони захолонуть, а  вже як у труну  – 
розв’язують. Вірьовочкі у труну [кладуть], їх нєльзя 
брать. В основном марлею, бинтом зав’язуються. Спо-
рядження померлого. [Ремінь був у покійника?] Ніль-
зя. Ні рімня, ні часів нільзя класти. [Чим штани під-
тримують?] Просто застебнули на пуговичку і всьо.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ [Що на тому світі 
роблять покійники?] Та кажуть, шо там Царство Не-
бесне єсть, і пекло єсть. Вообше я не знаю, чи там єсть 
чи немає. Но я у Бога вірую, я вірю, і мені сни пред-
сказують  кой-шо.

КРАСНОКУТСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Каплунівка
Записала Х. Ткач 11 липня 2001 р.  

у с. Каплунівка Краснокутського р‑ну  
Харківської обл. 

від Линника Івана Дмитровича, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. По платку і гроші, п’ятьорку [об-
мивальницям]. Не давали [грошей раніше]. Тряпку 
якусь дадуть. Троє [обмивальниць]. Труна. В колгоспі 
робили [труну]. Несли їм [снідати]. Як зробить тру-
ну, їдуть по труну і несуть обідати. Водку та закуску. 
А  так нічого не давали. Кидають [стружки у труну], 
шоб легше лежати. Сосна, дуб. Де ноги – вужча.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА На коневі [везуть]. Один 
кінь. Дугу як хто перев’язує чорною хусткою. Зараз 
машиною [везуть]. А чорну хустку на кладовищі, на 
хресті, або якась старушка візьме. Веде коня. А тоді 
перев’язували чорною тряпкою [їздового]. На возі, 
збоку  – кришка. Як недалеко  – несуть кришку, во-
зом, конем – гріб. Мужики, чотири, кришку несуть. 
Хлібина, рушник розстелений. У ямочці чи в стовпці 
сіль. А  там, [на кладовищі], бере старуха, бабушка 
[хліб]. Вона сама забрала. Носили [на руках]. Як да-
леко  – переміняли. Пронесе чотири чоловіки з пів-
кілометра, тоді другі беруть. Кришку – ні, [не міня-
ються]. Зразу як ховають, ставлять хрест. Везуть на 
підводі. А  якшо нести, то несе один чоловік, якшо 
важкий – наперемінку. Хрест несуть зразу за криш-
кою. Після труни – кришку. Як в кого є вінки – упе-
ред ідуть. При комунізмі – трубами ховали. [...] Хо-
ронили з  батюшкою за Радянської влади. У  неділю, 
який праздник, служби були. Ходив на кладовище 
при совєцькой власті батюшка. Не давали, но під-
еш – попросиш – ховав. Не було, що прапор несли, 
як комуніста ховали.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Ко́пшки. Наймають чотири чоло-
віки. Ото платять по десятке. Зараз. Колись, як жили 
погано, то не платили, а за харчі. Їсти давали. З утра 
люди йдуть, часа в вісім, яму копать. Часа в десять 
приносять їсти, шо хто наготовлять. Ті й ховають, які 
копають. [...] В  тей день, як хоронять, яму копають. 
Нєльзя раніше копати. Церква запрєщала. Робили 
склеп. Яму копають ширше, а там припічки такі, вуже, 
а тоді туди кладуть склеп – дошки – на ту землю, шоб 
не давило мертв’яка. Тепер уже ховають так: вириють 
яму, вкинули, зарили. Як заховали, йдуть на обід. Чо-
тири чоловіки викопають яму і труну виносять, змі-
ни немає. Опускання труни. На мотузках опускали 
в яму. Щас – на тряпках. Казали, шо колись пускали 
на тряпках, а тоді – на вірьовках. Не постоянні вони. 
Свої. Рідні не копають  – гріх. Ото ж давали, як на 
тряпках, – тряпки́ їхні, ті, шо пускають. Зараз тряпки 
дають і гроші по десятці. Як було чим – перев’язували, 
коли опускали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. По 
чарці, чи по дві [горілку] пили. Як у кого гроші були, 
то куповали вино. Коливо. Хліб, сахарь, [білий хліб]. 
Рисове робили коливо. 
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с. Козіївка
Записала Х. Ткач 11 липня 2001 р.  

у с. Козіївка Краснокутського р‑ну  
Харківської обл.  

від Тесленко Марії Хомівни, 1910 р. н.,  
Ганни Павлівни, 1924 р. н.,  

Божко Софії Амросіївни, 1915 р. н.,  
Бойко Поліни Миронівни, 1921 р. н.,  

та Гуса Григорія Васильовича, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Було таке, [дзвони дзвонили за покійним]. До вой-
ни [церкву] закрили. Як завозять до церкви  – дзво-
ни дзвонять. Завмирання. Є  люди, [що] замирають. 
У нас родич замирав. Він пожилий дідок був, так він 
лежав, його не хоронили: кажуть, він теплий, його хо-
вати нізя. Днів сім, мабуть, лежав. Й він прокинувся.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». У глухий вугол [воду виливають, якою обмива-
ли]. Не під ноги – буде людина сохнути. Кажуть, мерт-
вою водою напоїли, підлили. Почне хворати, чахраї-
ти. Одягання померлого. Ранше не вдівали як тепер. 
Ранше удівали простеньке: сорочка полотняна, а ноги 
вмотували в полотно стареньке. Чýлки не надівали – 
вмотували. Нізя вбувати, бо ноги болять. Труна. І  в 
колгоспі робили труни, і дома робили. Клали у труну 
солому, а сіна клали в подушку. «Пута». Як батюшка, 
бери, розв’яжи і кінь у яму. Як нема батюшки, чи не 
хоче батюшка сказати – баби забирають. Все кладуть 
у труну. Знахарки є таки, шоб ніхто не взяв, калдувать 
[будуть]. Хто каже перев’язувати руку, як мертвому 
дорогу перейде, тоді ізійде та мозуля. Як перейдеш до-
рогу мертв’якову – нароста гуля, де прийдецця: є й на 
руці, є й на лобі. Прощання з померлим. Люди в хаті 
прощаюцця, родичі і чужі можуть прощатися в хаті. 
«Царство Небесне», – кажуть, перехристяцця і поці-
лують в віночок. Нічне перебування біля померлого. 
Засвічують, як умре свічку. Умерла, поклали, баби си-
дять і увечері засвічують свічку – горить ноччю. Спі-
вають молитов. Вечеряють, сидять до восьми утра. 
Атрибути поховальні. Свічку становлять, а  жита 
вже не ставляють. У  яку-небудь пляшку чи баночку 
поставлять [свічку]. Як умер, зразу поставили [жито в 
стакані]. І свічка [в житі]. Платочком замотують хліб, 
поставили на столі. Беруть ту хлібину, тоді везуть на 
кладовище. Як поховають, на могилі кладуть хлібину, 
люде тоді возьмуть, [на вікові хліб не несуть].

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  І  музика 
гра, і  попа [кликали]. Хто, значить, безсильний, не 
може музики найняти, – з самим попом ховали. А хто 
ж: і музика, й піп був. Іззаду йде [музика], а вінки не-
суть поперед. Не несли труни. Везуть на возі, а криш-
ку несли. Хлопці, поперед підводи, шість. Вінки несли, 
тоді кришку, а тоді його [небіжчика] везли. Як замо-
ряцця, другі переміняють. Несли кришку чотири чо-
ловіка. Одні понесуть – другі перемінять. Як багатого 
хоронять – так з корогвами, як бідного – один хрест. 
[Заносять тепер у церкву?] Хто похлопоче. Заборони 
та перестороги, пов’язані з померлим. Як покойніка 
виносять з хати, зразу беруть, хто там з женщин, ста-
кан і розсипа жито. Жито – це для жизні. За покойні-
ком. По хаті, в сінцях. В дворі ставлять, коло порога. 
Ше на порозі сипнули. Не сиплють [у дворі].

КЛАДОВИЩЕ Ранше на кладовищі не було, щоб десь, 
щось чіпляли, а  [тепер] скрізь чіпляют. Онучка ді-
дові вінок принесла, рушник повісила. На дев’ятий, 
сороковий день і на год треба піти провідати покой-
ніка [на кладовище]. Опускання труни. Вішками 
опускали, а тепер – рушниками. Туди кидати полага-
єцця, в яму, а люди брали. То копачам вони отдєльно 
давали, якщо надо було. Та воно ж ті, шо копають, ті 
й закидають, отож вони й діляцця між собою чотири 
чоловіка. Могила. Ранше не обгороджували, а  тепер 
вже і пам’ятники і обгороджують. Оце після войни. 
Дверці одчинені [в оградці]. [На кладовищі багато не-
високих хрестів], маленькі. Воно й не було дерева, де 
брати, а тоді ж стали робити хрести в колгоспі. [А до 
колгоспів хто робив?] Самі дома тесали.

І святі сидять, і свічі горять,
Славин я, Син, нас милой Божи
На небеси.
Послала Петра по Ісуса Христа.
Святий Петро йде, Йсуса Христа веде.
Славен.
І святі сидять і свічі горят.
Славен.
Я, Син, нас милой Божи на небеси.
Поза столами святі рядами.
Славен.

Страх перед померлими. Землю кидають у яму, як 
укидають покійника. Всі по жменці землі туди кида-
ють, шоб не страшно було. Покійника треба вглядіти: 
прийдеш, за руки погладиш, за ноги, [доторкнешся], 
і все пройде [не боятимешся]. Поглядіти треба на по-
кійника, щоб не вздрівався. [...] Поглядіти треба по-
койника, щоб не вздрівався.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Ранше так 
було: хто на похороні був – ідуть усі обідати. Руки по-
миють, повитирають, [як приходять із кладовища]. 
Страви поминальні. Хто шо наготове: капусту, борщ, 
картошку, галушок. Поставили одно, поїли, тоді друге 
несуть. Кисіль – само послєднє. В кого як прийняте. 
Перше їдять канун: якась булочка добренька, покри-
шим, а тепер печеньє; з рису – шо в кого є. По тричі 
треба взяти. Сказати «Царство Небесне помершому». 
Вилками не їли. Наріжуть хліба, покладуть скрізь. 
Ранше обідали не дуже жирно  – рибка, мнясного 
менш було. Все таке пісніше: борщ, картошка, оги-
рочки, мастили олійкою. Ставлят [воду]. «Сніданок» 
для померлого. На другий день підуть на кладовище, 
з  кладовища прийдуть, пообідають і все. Стаканчик 
водки поставлять, скибочку хліба та накривали. Там, 
[на кладовищі], вип’ють сітра. Дари поминальні. Хлі-
бина лежить на столі, тоді, як покійника виносять, на 
труну кладуть, а  на кладовищі розломлять  – людям 
роздають. Як в яму вкидають, там яка баба возьме хлі-
бину, розломить, роздасть. Це колись. Канфети дають 
по дві чи по три [на сорок день, наприкінці поминан-
ня]. [Тому, хто сидить біля покійника, хустку дають]. 
Рушники давали, тим хлопцям, шо несуть. А  цим, 
шо вінки несли, – усим пов’язані вінки хустками. За-
бирають [хустки]. Хто роздасть [одяг, що залишив-
ся від покойного]. [Одяг покойного] до дев’яти день 
[лежить], а  потом перестірають та кому роздадуть. 
Кажуть, його нізя потребляти [для родини]. Їздово-
му дають рушничок. А  раньше не давали. Поминки 
післяпохоронні. Стакан води ставлять. Як сорок день 
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буде покойникові, ту воду в угол виливають, не тут, 
шо на покуті, а в той вугол, од глухої стіни, надворі, на 
сороковий день. Дев’ять день і третини поминали. Як 
третій день,  – шось трохи приготовлять, прийде не-
сколько чоловік. Тепер багаті – бідні – всі йдуть обі-
дати, а раньше – ні. Ранше ходили обідати дужче бідні. 
Ранше дужче звали, і самі приходили бідні, а багатиї 
не йщли. Кажуть, то обід для старців.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Треба стелю зривати. Дошку у хаті, [над головою]. 
Клали таку людину додолу. Вона просицця, шоб її 
положили. Єсть такі, шо й не відьми, але просились, 
шоб на землю положили. Дітей нехрещених. Є такі, 
шо в садку ховали. На кладовищі, кажуть, не поло-
жено ховати. І  то, скільки вона буде там ходити де, 
її вчувається це. Воно як присказання. Це на Зелену 
[«Зелений» або «Русальний» тиждень]. Неодружених. 
Робили віночки, не гільце, таке, як парафін. На голову 
одівають і один цвіточок на груди, до плаття, з право-
го [боку], відкіль сідає молоде до молодого. Заплітали 
[косу]. Робили цвіточки, станóвили, з бомаги робили, 
самі. Дротинку крутили, на яку одягали квіти, сосни 
не робили. Моло́дєж [украшала]. Плаття хороше кла-
ли і зараз кладуть шерстяне. Як дівчина молода вмре, 
її наряжали як молоду, надівали біле плаття. Віночки 
надівали, тепер – фата. Він же – стерлина, як парафін. 
Коса була заплетена. Було, й платок і вінок, як зімою. 
Були лєнти. В  труну червоні не клали. Самогубців. 
Кажуть «утепленик», «вішалник». Ранше ховали не на 
кладовищі, на канаві – біля кладовища, за забором, на 
бровці. А як немає так, скраю ховають, але за забором. 
[Хрест ставили?] Стовп. Дерев’яний. З  якого попало 
[дерева]. З осики не робили. Нічого не клали [у тру-
ну самогубців]. Все так само і наряжають, і сорок день 
справляють. І зараз, і колись.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Як умерла людина, 
на вікні наливають у стаканчик водички. Душа, ка-
жуть, прилітає воду пити. До сорока днів стоїть.

ПІСНІ ПОХОРОННІ
Браття ж мої й сьостри, ви по духу всі друззя,
Приходіте – посмотріте, жизнь окончилась моя
Приходите – посмотрите: Господь чудо сотворив,
Злетів ангол Божий з неба, душу з тєлом розлучив
Лежить тєло без дихання і не може говорить
Приходіте, браття-сьостри, моє тєло хоронить.
Єслі впадуть ваші сльози, а там виросте трава,
Там я буду спочивати аж до Страшного суда.
Справте панахиду по мені, по моєй душе,
Зажигайте свєчі і моліцця всє.

  ***
Діти мої милі,
Діти дорогії,
Не забувайте, діти,
Моєї могили.
Приходьте, діти,
До моєї могили.
Я вас буду ждать.
Но не забудьте, діти,
Цвіточків узять.
Ну пробачте, діти,
Не вийду стрічать,
Земелька сиренька,
Не можу піднять.

І я буду, діти,
Тут вік спочивать.

[Вірш склала Бойко Поліна Миронівна.]

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Там скільки ді-
ток маленьких ходить, таких, шо вони давно померли, 
і  старіших, і  молодших. Казали, шо з одної сторони 
столи такі наряжані, а з другої сторони – пусті столи: 
то люди були, шо пусті столи, які нікому, ніколи, ні-
чого не давали, такі скупі були. Вони за пустими сто-
лами сидять, а з цьої сторони повно всього на столах. 
Дуже великий гріх, єслі дитину заховає нехрищеную. 
Так всігда учувається, що дитина плаче: «Мама мене 
ізродила, нехрищену положила».

с. Пархомівка
Записали Х. Ткач та Н. Федорович 10 липня 2001 р.  

у с. Пархомівка Краснокутського р‑ну Харківської обл. 
від Друзєвої Наталки Тимофіївни, 1925 р. н., 

Литовченко Ганни Єгорівни, 1915 р. н., 
Анастасії Андріївни, 1922 [?] р. н. 

 та від Бондар Тетяни Павлівни, 1919 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Як смерть – 
присницця земля. Земля, рілля  – обязатєльно проти 
покойніка. Хати сняцця – строїцця – тоже проти вми-
рущого. [Сон]: воду тягла і увірвалось піввішок, і піш-
ло відро. І не витягла. В мене брат умер на Святвечір. 
Передсмертна агонія. Свекор як умирав, на землю 
просився. Йому дуже плохо було. Він лежав на крова-
ті і просився на землю. Положили на землю, через два 
часа вмер. Завмирання. А ранше ж казали, шо не хо-
вали чотири дні, п’ять днів – бува, людина засипає. За-
сне, а тоді просипаєцця. Седять, балакають чи співа-
ли. Встає покійник. Правда. Встає покійник. Ше тоді 
прожив п’ятнадцять год. «Стривожити» покійника. 
Вмира людина, а  її стривожиш – вона оживає. Ногті 
синіють, глаза міняюцця: як стануть в одну точку, то 
вже не баче [перед смертю]. Прикмети метеорологіч-
ні. Покойники сняцця – дощ буде. А буває, два місяці 
дощ іде, і покойнік нікому не сницця.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. Держали для смерти [сорочку 
спеціальну]. Старі готовилися. Положено вже було. 
Обмивання померлого. Два пирожки лежить [на сто-
лі, як покійник у хаті]. [Ті] забирають, шо обмивають. 
Їм же за те дають на плаття чи платки. У мене мама як 
умерла, троє обмивало. Тоді пирожків не було, не кла-
ли. Сорочки ́ дала я їм усим, готові сорочки ́, мамині. 
Кличуть бабок [обмивати]. Тепер і молоді обмивають. 
Ранше – старі. Тепер те так: тіки вмре – сюди-туди і 
все. А в мене, як мама вмирала, три часа не обмива-
ли. А вони ще теплою людину обтирають тряпочкою. 
Обідали. А додому даєш чи пиріжок, чи шо, бо у каж-
ної, може, онучатко. «Мертва вода». Воду однеси і в 
дірочку вилий, шоб не лити під ноги. Воду виливають 
в глухий [кут], в таке місце треба, шоб людська нога 
не ходила. Мило й тряпочку туди  – хоть закопайте, 
хоть вилийте з водою та загорніть. Ногті обрізають 
тоді, як ще живий. Одягання померлого. Убовають 
[взувають]. Ранше, казали мама, тряпочки, були – по-
ряки обмотували, а коли появились чулки, – стали в 
чулках. Послє войни почали [взувати]. Хто хоче – взу-
ва, а хто не хоче – не взува. Хто положе – не надіва, 
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а хто так, шоб надіти. Коли людина умерла, через два 
часа її вбирають. Хоронили: полотняна сорочка, шта-
ни полотняні, ноги просто обмотали, а тепер же і вбу-
вають – гріх, нізя. Хто як придбав: у кого чистенька 
[не вишита], у кого з манішкою [сорочка]. Юпка, со-
рочка вишита і підперезували. Памнятаю, і в плахтах 
ховали. Такі клєтчасті, большенство шерстяні, прості 
клали. В очіпках ховали, як вийшла заміж, а наверх – 
хустку. І  ще надівали раньше те, шо вона вінчалась. 
Багато таких, шо ховали, в чому вона вінчалась. Ко-
лись чулок не було на ноги. Оддеруть од окоїсь старої 
рубашки або юпки – уматають ноги. В сирежках не хо-
вали. Легенький [платок на голову]. Труна. Це ранше 
[заздалегіть труну робили]. Ізроблять і на чердак кла-
дуть. Тоді колхоз робив. Могорич [тому, хто робив, ви-
ставляли]. Дома застеляли [труну], туди сінця кладеш, 
застеляєш, шоб не голе було. Обід їм зготовим, вони 
в пло ́тні роблять. Ранше у доголину [домовину] не 
клали нічого. Клали тіки під спід сіно сухе. Застеляли 
коноплями, [полотном], а  потом  – покойніка. Раніш 
подушечки не клали – сіно. Сіно в подушку напхнуть. 
І подушки ж клали із сіна, а тепер хто кладе із пір’я. Із-
разу робицця і догомина, і хрест. На столі не кладуть. 
На лаві, дивани були дерев’яні. Із пір’ям і в гроб ло-
жать [подушку]. Спорядження померлого. Догомини 
накладають [тепер] – платки, матерію кладуть. Клали 
тільки комуністам [червоне в одязі]. А так нікому не 
клали [червоного]. Надівають [натільний хрестик]. 
Клали в догомину [іконку], коло голів, ізбоку. І тепер 
кладуть. [Як жінка  –] Матір Божу, як мужчина  – Іс-
уса Христа. Збирають [свічки, що тримають у руках 
під час заупокійної служби]. Зібрали і поклали в но-
гах. Раньше не клали шерстяного нічого, а тепер і кос-
тюми шерстяні надівають, і плаття, а раньше – тільки 
простеньке. Нічне перебування біля померлого. Чужі 
люди седіли ́. Сидять бабки до утра. Та й рідні. Кажуть, 
душу сторожать. Седять за покойником. Кладуть хліб, 
два пирожки на хліб і [на стіл]. Ночують бабки, уве-
чері вечеряють, співають коло покойніка. Приходять 
часов на сім. Як літом, то на дев’ять, до дванадцяти 
обично. А раньше сидім до утра. Співають про мерт-
вих. Рідні не всі сидять, хазяїва тіки. Душку, кажуть, 
доглядаєм. А тоді ще й підснідають і йдуть додому – 
ранше було. А  тепер не так. Прощання з померлим. 
Люде йдуть. Не здороваюцця. Заходять і слухають, чи 
може, хто там голосе. Шо наболіло на душі, те обзи-
ваєцця [до мертвого], кажне своє. Традиції жалобні. 
[Коли дзеркало завішують?] Як лежить покойнік. Як 
умер, так і закривают. Як уже похоронять  – [одкри-
вають]. [На сорок, дев’ять днів закривають дзеркало]. 
А тоді, як одбули, одкривають. Як умре, шоб не вихо-
дила заміж, хоч год. Голосіння. Рідня голосила. Атри-
бути поховальні. Воду ставляють і хлібину кладуть. 
Два пирожки кладуть, ложку, солі [на столі не на руш-
нику]. А  тоді ж, коли пообідають, хліб одправлять, 
розрізають і людям дають. А  як везут, то на кришці 
лежить хлібина. Ту ламають, як покойніка заховають 
[на кладовищі]. Вирізають дірочку [у хлібині] і ки-
дають туди трошки солі. Платок чи шо лежить, і там 
хлібинка [на платку, на кришці]. [Забирає платок чи 
хустку] завкладовища. Палять і дев’ять день [свічку], 
і як умерла. [Як покойник лежить у хаті, горить свіч-
ка?] Не все время  ж. Палять і тушать, того шо вона 
згорить скоро. У  стакані [стоїть], а  ранше в житові 
стояло. Там же вона [свічка], не догорівша, стоїть. Як 

та згоріла, другу [на дев’ятий день ставлять]. І  сєчас 
ставлять, і  ставили [колись], і  стоїть вода до сорока 
день. Хто однесе на кладовище, вилива на могилку. 
Обично у ноги ллють. Кладуть так: платок на платок. 
Вангелію [Євангеліє] кладе батюшка. Кладуть на стіл 
канфети, печенья, сахар. І сахарю чи в баночку, чи в 
стакан. Свічку у стакан із зерном, хлібину чи печенья 
пачку. Зерно – хто дома курям оддає, а хто одвезе на 
кладбище, у шість неділь. [Хліб після обіду роздають]. 
Даровини прощальні. Палять [одяг, у якому померла 
людина]. Єсть, – роздають, а є – свої розберуть [одяг, 
який носив покійний]. У совецьку власть, хто там кан-
фетів возьме, печенья. А то люди йдуть без нічого.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Труну везуть. Кришку не 
несе ніхто, на машині чи на підводі [везуть]. Напрі-
мєр, у  двоюрідного брата, та вмерла невєста. [Її] не-
сли на руках. Маму везли конем в  [19]61  году. Не-
сли [хрест]. Раніше йшли півчі попереду і батюшка, 
і  охрести несли попереду, а  позаду везли покойніка. 
Раніше не клали хреста, а  хрест несли, [той, що по-
ставлять на могилі]. Це після колєктівізації [почали 
везти хреста]. Все перемінилось після колєктівізації. 
Він із цими охрестами і йде [охрести – хрест – свяще-
ник – півчі – покійник]. Тоді музики не було. Батюш-
ка не йде, як музика йде. Попереду – [музика]. [Вінки 
перев’язували хустками?] Та це ж тепер, до колєктиві-
зації без нічого було. А після платками перев’язували, 
і красним, як комуністи. Після колєктивізації – вінки, 
а тоді не було тих вінків. Несуть [живі квіти]. На пле-
чах несли молодьож. Не всіх. Це після колєктивізації. 
Чотири чоловік перемінялися. А  кришку отдєльно 
несли. Чотири й кришку [змінювали один одного]. 
І жінки, за жінками несли. Не носять зараз. Із охрес-
тами на кладовищі піп іде. Він іде з хрестом і дві півчі 
або три [попереду процесії], це як з матушкою,  – то 
три. Це йдуть, як нема музики, а як музика, батюшка 
печата дома. Праве він панахиду дома. Вони беруть 
землю з могилки, де беруть ховати, [для печатання в 
хаті, коли з  музикою ховали]. Несе тіки батюшка, [у 
руках церковний хрест зараз не несуть]. Не несуть 
[іконку]. Раньше несли охрести на кладовище. Раньше 
й мертвляків несли, а  тепер везуть. Зупиняюцця. На 
углу. Зупинились тіки і пішли далі, [не опускали тру-
ну на землю, коли несли на плечах]. Може, вісім душ 
міняє, може, й десять. Чотири душі носять сігах [віко] 
і раньше чотири. Хлібина і платочок чи полотенце 
згорнуто [на вікові]. Забирає на кладбищі та, шо вєдає 
кладбищами. А ранше оддавали, хто бідний, а хліби-
ну ламали на кусочки і роздавали. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з померлим. Розкидали [жито] по 
двору, як покойника вивезуть. Тіки покойника вивез-
ли, закрили і по двору розкидали. Закривають [воро-
та], уже люди виходять у хвіртку остальни. Хто вспів 
у ворота – пішов, а хто не вспів – закрили, у хвіртку 
виходять. [Не зав’язують ворота]. Ложки, шо їла лю-
дина живою, а тоді остаєцця, то ці ложки ́ збрянчують, 
шоб не було. Не їдять їми. Я винесла, під дерево по-
ставляла. І позабирано, хто й зна позабирав. Як тіки 
вмерли, те, з чого їла, те все виносицця, викидаєцця. 
Сусідка давала мені ложку, ту, шо бабка їла [покійна], 
а тоді була гуля, так видавлювала тією ложкою. Як де, 
може, покойніку перейшов – гулю видавлювати нада 
[цією ложкою]. Нізя дивитись [на покійника] із дво-
ру вообще. Не положено незаміжнім, нежонатим до 
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покойніка торкатися. Вообще своїм не положено ви-
носити. Єслі догомину привезуть, то чужі люде кла-
ли. Кажуть: дивицця  – когось забере, [коли очі роз-
плющені в померлого]. Бувало таке, шо й опускати 
забули, або на дорозі здумають. Раньше так робили: 
як винесуть покійника, ота постіль, що він умер дома, 
виносять і все, шо там застеляли, як він лежав, все 
згортають, виносять і дев’ять день десь воно лежить – 
чи у кладовкі, чи в сараї, не в хаті. А тоді стірають і 
пользуюцця. [...] Трусили [квіточки], но не стали  – 
запретили. Сосну кидали, гілки. Сказали, [що] ніззя 
кидати, тому шо стають люди ногами – ноги болять у 
людей. Ранше не кидали. За совєцькой власті [почали 
розкидати]. На другий день [підмітати можна; підло-
гу за покійником не мили]. Раньше підлоги не було, 
земля була. Не положено [вагітним] не на кладовище 
[іти], не даже не положено, як покойнік, [дивитись]. 
[А  як рідне помре?] Вобще не положено йти. Чули, 
[коли перша дитина померла, то мати на кладовище 
не йшла]. Ворота зразу не откривають, а як ховають і 
виносять. А хвиртка одкрита. Прощання з померлим. 
Обязатєльно цілують. У вінчик, у хрестик цілують.

КЛАДОВИЩЕ Ранше дерево садили, а  тепер оце не 
садять на кладовищі. Самі пам’ятники. Після войни 
появилися оградки. Тепер оградки всі викидають, 
а  пам’ятники ставлять. Дерев’яні були [оградки], це 
люди зажиточні. До войни були оградки тіки в багатих 
людей дерев’яні, а після войни стали мєталічєскіє, їх і 
продавали скрізь. А  в бідних  – хрести, поставляють 
дерев’яний, бідненький, ніяких оградок, а  ноччю ще 
хто-небудь спиля і в пічці руській спале. Не те шо: їсти 
пішли зварить і в хаті холодно. Високі хрести були. 
А  тепер мало хто хрестів ставе, тепер пам’ятники, 
тумби такі і зверху железний хрестик маленький. Те-
пер рідко хто желізний хрестик ставля. Копачі. Ранше 
не платили [копачам], пообідають [і все]. Колись чо-
тири [чоловіки було]. Виносили копачі. Полотенце їм, 
дванадцять метрів, [давали; не перев’язували]. Вони 
так беруть, а тоді ділять. Як закопают, закидают, тоді 
йдуть [на обід]. Снідати їм несуть, [як копають яму], 
і  тоді, і  тепер  – перед обідом, часа в десять [ранку]. 
Страх перед померлими. Ввійди і за комин возьмись. 
Коли покойнік умре, нада поблагодарити його, попро-
сити прощенія, [щоб не боятися]. Кидають землю за 
шию. На кладовищі, як впустять [труну] і кидають за 
шию, прямо на тіло. Могила. Кидають землю у яму. 
Свої не должні кидати. Тепер, як не знають, то ки-
дають. Ізверху сипати ніззя [піском]. Піском сипати 
[можна] тіки кругом. На могилку незя – засипаєш очі. 
Після непу стали городити оградки. Були невеличкі. 
А тепер у кого шо вистача, то і ставляє. Хреста в ногах. 
На голову хреста не ставляють. Кажуть, за хрест бра-
тимуцця і вставатимуть на Суд іти. Дари поминальні. 
Нічого не давали [присутнім на поминальному обіді]. 
Тепер тоже не дають, то, було, давали платки, це вже 
при оцій власті не стало, бо все дороге. Ранше бабкам 
давали. Кухаркам дають чи платок, чи платтє. Руш-
ник чи платок на дев’ять день несуть. Як є пиріжки, 
що осталися, даєш бабушкам [після обіду поминаль-
ного]. Кладуть покойніку хлібину і ту хлібину ріжуть, 
і  кусочки роздають. [А  на сорок днів?] Так само. На 
год кладуть тоже. Ложка ж лежить на хлібині. Лежить 
хліб, пироги положили [зверху] і ложку положили 
[зверху впоперек]. То вже ту ложку шоб ніхто не взяв, 

а як буде збоку, то може хтось потягти. Усе клали [на 
могилу]: пасочку, крашанки, канфети. І  хліб, і  водо-
чки – все ставляли, шо самі їли. На сорок і на дев’ять 
[днів], [як люди розходяться після обіду поминально-
го], все врем’я давали ганчірки або полотенце. Усим, 
хто йде. І [в] кого ніяк не давали, а в кого всі три. Хто 
обмиває, дві душі, тим по пирожку дадуть. Розріжуть 
і всім по кусочку дадуть. Як пообідають, як сховають, 
розріжуть той хлібець. Після кисілю, буває, у хазяїнів 
так: канфети, печеньє. Одно стоїть, дає конфети й пе-
ченьє, а друге по крихті хліба. І ото дають за Царство 
Небесне.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Сідають 
обідати і первий канун начинают. Співають «Отче 
наш». Пошти шо не ходять вони, [батюшки]. Пообі-
дали  – і пішли. Такого немає, [шоб тарілку ставили, 
коли обідають, для мертвого]. Співати тіки начина-
ють – свічку запалюють, горить, [як обідають], а тоді 
тушать. Ставлять [тарілку, ложку для покійного], 
і воно стоїть, поки поїдять. За маленькими дітьми не 
збирали обідів. Нє. Ото напекли коржиків, роздали 
людям. Може, до семи год. А тепер собирають обід і за 
малими, і за великими. Страви поминальні. Роблять 
канун. Ранше робили – варили рис, а тепер – пєчєньє 
накришуть. Тоже [на дев’ять днів] канун, і шість не-
діль, і год. Як вечеряють, канун і їдять. Свої вперед бе-
руть, а тоді по три рази [інші пригощаються]. Кануну 
не несуть [на кладовище]. Беруть кашу, сметану пи-
роги. Раніше так: наварять борщу або капусти, м’ясо, 
за м’ясом поставили кашу і все. Або саме главне  – 
галушки ́. У  воді [варили]. Череп’яні [тарілки]. Став-
лять [на] стіл, коло столу десять чоловік – дві ми ́сочки 
поставлять. Тепер, як на свайбі, ще більше, чим на 
свадьбі. Кисіль [останній їдять]. Кажуть, кисіль ви-
ганя. Пирожки печуть за кожним мертвяком, з  чим 
є: квасолею, капустою. Як стануть подавать обід, так і 
пироги кладуть. Де – дають, а де – не дають, а печенья 
в нас і канфети дають. Кладуть і на дев’ять день, і на 
шість неділь, і на год хлібину і два пироги. Свічка го-
рить. Перве співають «Отче наш», як сідають обідати. 
Тоді посідали за столи, «Спаситель стоїть з нами» спі-
вають. У кого рису одварюють, ягідками прикрасять, 
а в кого печеньє покришать і солодкою водою поля-
ють – канун скрізь є. «Сніданок» для померлого. По-
минали, як заховали, а утром сходять туди, приходять 
додому і все. Хрестом ллють [воду], а як хто не зна, то 
так виллє. Свої ж несуть снідати. Поминки післяпохо-
ронні. Січас дев’ять день на другий день спаравляють. 
А раньше – дев’ять день. У нас мама, як умерла, каза-
ла: «Дев’ять день і дев’ять шоб удовів було». Вона ж 
удова і шоб удовів дев’ять було [на поминках]. Тепер 
же по харчах [орієнтуються]. Остались харчі – справ-
ляють дев’ять день: увечері збирають, ото перед два-
надцятьма часами повечеряли і все. І сидять до утра, 
співають бабушки́. До п’яти часов, а тоді збираюцця. 
Раньше кликали [на дев’ять днів]. Скіки покликали – 
ті і сидять. Сусідів, знакомих. Поминали дев’ять день у 
дев’ять день. А на год за день, за два раньше і на шість 
неділь. Три рази в год поминали, тепер всяко поми-
нають. Даровини прощальні. Кажне чи канфетів, чи 
печєньє [приносять на похорон].

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ В понеділок припада-
ють Проводи. Хто хоче  – отдєльно, хто хоче  – вміс-
но [священик править]. Тоді розходяцця люди, ідуть 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



323
отдєльно за гробки, розстеляють коно ́плі  – полотно 
або скатерть [з коно́плів, домотканне], розстеляють 
метрів п’ять. Моляцця, «Отче наш» читають, а потом 
кажуть, шо розришили вже святий хліб їсти. Коли як 
отпроваде батюшка. Буває, і ранше сядут, а ти – піз-
ніше, ти – ще пізніше. […] Які не в селі, то прийшла 
принесла пасочку, шось положила, одбула і пішла. […] 
Як Свят-вечір, до утра не вбирають [їжу], стоїть усе. 
Проводи сщитаютця од Великодня через тиждень, на 
другий понеділок. Ранше сідали [всі разом], батюшка 
прийде, обійде десять чи двадцять гробиків, і ці люди 
всі знесуцця, сядуть, посидять. А тепер сідають кажен 
з своєю компанією. Як піду, то я коло свого гробіка 
посиділа і пішла. Рушники поминальні. Вішали [на 
хрест]. Мужчинам – полотенце вішали, сорочки, шоб 
йому легше було лежати там. [Жінкам на хрест вішали 
хустки].

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Хтось казав, шо зривали стелю. Доску якусь зри-
вали. Дітей нехрещених. Хоронили раніше [в садку]. 
На своїй усадьбі. Нехрещених дітей ховали дома, під 
яблонькою. Неодружених. Як дівчина, то надівали ві-
нок і платтє. Воно не одягали, а  накривали. Віночки 
надівали [незаміжній]. Не на хустку, просто надівали. 
З бумаги разної тоненької. Бува, хто чіпляв лєнти, із-
боку лежали. Буває, збоку лежали, а буває – чіпляли. 
Це вже аж при совєтской власті ховали: гарно вишиті 
були [сорочки], гарно, квітками такими. Довгі рукава, 
з чохлами. І внизу вишита й воротник вишитий. Жи-
лєточки надівали, спідницю. Плахти́ були раніше, до 
[19]20 году. Були такі спеціалісти, кустарники [плах-
ти робили]. Поясом підперізували. Чинарки ́ носили. 
З  рясами [по талії], станочок і ряси. Це хлопці в їх 
ходили. В кого чинарка – це багатий чоловік, багато-
го батька син. Шапка. У зі ́му були теплі чинарки ́, а на 
весну були, як то ка [кажуть]  – голі, тоненькі були. 
Пуговички в два ряди. Не ховали [у шапках]. Не кла-
ли [шапку, картуза в труну]. Ранше і гільце робили, це 
давно дуже. І у цвітку ховали. Зроблять, помочають, 
цвітки спеціальні робили, красиві цвітки, ото вона в 
кісника, а  тоді вже після войни у фаті стали класти, 
як дівку. Ось-де дві душі ховали в червоних платках, 
не кажуть у білому або в чорному. А вони пожелали, 
їм поклали. [Чи могли кісники покласти поряд?] То 
завісіло от того, хто наряжа, завісило од матері, од 
батька. Такі ж вони, як і заміж ішли. Косу заплітали. 
Як у цвітку – платок не одягали. Хрестики в руки ро-
били, не продавалися хрестики. Молитва, шо до лоба 
кладецця, у віночок і у хрестик [цілують]. Як не було, 
так робили з воску хрестик, а  з хрестиком ховали. 
Об’язатєльно й щас одівають [натільний хрестик]. 
Гильце із сони, із бумажок цвіти. Самогубців. Хова-
ли на кладовищі, тіки у вуглі. Не ставляють [хрести]. 
Поминають... Люди приходять і обідають, кличуть. 
Вішалників, утоплеників ховали отдєльно і без попа, 
з  музикою. тоді казали «трубачі». Ховали обнакно-
венно, обід робили, помінали, без попа. Їх поминають 
як Троєцькі святки ́ і в суботу. Троїця, а на ту суботу 
їх поминають. Тепер усіх ховають, де хто хоче. Там, 
в кладовищі, десь у вуголку, у куточку, підряд не хова-
ли. Стовпчик [ставили на їхніх могилах]. Комуніста. 
І  флаги несли, і  перев’язували. Красним. Половинка 
красного, половинка чорного. То партієць. Буває, шо 
несуть [прапор], а буває, шо не несуть. А буває, йде 

чоловік, призначений, розказав за його: як жив, як сам 
себе поводив, як виполняв усе.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Душу його стере-
гли [покійника]. Він же ще не захований. Так ранше 
казали: душу стережут, сидять. А  тепер звечора по-
вечеряли та й порозходились. Оце ж на дев’ять день 
душа [приходить, тому кладуть хлібину, пиріжок, 
шоб було, як гостинець для душі]. Кажуть, як уми-
ра [людина], душа йде в небеса, а  тіло іде у землю, 
бо тіло – земля. Та вона до шести неділь літає, а тоді 
вже приймають її. Кажного чоловіка [є] ж зірка. Оце 
я вмираю, і моя зірка потухла, всьо. Як умерла люди-
на – й зірка впала. Пальцем ніззя показувати на зірку. 
[Зірка – це душа людини?] Судьба.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» В  мене зять 
[втопився]. І стала стирати. Його не бачу, а його тінь 
возлє мене. І ходив до тих пор мені, шо я вже у хаті 
боялась [перебувати]. Його нема, а  тінь хóде. І  оце 
дивишся в вікно  – стоїть тінь його. Приїхала дочка, 
я кажу: «Ти знаєш, він мене скоро в гроб зажене». Вже 
острах мене бере. А  вона каже: «Ти візьми і спечи, 
і  роздай». І  після того він до мене не ходив. Тінь не 
ходила. Не снився й разу.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Я більше году за 
мамою [плакала], то казали: «Ти не плач, а то мати у 
воді буде. Сльози мої – вода та. [...] Кажуть, стрічають 
рідня. На воротях стрічають родича, [як померло-
го вносять на кладовище]. В той день, шо положено, 
в  понеділок, [на Проводи], всігда мертві дожидають 
і дивляцця. Вони з тиждень проходили, проникали 
тиждень до Провід, а тепер вони прийшли додому [на 
кладовище], і стрічають родичів: ідуть же поминають. 
Кажуть, ходять вони, у нас живуть наші, їхні – до їх-
ніх, [померлі до своєї рідні]. Од Паски й до Провід. 
Кажуть, до Паски нізя справляти гробків, а вже після 
Паски, коли пішли вони, – тепер справляйте. А на Про-
води вони вже ожидають дома, [на кладовищі], всих.

с. Чернещина
Записали Х. Ткач, Р. Мотричук та Н. Федорович  

13 липня 2001 р. у с. Чернещина  
Краснокутського р‑ну Харківської обл. 

від Туманцової Марфи Максимівни, 1913 р. н., 
Величко Наталії Омелянівни, 1919 р. н., 

Віконик Ганни Степанівни, 1930 р. н.  
Комісарової Галини Павлівни, 1930 р. н., 

Коваль Ганни Логвинівни, 1911 [?] р. н., 
та Буряк Ганни Дмитрівни, 1923 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Хто шо [віддячує обмивальникам]: чи 
на плаття, чи платки дають. Як обмивають  – [зразу 
дають після наряджання]. Обмиваємо і вдіваємо, 
кладемо його на диван. Як нема дивана – стулки: кла-
дуть доски. Підставляють одіяльце. Тепер більше на 
диванах кладуть. Хазяїни ходять [просити обмити]. 
Два часа не наряжають [після того, як помре]. Давали 
платки, но ми не берем. Нужно чоловєка випровади-
ти із душою, і  шоб з його не взяти взятки. На обід 
ходили. Палять [одяг], шо в ньому умирав. «Мерт-
ва вода». Нужно ямку викопати і закопати, шоб не 
наступила людина. Буде боліти, [як нестимуть]. Такі 
люди [є, що беруть «на зло»]. І  мильце, і  тряпочки 

КРАСНОКУТСЬКИЙ  РАЙОН
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[закопують]. Ми гребішечком розчісуєм і так остаєц-
ця [у волоссі]. Спорядження померлого. Так і остаєц-
ця [хрестик на шиї]. І мою сестру двоюрідну [ховали] 
в сережках. Як вона ходила, так і положили. Сказали, 
шо заробила – вона вік проходила. Бачила, ховали [в 
намисті], хрестик на намисті. На ноги одівають [взут-
тя], а як у яму будуть опускати, тоді скидають і кла-
дуть [збоку]. І  тоді платочок новий  – мілоч кладем: 
серебро і мідні. Мідняк, шоб не був бідняк. Кладуть 
під праву руку, під пахву, тіки мілоч. [Чи підстеляють 
під покійника сіно?] Є – підстеляють, є – ні. Є про-
стіньку, одіяльце байкове, а є – сінце положе. На про-
стіні виносять і кладуть на те сінце. Як нарядили, 
і нову простіню положили, і подушку. І брали з усім і 
виносили. [Рушник на подушку стелили під голову]. 
Колись мама казали, шо скривали [полотном]. Це до 
[19]30 году. Такою матерією красівою, тьомно-синьою 
чи розовою, а  потом тюльою. «Пута». Розв’язуєм 
ноги. Коло ями. Усе в труну кладуть. Нікому його. 
[Чи викрадають пута?] Як, напрімєр, покойніка ве-
зуть, а тобі сюди йти, а ти взяла та й перейшла дорогу. 
І  рожаюцця отут дуглі [гулі]. На руці, [на зап’ясті]. 
Ото тією вірьовочкою перев’язувати, дев’ять день по-
носити – не буде тих дуглів. Трунарі. Були люди, шо 
робили труни [до появи колгоспу]. Свої [доски при-
носили]. Дадуть чи по полотенцю, чи бутилку. Возом 
[забирали труну]. Як зроблять гроб, тоді і дають [від-
разу], і  несуть шо-небудь випити і закусати. Нічне 
перебування біля померлого. Він лежить, вечеряють, 
то кладуть його ложку. Так вона й остаєцця в хаті 
[ложка]. І  оце ложечку його кладем [свічка горить, 
не вечеряють, лише сидять біля покійника, і  ложка 
лежить]. Саму ложечку клали [тарілки не було, на 
хлібі вона не лежала]. [Чи лежить хліб поряд?] Ле-
жить. Як покойник лежит, то сидимо до дванадцять 
часов ночи, а тоді хто остаєцця, а пєвчі розходились. 
А  тоді повечеряли і порозходились. Атрибути по-
ховальні. Жито становлять в стаканчик, туди свічка 
вставляєцця [як нарядили]. Як умре  – увечері ста-
новлять. А тоді, як виносять із хвіртки, свічечку ту-
шать і тим житом посипають у дворі, на воротіх [слі-
дом за покійником]. Обязательно [свічку на дев’ять 
днів]. [У чому свічка стоїть?] У чашці, бутилці з-під 
молока. Як сідають вечеряти, наливають стакан води. 
Становлять на вікно [або] на столик. І шоб стояла со-
рок день вода. Ото прилітає душа – воду п’є. А як на 
сорок день будеш ісправляти, ітимеш на кладовище 
і возьмеш ту водичку, на гроб поляєш. Всей гробек 
поллєш, як на перехрестя. Хрестиком. Хлібинка, як 
умре, лежить на столі, а  як везуть на кладбище, ту 
хлібинку замотують у платок. Віддавали хлібинку, шо 
лежала, як ховають покойніка, на кладовище. На кри-
шу кладуть. А  там розрамлюють і дають потрошку. 
Страх перед померлими. Як покійник умре та якшо, 
напрімєр, перелякані були, чи дитину, то піч була у 
хаті. І то у піч тричі головою, туди його. Відспівуван-
ня. На похороні батюшка праве. Свічки держимо із 
платочками. Платочок я собі беру, а свічечки усі зби-
раємо – не догоряють – і кладемо в ноги [покійному 
під покривало]. То його свічки. Без батюшки ховали 
[за радянської влади]. Та й зараз – хто з батюшкою, 
хто без, бо батюшка багато грошей бере. У  кого які 
ресурси, як гроші є – то з трубами. Буває й таке [без 
батюшки і музики]. Поспівали, прийшли перед тим, 
як його уже виносити.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  В час, у два 
[ховають]. До войни [носили]. Один кінь, повозка. 
Не сідав [їздовий], веде коня. Не перев’язували їздо-
вого. Копачі несли [колись, тепер  – не обов’язково]. 
Чотири, а тоді ще чотири і вони ж міняюцця (чоловік 
вісім). Кришку – де везут, а де – несут, було. Тоже чо-
тири чоловіки кришу [віко] несут. Було, [гріб везуть, 
а кришку – несуть]. А було – труну везуть і кришку 
збоку, а  то  – носят. Вінки несуть, а  потом батюшка 
іде, а  за ним покойника везуть. Є  й ікони. Ну, мало 
носять. У  нас іконка при покойникові, ізбоку [біля 
грудей кладуть]. Манюсеньку – Божу Матер і Ніколая 
Годнікова, Дімітрова, [як чоловік]. Вінки, батюшка. 
Сам іде, а  півчі сидять на машині, покойніка везуть 
машиною, і пєвчі співають [на тій машині, шо й по-
кійник], і  йолочку кидають, із машини [по обидва 
боки]. [Кришка  – на машині]. Коврами застеляють 
[машину]. Цвітів багато кидають. Родни [рідні] йдуть 
[за машиною], а за родними труби [музиканти] йдут. 
Кажне перев’язане платочком. Обідати обязательно 
ждут. З печенья роблять [канун]. Меду мішають, рис 
одварюють. Як поставлять обід, прийдуть з кладови-
ща, і канун поставлюють, і зразу родні перві беруть по 
три рази, а потом люди беруть. Вперед хазяїни долж-
ни поїсти. Старенькі бабки на машину лізли, [кидали 
йолку]. Був батюшка, і  були пєвчі. А  сам іде попе-
ред машини. Півчі і батюшка йдуть. Кришку несуть 
і гроб, а машина позаду їде тих, шо несуть. Всьо равно 
йолка розкидаєцця. Бабушки сидять… Ходив всігда 
батюшка [на кладовище]. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Не надо [назустріч процесії 
йти]. Приостанавлююця й машина, й людина. І дорогу 
переходити [не можна]. [...] Ворота зачиняли зразу за 
покойником. І фіртку. Вроді, шоб ніхто не вмирав.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Чи віддячували копачам гро-
шима?] Нє, цього не було давно. Їсти носили. Звечора 
не ходять копати, а з утра. Часів’, мо, в десять, у два-
надцять [приносили їсти]. І  бутилку, і  до бутилки. 
А тоді вже, як ховають, то тоді полотенце. Шо вино-
сять,  – вони ж копають. Саме найменше шість душ 
іде копати яму. І  кришку вони виносят, і  покойніка, 
і йолку – сосну. На машину кладуть, коло покойніка. 
Тепер п’яниці копают яму, по десять рублів кажному 
платят. Чотири їх копають. [Склеп роблять?] Хто хоче. 
Я  зробила склеп, з  кирпичу. Та хоть і з кирпичу, то 
всьо равно дерево класти. Дубова метровка, потесали, 
положила. Годів п’ятнадцять простояв, може, й біль-
ше, а  тоді начало валитись. Став же набік хилитися 
пам’ятник. Більше вже без склепу тепер роблят. [Но-
сять пішою ходою покійника на плечах як недалеко 
і як молодий]. На криші, [на вікові] хлібина, у платочку 
зав’язана. А  платочок оддаси [на кладовищі]. Везуть 
хрест. Як мужчина – полотенцем перев’язаний, жен-
щина – хусткою. Хто хоче, те і зніма. [Іконку і охрести 
несуть?] Ні. Це до войни носили охрести. Опускання 
труни. Ранше ховали на веровках спеціальних. В нас 
була сільрада, і там був амбар, [де зберігали мотузки 
й носилки]. Ранше не возили – носили. «Нари» нази-
валися. З чотирма ручками. І ото несут. Там і веровки, 
і лопати. Нічим [не застеляли і не перев’зували нари]. 
Вінків не було. Поховальні звичаї. Тоді не давали ба-
тюшці ховати, [за радянської влади]. Було таке, печа-
тав. Приносили з кладовища землю і дома печатали 
[батюшка за радянської влади]. Це у войну, послє 
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войни, [як покійник ще в хаті]. Закривають і вже не 
одкривають на кладовищі. Із ями беруть землю. Дари 
поминальні. Як опускають у яму, роздають печеньє з 
дому і ту хлібину ламають і кажному потрошку дають. 
На криші [віко, хлібину везуть]. Як ідуть на кладови-
ще, замотують в хустку. На одну тарілочку печеньє, 
канфети, а на другу – хліб кладуть [після наряджан-
ня]. Страх перед померлими. Землю кидають, [щоб 
не боятися покійника], шоб не вздрівався. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Стоїть рукомойник, а як нема 
рукомойника – відро води теплої, мило. Одна женщи-
на мило держить і полотенце, а друга – змиває, миють 
руку [після похорону]. Ти ж підходиш, тричі береш 
земельку і кидаєш, як поставили гроб у яму, ще не на-
чинали закидать. Честь, кажуть, оддають людині. Обід 
поминальний. Моляцця. І  «Отче наш» співають. Є – 
обідає, а є – ні [священик]. Як літо – у дворі. Зімою – у 
хаті. Не було такого, [щоб літом у хаті поминки після-
похоронні робили]. Страви поминальні. У нас, счи-
тай, на двох тарілочку борща [ставлять]. Тарілочки 
поставлять, стаканчики, вилки немає – не полагаєцця, 
а самі ложки. Тепер же сильні обіди, все ж не постав-
лять зразу. Там закуску, сельодку, а  потом  – м’ясне, 
картошку, капусту тушену попорядку становлять. 
А  останнє  – кисіль і канфети становлять. Положено 
з рису більше. Рис, сахар або мед розколочують. А то 
більше пєчєньє, [для кануна]. Щось одне – хоч те, хоч 
те. «Сніданок» для померлого. Це ж справлять як по-
мини, сходять на кладовище, поодносять, шо їй при-
надлежить. Поминки післяпохоронні. На дев’ять день 
справляють, на шість неділь і на год.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. У нас було 
отдєльне кладовище. Була канава і через канаву було 
те кладовище. Не ставили [хреста]. Могилки  – і все 
[пам’ятників не ставили]. Неодружених. Як молода 
і замуж не ходила, то убирають її: фату, біле плаття, 
цвіти. Бувало, – віночок. Бумага і стерлина, як свічки. 
[Коси розплетені]. Лєнти – ні. Зараз надівають і туф-
лі, і носки чи чулки. А тоді було біленькі ганчірочки, 
обмотували ноги. [Гільця не було]. І мужчина, якшо 
не женився, білі цвіточки приколюють на груди. У нас 
колись молода дівчина вмерла,  так ховали з цвіточ-
ками з воску. [...] В  мене сестра вмерла неодружена, 
у  цвітах положили. Рушників у руки їй дали, цвіти 
на голову. Тепер же – без рушника. Нехрещених. На 
кладовищі – хрещені, а не хрещені – штунди – отдєль-
но було. Тепер – усі вмісті. Самогубців. А втоплених 
ховають між нами. Без батюшки і не печатають на 
кладовищі [вішальників]. Становили [хреста]. Під 
час Голодомору. Ховали [в  садках]. В  городі ховали. 
Викликання дощу. Як дощу довго немає, то ми ходим 
вішалників поливати. Дев’ять баб-удов. Берем води із 
дому, кружки. І то всіх вішалників поливаємо. Полили 
раз, і пішов дощик, на другий день.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Умер дядько і приснилося 
жинці. Він хотів, шоб штани – брюки – наділи йому, 
а йому купили костюм дуже гарний, а  тих брюк, шо 
він ходив, не наділи. І  їй сницця, [що чоловік] каже: 
«Кому ти брюки отдала?». Потом його кум умер і при-
носили – положили в труну – передали. У ногах [по-
клали]. [...] Мені приснилася мама моя. Наче я несу 
свиням, а вони рачки лізуть до тії цеберки, шо я несла 
свиням. Моя мама, видно, їсти хотіла. Так мені дума-

ється. Я ше була молода, та не добрала цього, що зразу 
би мені треба щось [дати людям]. Так воно мені в го-
лові осталось, шо це мені гріх, шо я мамі їсти не дала.

ПІСНІ ПОХОРОННІ 
Ой Боже, мій Боже, з високого неба
Услиш ти молитву мою,
Прийми мою душу до самого раю,
А тіло – в сирую землю.
Насиплять на мене високу могилу,
Нехай же вона заросте,
Посадять на неї червону калину,
Вона по весні зацвіте.
Та й будуть до неї пташки прилітати,
Будут вони щебетат,
А я не почую, бо буду лежати,
В могилі, сирої землі.
Моя домовина – хатина маленька,
В неї віконця нема.
Я буду лежати, в землю спочивати,
Як в полі билина одна.
Колись мої ножки далеко ходили,
Ой Боже, який то був час,
Колись мої ручки так тяжко робили,
Тепер же – на грудях лежать.
Прощайте ви браття, прощайте ви, сестри,
Бо я вже ухожу од вас.
Прийде той часочок, прийде та минута,
Що я там дождуся і вас.
  ***
Ой ви, браття мої, сестри,
Ви по духу – все друзья,
Ви прідітє – посмотрітє:
Жизнь покончилась моя.
Ви прідітє – посмотрітє:
Господь чудо сотворіл,
Слетел с неба ангел Божий,
Душу с тєлом розлучив.
Лежить тело без диханья,
І не може говорить.
Ви прідітє, браття-сьостри,
Мойо тєло хороніть.
Ви прідітє – не скорбіте,
Нє по тєлу, по душє,
А скорбітє браття-сьостри,
За грєхи тяжкі мої.
Бо я грєшна, безсєрдєчна,
Во грехах моя душа.
Ви прідітє, браття-сьостри,
Помолітєсь за мєня.
Не с молитвою святою,
До могили проведіть,
А з прощальними сльозами
У могилу опустіть.
Ой ви, браття мої, сьостри,
Сожалєйтесь надо мной,
Просіть Бога со слєзами:
«Со святими упокой».
Гдє пролюцця ваши сльози,
Там же вирастєт трава.
А я буду спочивати,
Аж до Страшного Суда.
  ***
Минута горькая настала,
Ти, мама, мілая, прості,

КРАСНОКУТСЬКИЙ  РАЙОН
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Тєбя ми больше нє увідім,
На етом жизнєнном путі.
Твої руки трудовиє
Ти сложила навсігда.
... Ой ви, діточки-сирітки.
Ви чаще приходіть,
Ви між той густой травою
Жовту розу посадіть.
І виросте тая роза,
Стане густо розцвітать,
І злєтяцця усі птиці,
Стануть рясно щебетать.
Соловейко й канарейка,
Серед ночі прилетять,
Вони будуть з моїм тєлом
Потіхоньку розмовлять.
Ой ви, діточки, сирітки,
На Проводи приходіть,
Ви моєй безгрєшной душе
Подаяння принесіть.

КУП’ЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Се́нькове
Записали Х. Ткач та Н. Федорович 7 липня 2001 р. 

 у с. Сенькове Куп’янського р‑ну Харківської обл. 
від Ольги Тарасівни, 1924 р. н., 

та Рижкін Тетяни Яківни, 1917 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Як на смерть, чєловєк должен 
умерти, – мух багато бачить во сні. Єслі похорон іде 
[має бути] – стадо коров іде [у сні]. Як пєчка завалиц-
ця в хаті, одвалицця шо-небудь, як сницця. Жовтіє і 
глаза під лоб пускає, і нос синіє, і ногті синіють [перед 
смертю]. Астрономічні прикмети. [Як зірка з неба 
падає], то кажуть, шо хтось умер.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Кого попросять. Два-три чєловєка  – 
п’ятидесяти-шістдесяти[років]. Палім [одяг, у  якому 
помирав]. Оце все новеє, шо він на лаві лежав – про-
стинь – і ложим в гроб [перекладають ті, хто обмиває]. 
Женщини, всякі можно і це не гріх [обмивати]. В тазік 
наливають водички, розкривають якийсь платочок чи 
тряпку обикновенно намочать і обтирають скрізь усе. 
Не миють [голову], примочать, шоб зачесати гарно. 
[А якщо людина помилась перед смертю?] Всьо равно 
миють, того шо Ісуса Христа тоже з подругою Матері 
Божої обмивали. І  малих дітей обмивають. Можна з 
милом, можна – так. [Як просять, щоб прийшли об-
мити покійника?] Ходімте, пожалуста, пособите наря-
дити, не кажуть «обмивати». [Що платили їм?] Плато-
чок. Ті, шо обмивають, ідуть обов’язково на похорон. 
«Мертва вода». А воду тіки туди виливають, де не хо-
дить чєловєча нога. Під якусь глуху сторону, де не буде 
дорожки. Передпоховальні звичаї. Як лєтній період – 
і магніт, і марганку тичеш. Магніт – обязатєльно, він 
все витягує [під труну ставлять], і яічка сириє ложим. 
А тоді все це закапуєм. [Яйцями] обкладуєцця кругом 
шиї, шоб не розганяло його. Шчас приучились так, 
шо послєдній похорон, [чоловік помер], анатаміро-
вали водкой: роздівали (ростібали пуговички) і поки 

могли наливали водочки. А тоді на ліцо: шоб був або 
ватін гарненький, або матрьошечка така м’якенька, 
учетверо сложим і ложим на ліцо і поливаєм водкой. 
А целофановою сумочкою зав’язиваємо ліцо єму і тоді 
на утро, як приходим, все оце знімаєм, ложим все на 
місце – і вінки, і вінчик. Він, як живий, лежить. А хто 
таке не знає, було, шо і труну забіваєм. Споряджен-
ня померлого. У  мене синок, як батько умер, кидав 
срібненькі, шоб місце собі купував. У Бога. Василєч-
ки кладуть. На подушечку, рядишком, сушені на лаву. 
Кладуть замужніх, женатих, стариків. Незамужня – на 
стіл кладуть. Дєвчонку – у вінках. І тепер так. Моло-
денькій дівчинці не кладуть ніяких вінків – ні живих, 
ні мертвих, а зверху – аж на могилі. Кладуть одні ва-
силєчки. [Хусткою пов’язували?] Обязатєльно. Закру-
чували косу, тоді косиночкою пов’яжуть, щоб пла-
точок держався, а тоді отож платочок чи підшальок, 
чи шо, запнуть, наперед крайочки. Вінець лежав, як 
прощалися. Заборони та перестороги, пов’язані з 
померлим. [Хто в труну перекладає покійника?] Хто 
буде – сусіда, но не свої. Покойніку накривають ліцо, 
як лежить ноччю, хоч у гробу. Так положено. Нічне 
перебування біля померлого. Стіл, для тієї, шо чи-
тає, становлять до святого угла. Застелють скатертю, 
тіко не красною, розтиляють платочок тій, шо читать. 
Приходе, шо читає, чи мужчина, чи женщина. Спіють 
псальми. Увечері. Сьогодні умре – сьогодня зразу при-
ходять увечері [співати]. Кличуть, вони самі не прихо-
дять. Атрибути поховальні. Даєцца [хліб батюшці]. 
Приїхав батюшка і стол гатовім. Винесли покойніка. 
На стол ставім сразу, єслі мужик – мужчіну ікону, на-
крита іконочка. Тоді вадічка свяченая і укроп – васіль-
кі. Тоді така мисачка, свєчечкі, шо роздавать родствє-
нікам, у платочках вани обматани дванадцяти (роди-
чам даєцця), а  тринадцята свєчка, більшенька,  – ба-
тюшкє, і під Євангеліє батюшці ложицця палатєнєчко, 
бо мужчина, а  женщина  – платочок. І  хрест перевя-
зиваєцця. І  хлєбінка, і  солічки трошечки. І  шо вже 
на столє – то все єго [батюшки]. Під Псалтир ложать 
палатєнце, єслі мужчина, єслі нє  – платочек. Дають 
хлєб – це на пєрвом мєсце. Нє лежить [хліб; хто читає 
Псалтир, той забирає хліб]. Водічку свячену ставлять 
в стаканчику до сорока днів, на віконечку. Убрали по-
койніка, положілі на лаву і сразу ж водічку ставлять. 
А  тоді начінают стол убірать. Як сорок днів одправ-
ляєцця, цю вадічку на кладовіще хрестіком виливаєм. 
Насілки перєвязуюцца. Єслі женщіна – платкамі здо-
ровіми. Єслі мужчина – носовічками. [Несуть платки 
для перев’язування носилок]. Хтось такий аби тільки 
не рідня. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
хороном. Завішують [дзеркало]. Не вимітають до утра 
[після похорон], а посуду приберуть, помиють. Страх 
перед померлими. Заглянути в піч, в кого є вона, або 
груба, шо топиться. Шоб горів огонь. Заглянути, не 
хреститися. Кажуть, що за димом піде страх. Даро-
вини прощальні. Милости ́ну – булочку чи пиріжок – 
дома спекла. І раньше несли. Чи сахарку сто грам, [як 
ідуть в дім, де покійний].

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносять 
із хати капачі на машину. Це як старий, а як маладий 
умре, неженатий, тоді вже молодьож несе. Було, шо не 
так устроїне крильце, так вибивали доски і виносили 
через крильце. Труну не кажному вносять. Лежить 
покойнік, поки аж прийдуть копачі, мужчини (шість 
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чоловік), і оті виносять тіло, а як уже людина така, шо 
можна сказати розлагаєцця, тоді вносять ще ноччю, 
перекладають в труну. Тоді носили, возили самі муж-
чини. [А віко?] За жінкою, як умре, несли. Завжди. За 
женщиною – жинки. Чотири душі. А труну – шестеро. 
[...] Поперву ікону [несуть]. Єслі мужчина – Ніколай 
Угоднік, а  єслі женщіна  – Матєр Божа. А  далі  – ві-
ночки. А хрест на машині везуть із покійніком. Послє 
вінків [музика]. [Попереду покійника?] Да. Постояли 
мінутку і пошли дальше. Батюшка співає з пєвчіми. 
Обязатєльно перед воротами цвинтаря останавлюєц-
ца. Вигружають, снімають, насілки капачі виносять. 
Не возили покойників, були ж мужики здорові. Тепер 
нікому носити. Заносять у церкву. Шість чоловік із 
церкви на нарах несуть аж на кладовище. Як платять 
за покривало, несуть накритими [нари]. А  як нічим 
платити – несуть на голих, не везуть. Носили колись. 
[Коли почали возити?] Як уже стали машини, коні. 
[Але ж коні були і раніше?] А мода була носити. Ніз-
зя хліба розкладати [не посипати]. Саме перве зерно 
[сипали колись, не з рідні], а тоді цвіти, а тоді півчі й 
батюшка. А тоді труна. Стоїть гробик біля воріт, а це ж 
процесія по вулиці простяглась, так оце ж процесія аж 
на вулиці сипала [зерно]. А тепер батюшка запрєщав.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Хлібину, 
кутю варим для поминання. Рис. Канун три рази [ку-
штують]. А як уже дев’ять день або сорок день – бу-
лочку покришать та солоденькою водичкою наллють. 
І раніше. А раніше ще самі хліб пекли і сами оцей хліб 
покришуть. Це звецця «швидкий канун». Рис або бу-
лочка, білий хліб, шоб обязатєльно був, як помина-
ють. Як у дев’ять день панахиду одправлять, з церкви 
приходять приглашонні люди або ж [та, яка] сиділа, 
читала. І читають на дев’ять день, і співають. Все, як на 
похороні. Свіча горить. І на сорок [днів] так, і на год. 
Оце три панахиди, шоб обязатєльно [відбути]. По-
минки післяпохоронні. Сначала три дні, тоді дев’ять. 
Сорок днів, півгоду і год. Хто поминає [і] три года. 
[...] Як тіки умре, так тоді поминають великим столом. 
А третини після того, як заховають. Тоді дев’ять день. 
Треба панахиду, воно й у три дні треба панахиду, ну 
не всім. А дев’ять день – обязатєльно. [Чи можна по-
минати пізніше?] Ніззя це допустити, треба цього дня. 
Там усе, [у церкві для панахіди] оставляли, шо на стіл 
поставлять. [А канун на третини несуть?] Ні. Просто 
понесуть якомусь больному або дітя. А на сорок день 
треба вперед панахиду. І канун. Все те, шо робилося 
як ховали. На дев’ять день  – тоже. Уперед панахиду, 
за тиждень. Раньше – лучче. А обід тоді, коли хочеш. 
Звуть [на поминки післяпохоронні]. А як умре – тоді 
ні. Тоді хто скіки прийде. Дари поминальні. Як три 
дні пройдуть, щось спекла, однесла. А тоді вже [мож-
на робити будь-яку роботу]. Кухаркам гроші давали 
і платочки, і нічого не давали. Може бути й три, й чо-
тири – скіки хоч.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Хлопця, єслі 
парєнь молодий, неженатий, одівають, як женіха 
до нєвєсти. І  цвєток [чіпляють].  Нєвєста  – одівають 
фату, плаття, перчаткі. Був у нас случай такий. Була в 
нас «мертва свадьба». Хлопець с етой дєвочкой встрє-
чався, рядом дома, розбилися на мотоциклі. Все йому, 
[покійному], зробили, шо положено: і кольцо, і  цвє-
ток, і гільце. Приїхав батюшка, і з ним, [покійним] за-
ходили до нєвєсти. Перев’язані були вси «мертвим» – 
чорна із білим (траурне ж усе). Поставили його в дворє 
хлопці. Виносять оттуда хлопці дівчину так же само у 
дворі. І отут, у єє в дворі, в дєвчини, все одбули. Гиль-
це. Воно отак блєстяще, як у відє дождіка бумагою пе-
рекрита, цвєточки там. Гілочка, з дерева. [З якого де-
рева?] Або ж іва, або верба. І цвєточки там чорні були 
ще. Як винесли хлопець і дівчина – перев’язані були. 
Пов’язки були чорне із бєлим. [А рушниками і хустка-
ми перев’язували?] Ето були перев’язані крьосні бать-
ки. Батька крьосний перев’язаний полотєнцем, мати 
крьосная – платочком. Із її сторони, і з його сторони 
були перев’язані одінаково. Лєву [руку перев’язують]. 
Дєржалі хлопчик і дєвочка [гільце]. І так уперед ікона 
пішла– Божья Мать і Ніколай Угоднік. Хлопець і ді-
вчина несли. А тоді гільце. А тоді сосну несли – мо-
лодєж кидала. А тоді молодєж несла його і її, рядом. 
А ззаду людей – сила. На кладовищі, на могілкє, оста-
вили [гільце]. [Які обручки були?] Справжні, тіки я не 
скажу, чи вани залаті були. А поминали вани разом. 
Убрали загородь і столи були. Пополам і там, і  там, 
і  того двора палавини захватили. [Поховані] в одній 
ямі, одна магила. І крєст був одін. А пам’ятніки уже 
два поставили [пізніше]. Молодєж всю дорогу несла. 
По шесть чєловєк. І  кришки дєвчата, по-моєму, нес-
ли, восем чєловєк, от єї. А хлопці несли кришку учо-
тирьох [хлопцеву]. Хлопци двоє [сосну розкидали], 
взрослі, перев’язані. На цей похорон були пов’язки 
пошити – чорне з білим. З батюшкою ховали. Уперед. 
Півчі, а потом батюшка. На машині був [хрест], (ішла 
машина ззаду, з самого заду), перев’язаний. Платком, 
красівим, здоровим, і палатєнцем. З одной сторони і 
з другой – накрєст. Забирає той, хто держав його на 
машинє. Под’єжжаєм до кладовища, беруть калачі. 
Мужчина бере крест і несе до могили. І забирає [пла-
ток і рушник] з нього. На кришках хлєб був. У дівчини 
платок був красівий і хлібина. У  хлопця  – хлібинка, 
така ж сама, но полотєнци було підложено. У нас оби-
чай такий: мужчинє – палатєнце, а для женщіни – пла-
точек. [А зверху сіль на хлібі була?] Трішечки. Це ха-
зяїну кладовища оддаєцця [хліб]. Він убирає, охраняє. 
Уперед, [на носилках несли], ішов хлопець [покійник], 
а за ним нєсли дєвочку. А як уже принесли [до ями], 
як обично на свадьбі, вона і була під правою рукою. 
Вішальників, утоплеників. Ранше вішалників, топле-
ників ховали отдєльно. На кладовищі, тіки в углу дру-
гому. Не межи мирними людьми. То не мирні люди.

КУП’ЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН

с. Інгулець
Записали Т. Момот та Ю. Буйських у червні 2013 р. 

 у с. Інгулець Білозерського р‑ну Херсонської обл.  
від Соколової Любові Сергіївни, 1928 р. н.,  

родом із с‑ща Вільна Дружина  
Голопристанського р‑ну Херсонської обл.  

(з 1945 р. проживає у с. Стара Збур’ївка 
Голопристанського р‑ну Херсонської обл.), 

Азанової (В’юн) Раїси Миколаївни, 1937 р. н., родом 
із смт Іванівка Іванівського р‑ну Херсонської обл. 

(у с. Інгулець проживає з 1963 р.),  
Сікорської (Хандусенко) Валентини Андріївни, 

1948 р. н., родом із с. Станіслав Білозерського р‑ну 
Херсонської обл. (у с. Інгулець проживає з 1973 р.),  

Тамари (переїхала в с. Інгулець з Білорусі після війни), 
Олександри, приблизно 50 років, 

Сидорюк (Дудченко) Марії Володимирівни, 1924 р. н.,  
та Яковець (Сидорюк) Євдокії Семенівни, 1946 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. Мині було 
сімнацять років. У мене боліла мама дуже. Вона, ка-
нєшно, знали, шо вона не сьодні  – завтра помре. 
В мене дуже болів зуб, я заснула. І снитьця мині сон, 
у нас там в Станіславі єсть такий узвіз і обрив. І снить-
ця мині той сон, шо коло того обрива стоїть коняка 
біла, і таки-ий вітер, і так коняку гойдає, шо вона аж 
щяс упаде в той обрив. Ну, а я ж вроді лізу-лізу, хочю 
її спасти, а там так страшно, і я всьо равно не доста-
ла – коняка та впала. Ну, я проснулася, а бабушка тут 
була в нас, коло мами, і я начяла бабушке розказувать, 
а вона каже: «Ну, це вже, доця, всьо». І в три чяса дня 
мама померла. Каже: «Оце тобі вже і знак, шо вона 
упала, ти її не могла спасти». Передвісники смерті. 
В  мене вмерла дитина, то в нас вила собака сильно. 
Чоловік каже: «Так собака вила». То я утром з больни-
ці приїхала, а він уже мене ждав, потому шо він знав, 
шо це вже дитина у нас вмерла.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Хто може. 
Єсть і приходять, гукають, а єсть і самі. [Чи є таке, що 
жінок мають обмивати жінки, а чоловіків – чоловіки?] 
Не чула такого. «Мертва вода». [Куди виливали воду, 
якою обмивали покійника?] Вилити десь в таке місце, 
де люди не ходять. Одягання померлого. [У що вдяга-
ють померлого?] Вже в чисте таке, шо приготовлюване 
для смерті. [Чи мав Ваш чоловік якийсь вузлик з реча-
ми на смерть?] Ну як, майка, труси, більйо, ну наверх 
же ж штани та костюм, рубашка. [Чи взували помер-
лого?] Аякже, тапочки або тухлі якісь. [І  шкарпетки 

вдягали?] Обізатєльно. [В краватці ховали чи без?] Да, 
хто носив, то – галстук, рубашка. Ну як: ілі плаття, ілі 
кохта і юбка, рубашка. Тапочки якісь. [Хустку вдяга-
ли?] Обізатєльно. Спорядження померлого. [Чи клали 
в труну якісь речі, може, окуляри чи палку?] Це кла-
ли. [Коли людина вмирала, її одразу клали в труну?] 
Сразу. Як не було гроба, клали на топчан, застеляли, 
подушку клали – поки гроб привезуть. А як гроб є, то 
сразу в гроб клали. [Чи клали свічку в руки?] Свічку 
да, тіки не світили. Церковне все клали. І іконку кла-
ли. Сюди клали і іконку, хрестик, той, шо в руках, а то 
ж хрестик на шию надівали. І ота бумажка – «проход-
на» називається. Ну, в  церкву дають таку, бумажка, 
написано, батюшка як праве по покойнику  – читає 
її. Сни-прохання. [Чи буває таке, що сняться мертві 
і просять щось передати?] Ну, люди таке розказують, 
шо снитьця людям таке, шо просять там шось. І люди 
йдуть, як хтось помер, вони через того покойника пе-
ридають. «Пута». [Чи зв’язували покійнику ноги?] 
Обізатєльно, руки і ноги. Так положено. [Чи чули Ви, 
шо ті мотузки хтось міг вкрасти?] Да, чула таке. Хто 
робе погане людям, то ті й стараються красти. Для по-
ганого. Я знаю, шо скіки розв’язували ми, то ми вже з 
його не брали – там оставалися вони. [У труну класти 
треба?] Да, там оставались. [Чи підв’язували підборід-
дя?] Ну, це зразу, як умре, то підв’язували, шоб рот не 
одкрився, шоб захолов, а тоді вже можна знімать, бо 
вже рот не одкриється. [Як прощаються з померлим?] 
Хто в лоба [цілує], хто, отож та бумажечка і в руки, на 
лоб кладеться, одривається од тої широкої та кладеть-
ся, як паспорт, під руку, а це на лоб кладеться, то люди 
тоді прилажуються до неї. Нічне перебування біля по-
мерлого. [Скільки ночей покійник має переночувати 
вдома?] Положено три дня, но воно не получається. 
Хто три дня, як можна додержать, а як хто, то й одну 
ніч, на другий день хоронять, потому шо жара ж. [Чи 
сидить хтось уночі біля покійника?] Сиділи люди, скі-
ки могли, а тоді розходилися, його накривали покри-
валом тим, шо він уйде. Так уже ж ці розходились пе-
ред утром, там трошки поспять та встають готовить. 
Атрибути поховальні. Воду, свічку в пшеницю став-
ляють. Ну, і там пичєня, канфєти і яблука. І ставлять 
ікону. Як батюшка вже правив похорон, то тоді роз-
давали всім свічку і в платочку носовему. І потом уже, 
як одспівав, оці свічечки всі собирають і тоже в труну 
ложать. Їх нельзя брать, бо можна на них, хто понімає, 
разну гадость делають. Ну, так не дають, а  хто хоче 
взять – той возьме. [Чи ставили біля померлого фото-
графію?] Да, як портретик. [У процесії несли цю фото-
графію?] Да, впєрєді несли, в  полотєнечку. [Що свя-
щеник робить у хаті?] Читає по своїй книжкє, читає 
службу. Одправив, одспіває пєвчі, тоді виносять. За-
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борони та перестороги, пов’язані з похороном. [Як 
хтось вмирає, чи казали, що треба дзеркало завісити, 
годинник зупинити, радіо не вмикати?] Дзеркала за-
кривали простиньою, а так більше нічо не робили.

ГОЛОСІННЯ [Чи було таке, щоб за покійним дуже пла-
кали, кричали, голосили?] Ну аякже ж, це багато та-
ких. [А що приказували?] Ну шо, хароше все прика-
зується. Як хароший батько, то найдуть, шо сказать. 
А як такий батько, як теперішні батьки, ото, шо бро-
сають їх, – за ним нема чого і плакать.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Батюшка іде попереду, перві 
ідуть ті, з кришкою, з вінками і батюшка іде впереді. 
[Чи несуть хоругви?] Раньше носили, ми ще застали. 
[Хоругви за батюшкою несли?] За покойником. Рядом 
с труною. [Зараз пішки несуть ховати чи більше на 
машинах?] Більше на машинах. [Колись] і на санках 
зімою возили. [Чи далеко кладовище?] Нє, у нас неда-
леко, в нас в селі отут. [Чи стелять на машині килим?] 
Обізатєльно, на низ. [Чи посипають у хаті житом піс-
ля того, як винесли покійника?] Не було в нас цього. 
[Чи зупиняється процесія на перехрестях?] Обіза-
тєльно. Стануть, постоять минутку. [Священик читає 
там Псалтир?] Він всьо врем’я іде впереді читає. [Коли 
йде процесія, чи виходять люди прощатися з покійни-
ком?] Як хто хоче, то виходе, хто не хоче, не виходе. 
[…] [Чи можна переходити дорогу похоронній про-
цесії?] Ні в коєм случає.  […] [Чи можна вагітній іти 
на похорон?] Ні. І як мінструація тоже низя іти на по-
хорон. Ну, нильзя на кладбіщє ходить. Знаю, шо чериз 
вікно нильзя дивиця, як іде процесія. [...] [Померлого 
заносять до церкви?] Тепер не носять уже, раньше не-
сли. Служба ця, шо тепер дома правиться, раньше ро-
били у церкві. [Чи діяла тут церква в радянсь кий час?] 
Да, в  конці вже. Як купили ту хату, вже розрішили. 
[З  церкви несли на кладовище?] Да. [Чи зупинялися 
перед воротами кладовища?] На воротях, ворота пе-
рейшли – стали зразу, там батюшка правив тоже. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускали 
труну?] На вєрьовках і, може, на рушниках. Стали 
лучче жить, то вже купили, люди дали рушники, а то 
на вірьовках спускали. [Чи кидали грудочку землі в 
могилу?] Обізатєльно. Як уже батюшка запечатав, од-
правив, тоді всі люди ідуть кидають землю. [І родичі 
кидають, і не родичі?] Всі. [Чи кидали гроші?] Нє, не 
було. [Батюшка] править, співає, потом прощаюця, 
забиває гроб. Ну, водичкою оце ж у яму, хрест робе, 
виливає воду, виливає які ті цвєточкі, шо він ними 
бризкав. Васи́льки. І потом спускають. [А хто першим 
кидає землю?] Та хто коло гробу стоїть ближче, той 
і кидає.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Тоді лю-
дей приглашають додому на обід. [Хто запрошує на 
обід?] Ну, родня, то знайомі, то куми. Хто первий. 
Останній раз вже ніхто, всі йдуть самі. […] Ставили 
миску отдєльну, мило, полотєнце, удворі вже, як їдуть 
з кладбища. Приїжджають, миють руки, а  тоді ідуть 
за стіл. Страви поминальні. [Що готують на обід?] 
Раньше готовали борщь, картошку, кампот, пирожки 
і всьо. А щяс – все шо хочеш. [Яку страву куштують 
першою?] Борщь. А, ну, кутя, «Канун» кажуть. [З чого 
готують кутю?] З  рису. Рис одварили, посолодили, 
в тарєлочкі, канфєтами обложили. По три рази каж-
дий возьме, потом борщь. [Коли вже починається по-

минальний обід, чи кажуть щось про померлого?] Та 
якось приглашали: «Сідайте, поминайте». [Що пили?] 
Хто шо придбав. [Алкоголь вживали?] Обізатєльно. 
Дари поминальні. [Чи роздають щось людям після 
поминального обіду?] Да, даєм. Ми даєм, наприклад, 
кульочок – канфєти, піченя і пирожок ложимо. «Сні-
данок» для померлого. [Чи йдуть після похорону на 
могилку?] На другий день. [Що з собою несуть?] Ну 
шо, брали, шо було, коло його накривали стіл, при-
глашали, хто там на кладбіщі був. Поминки післяпо-
хоронні. [Чи відправляли дев’ятий, сороковий день, 
рік?] Робили. [Чи готували коливо?] Обізатєльно. 
[Кого кликали?] Ну, кого, хто родичів, хто сусідів. […] 
Щяс отак це передали: поховали, це осталося там 
багато, і на другій день це сусідів позвали і зробили 
дев’ять днів, а то роблять як нада – дев’ять днів і сорок 
днів. А півгода ми, наприклад, не робили. Нам сказа-
ли, що це необов’язково, так ми не робили. Год ми ро-
били і два робили.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Паска, а  чериз неділю 
Проводки. [А  чого так називається?] Може, того шо 
всі провідують приходять. Раз на рік оце після Паски 
чериз неділю Проводки. [А  «Батьківські суботи» не 
кажуть?] Ну, кажуть, но на кладбищє не ходять, там 
хто дома, то отмічає.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. У нас була по сусідству баба Федючка. Їй проби-
вали кришу. Не могла вона вмерти, вже стара була. Ну, 
казали всі, шо вона вєдьма. Самогубців. [Де ховали 
самогубців?] Раньше ховали їх за кладбіщєм, а тепер 
усіх умєстє. Тіки нада їхати до старшого. Це у Херсоні 
є Благочинний, то до його їхати, написать заявлєніє і 
справку взять, шо як він, од чого, чи він болів, од чого 
він так зробив. А тоді він писав розрішеніє на церк-
ву, і  його печатали. Вішальників, утоплеників. [Де 
ховають утоплеників?] Отдєльно в куточку. Утопле-
ників, вішальників. [Чи печатає їх батюшка?] Нє, нє. 
Ну, утопленників він печятав, потому шо якби вони 
не самі, а це просто случай такій. Викликання дощу. 
[Чи казали раніше, що як вішальник на кладовищі по-
хований, то немає дощу?] Говорили. Ходять, наче, і на 
могили ллють воду. Лягушок вішають. Ну, кажуть, шо 
треба вдові, іменно вдові, взять лягушку і за ножку 
так повісить, шоб вона висіла. Не вбиту, нічого, про-
сто. Паличку встроме і почепе ту лягушку, шоб вона 
просила дощь.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ. УЯВЛЕННЯ ПРО 
«ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАННЯ») ТА ПРО 
СМЕРТЬ [Чи чули Ви, що є легка смерть і важка 
смерть?] Ну, правильно, єслі чєловєк боліє, лежить 
уже нікудишній і жде тої смерті, то це ж важка смерть, 
а як у нас сусідка вечьором лягла, утром не встала – то 
це, я думаю, легка смерть. [...] [Душа в хаті] до сорока 
днів. Кажуть, шо вона все баче, все чує. І  вже сорок 
днів, тоді ж можна оце свічку, воду, оце все виливать, 
убирать. А до сорока днів шоб вона стояла. [...] При-
плачеш, а  тоді він буде ходить [покійник]. [Кажуть, 
що ходить?] Не кажуть, а це точно.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Чи казали, що за померлим 
не можна довго плакати, бо йому погано буде?] Да, 
воно й саме покаже. У нас тьотя Дуся робила у церк-
ві. Коля [син цієї жінки] вийшов на роботу іти, так 
машина збила і вбила його. Вона так плакала за ним 
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всьо врем’я, він у неї один був, а він тоді приснився 
їй і каже: «Мама, хвате тобі на мене воду лить, я вже 
по шию в воді». Тоді вона і перестала плакать. Мені 
часто дєд сниться, без конца. Учора дньом лягла, а він 
десь прийшов і сів коло мене. Я одкрила глаза, рукою 
водю, де ж він сидить? А його нема. [Чи кажуть, що 
тоді треба помолитися за ту людину?] Та я ж ходю в 
церкву, і ставлю, і поминаю, панахиди правлю, шо ж 
іще можна? І на Провода ж ходили на кладбище, два 
дня ми були, одправили тоже там. […] Мені присни-
лось: мама захотіла канфет. Я тіки встала, зразу пішла 
купила канфет і рознесла людьом, і в церкву понесла – 
і всьо, мині більш таке не снилось.

с. Широка Балка
Записала М. Маєрчик 2001 р.  

у с. Широка Балка Білозерського р‑ну Херсонської обл. 
від Грищук (Тупої) Клавдії Григорівни

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Я сама чоловіка обмила. Оце лежав він, 
прийшов мій брат, розділа ж я догола, пльонку під-
стелила, взяла теплої води, все його обмила, так як 
нада, все чисто. «Мертва вода». Воду – в уборну, бо 
сказали, шо нельзя під ноги з мертвого. А була в мене 
така каструлька і я викинула його в скелю. Є люди спе-
ціально щось надсилають. Спорядження померлого. 
Одягаємо все нове. А  подушка в нас із стружок, пу-
хову подушку нельзя. На ноги – комнатні [тапочки]. 
Все-все нове положила, шоб він не обідився. Оце по-
мазок, бритву, ще від неї були пластінки – пластінки, 
рушник, мило, гроші, папероси  – все, шо положено, 
все-все положила в дорогу. А  зверху закривають за-
навєсом. «Покривалом» називають, ложим хрестик, 
все чисто як положено. І картуз ложимо. Атрибути 
поховальні. Кажуть, душа до сорока день літає. Поми-
рає людина – ложуть пшеницю, свічку ложать, ложать 
воду, ложать хліб і ложать сіль [на вікно]. А  тоді до 
сорока днів це все-все відносять на кладовище, і там 
вони його оставляють. Це для тієї душі.

ГОЛОСІННЯ Плачуть. Ой, кричать, приказують. Ой, 
в  нас приказують, що покинув мене хазяїн. І  батьки 
плачуть, і сестри плачуть. Друга людина не може за-
плакати, то воно тихенько, а  хто хоче голосніше, то 
голосніше. Люди кажуть, як не плаче: «О,  йому, ма-
буть, і  не жаль». Кому як жалко. Є  людина, вона не 
видержує, в мене брат один і другий – вони плакали, 
а третій – прямо аж упав у яму. Він так хотів попроща-
тися і погано йому стало – і він у яму впав. Є чоловіки 
плачуть, но не всі, і приказують. Ось у мене брата син 
помер – двадцять чотири года. Як він плакав! І жінка 
плакала, і він плакав. Дитинку, як і всіх хоронять. Як 
манюсіньке сильно, то мамка заплаче.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Ось по-
мер – поминають. Коливо варять і борщ варять, гаря-
чий дають. І  ковбаси, і  риба жарена і  фарширована, 
й сирок, і це коливо роблять. Відварюється рис, його 
промивають харашо і солодять сахарем, тоді у мисоч-
ку і наперехрест ложать шоколадні канфети, і поми-
нають. Тільки сів за стіл  – дають чарки, хрестяться 
і поминають покійного, а тоді пам’янули, перехрести-
лися. Беруть чарку, кашу три рази ложкою. Тарілочка 
одна і кажда простягає.

ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ До сорока днів тримають траур. 
Платок чорний не скидать з голови, а  в сорок днів 
скидаєш платину. Діти і внуки до сорока днів ніде не 
ходять, нічого не грає. А як маленька дитинка, то мама 
тримає, а батько ж коло неї вже трауріє. А особенно, 
як воно нехрищене, то вже має велике значення. Його 
нельзя пакувать. Його не пакують.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») В мене чоловік помер, я так плакала за чолові-
ком – страшне. І я, видать, його приплакала, то мене 
дочка так лаяла. Откриваю прямо двері і заходить, 
і ложиться прямо коло мене. Це є істина, от перед хлі-
бом-соллю божуся. І лягає прямо так на кровать, тісно 
мене так зжимає, а в мене так вікно і лампа настоль-
ная. І я так не хватила до лампи (хотіла включить же), 
і прямо так за руку хватила, прямо як за живу руку. 
Я злякалася, схопилася з кроваті і счас втекнула у две-
рі. А в мене в дверях звеніло, шуміло, Боже, я до утра 
не могла жить! Це до сорока днів. А мені кажуть: «Зна-
єш шо, як в тебе є мак свячений – обсип кругом хати». 
Взяла той мак, обсипала кругом хати, шоб ви бачили, 
як воно скреготіло! І з тих пор, як не стало. Даже й не 
приснився, а то не могла – він мене мучив.

Записала Ю. Буйських 11 червня 2013 р. 
 у с. Широка Балка Білозерського р‑ну Херсонської обл. 

від Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н., 
Муренець (Видинчук) Наталії Омелянівни, 1963 р. н., 

Ковбаси Агафії Іванівни, 1928 р. н., 
Діхтярь (Ковбаси) Дарії Іванівни, 1924 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Сни-прикмети. Перед тим як померла моя мама, мині 
приснився сон: коров так багато, я їх одганяю, а вони 
всі біжать, і  не биють мине, но тим більше вони бі-
жать до мене. І ось померла мати. Такій сон нехаро-
ший снився. І взагалі в народі існує таке повір’я: якщо 
сняться коні – на хворобу і на смерть, корови – на хво-
робу і на смерть. Якщо приснився сон, що випадають 
зуби з кров’ю, то обов’язково помре хтось із рідних. 
Якщо просто випадають зуби, то буде похорон – може, 
хтось із знайомих, може, хтось із односельчан. Мухи 
якшо сняця, це, говорять, до тяжкої хвороби або до 
смерті. І щє така нихароша прикмета є – якшо сниця 
покійний, він приходе тибе забирає. Моїй колезі при-
снився сон, але вона не розказувала, вже розказала 
тоді, коли мама померла. Вона говорить, що ще місяць 
назад їй приснився сон, що її покійний дєд ішов […], 
вона його питає: «Дєд, а куда Ви ідете?». А він каже: 
«Я  йду сватать Маню, Маню Виденчюк»,  – ну, маму 
звали Марія, і  в народі казали Маня. І  мама чериз 
місяць померла. Коли снитьця покійний, мовчить і 
не гукає – це не страшно, а як він тибе гукає, то го-
ворять, треба швидко проснуця, глянуть у вікно і так 
його прям грубо відштовхнуть і сказать: «Іди звідси!». 
Може й нехарошим словом його послать. Обов’язково 
треба глянуть у вікно. […] Або забор ось похилився в 
мене – мій чоловік помер. Приснилося, шо нема забо-
ра. Передвісники смерті. Кажуть, якшо собака риє, – 
це на покойника. Ну, може, собака кістку ховає, а якшо 
собака риє ями такі великі або начінає вить, – це тоже 
до нехарошої прикмети. Якось вони відчувають. Коли 
сичь, ну, не обов’язково, шо він у дворі буде кричять. 
Він може кричять на іншій хаті, чериз двір, чериз де-
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кілька дворів, но обов’язково, якшо прокричіть сичь, 
то чикай покійника. Передчуття смерті. [Чи може 
людина відчувати, коли вона помре?] Ну, я не знаю, чи 
всі це так відчувають, ну, от я настіки так дивлюся чи 
спостерігаю за цим, що чогось мині так доводиця, що 
людина помирає або за десять днів до свого дня наро-
дження, або за десять днів після свого дня народжен-
ня. От в мене такі випадкі були, шо дійсно отак по-
лучаєця. Іноді люди відчувають, зокрема, брат у мого 
чоловіка – так він відчував, що він помре. Він помер 
довольно-таки в молодому віці, йому було п’ядесят 
один рік, і він відчував, він, правда, хворів, він гово-
рив: «Я  скоро помру, я  скоро помру». Не знаю, чим 
він відчував. Завмирання. [Чи розказували таке, що 
могла людина заснути і дуже довго спати?] У нас баб-
ка осьо була, померла вже ж, і вже люди шли купать, 
а вона через скіки го устала, проснулась. «Стривожи-
ти» покійника. Коли людина помирає, ни в коїм разі 
не можна кричать, бо можна її злякать, і тоді вона буде 
довго мучіця, умірать. Не можна тривожить – якшо ти 
бачіш, шо вона помирає, то не можна тривожить. Спо-
віщення про смерть. [Як сповіщають про смерть?] 
Відкривають ворота, відкривають калітку. Раніше у 
нас не вивішували нічого, але щяс починають вішать 
хустки, чорні хустки на калітку чи на ворота. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Коли людина померла, її спочатку 
не треба обмивать. Треба, щоб трошечки тіло при-
холонуло. [...] Якшо людина померла і у неї відкритий 
рот, то треба обов’язково взять хусточьку чи бинт 
і перив’язать, піднять підборіддя, якшо в неї відкриті 
очі, треба очі закрить, покласти по п’ять копійок на 
очі, обов’язково. Ну, ніби вони пригружають, шоб очі 
не відкривалися. «Мертва вода». Обмивають – і цю 
воду ни в коїм случаї нильзя вилить в таке місце, шоб 
туда хтось став ногою. Це вважаєця мертва вода. Її 
нада виливать, і посудину, в якій вода була, і ту тря-
почку чи салфєтку, чи чим її мили, – все викидаєця до-
лой. Постелі, де спала, – я все тоді стягувала, все пали-
ла. Одяг, в якому вона [людина померла], все винесла. 
Винесла далеко з двору і запалила на городі. А те все 
викинули в туалет. Хотя це тоже не бажано викидать, 
а десь його взагалі винести. В общєм, не можна, шоб 
не дай Бог, бо воно принесе нихарашо. Єсть такі люди, 
шо роблять порчі. То вони намагаюця цю воду десь 
комусь підлить, а може, і злить, шоб потім десь комусь 
бризнуть. Якшо є люди зависливі, нехароші, вони на 
цій воді можуть пороблять. Одягання померлого. Лю-
дина померла, її обмили, одягнули  – все. Одягають 
її, є  такі спіціальні бабки, шо приходять одягають, 
якшо ви не можете, допустім, одягнуть. Підготовка 
смертного вбрання. [Чи збирають старші люди собі 
одяг на смерть?] Собирають. Чі кохту, чі плаття. Оце 
там тухлі чі балєтки, чи шо там. Я сама собираю. Ле-
жить воно на смерть. Я знаю, шо, було, казала мама: 
«Оце мій вузол на смерть». Поскладали, приготовила 
так, плаття і все там воно. І тиль там раньше готови-
ли, чім труни оббивать. А тепер вже купляють труни 
готові. А раньше оббивали труни, красним оббивали 
і синім. Мужику  – синім, жінки  – красним. Споря-
дження померлого. Ложуть [покійника] на тапчанчик 
чи на кроваті лежить, чи на підлозі. Привозять труну, 
обов’язково в труну кладуть подушку із соломою або 
з опілками. Солома бажано. Щяс в ритуальних услу-

гах продаєця, то там опілки кладуть. І  перикладать 
людину вже туда, в  гроб, чі в цей, в  труну перикла-
дають. Ну, і все. Накривають її покривалом, кладуть 
хрест в руки. Обов’язково питають, чи хрищєна, чи не 
хрищєна. Якшо їдеш до батюшки, заказуїш панахиду, 
обов’язково питають, чи хрищєний, чи не хрищєний. 
Кладуть і покривало. Хочєш – можеш кольорове під 
низ покласти, там різного кольору  – голубе, жовте. 
І зверху покривають тюллю. Ну, багаті там собі філь-
діперцеві тюлі викупляють, а  попрощє люди купля-
ють тюль, там хрест, в ритуальних услугах продається 
туль з хрестом, накривають, і покійник лежить. Гово-
рять, що обов’язково покійник повинен переночувать 
дома. Ну, якшо вже трапиця такий випадок, шо, до-
пустім, жарко, то людина починає, запах в неї почи-
наєця, а особливо людина до останнього їла й пила, то 
ясне діло, шо неприємні запахи будуть іти. То значить, 
я про те, шо питають, чи хрещєна, чи нехрищєна. Ідеш 
до батюшки і купляєш все в його на це, значить, на по-
харанєніє – хрест, іконка малєнька кладеця, проходна 
на голову ложеця, бумажечька – «проходна» називає-
ця, на голову. Свічечкі, носові хусточьки, шоб кожна 
свічечька, говорять, скільки родичів буде стоять, шоб 
кожен держав свічечку. І свічечка не пустими руками, 
а  у цьому платочьку носовому. Хрест обов’язково в 
руки брав. Іконечка малєнька кладеця. Обов’язково 
покійному треба класти гроші. Попросить пробачен-
ня, наодинці залишитися біля покійного і попросить 
пробачення наодинці. Обов’язково дать гроші, хо-
чеш – під подушку, хочеш – в карман, якшо там одяг 
такий єсть, шо можна в карман покласти. Можна ко-
пійок. Допустім, очки [кладуть]. Моя мама любила 
губи красить  – помаду, очьки. Якшо це її палка  – її 
палку. Кладеш все, чім вона користувалась, що вона 
любила, все-все, під подушку, допустім, під неї. Сни-
прохання. [Чи буває таке, що мертві сняться і просять 
щось передати?] Обізатєльно, це коли людина помі-
рає, а ти забула шось покласти мертвому – неси і ложи 
у гробик. [А як Ви знаєте, що покласти?] А воно при-
снитьця. А тоді ото ж несуть до того, що покойника, 
і перидають. Кажуть покойнику: «Передасиш там...» – 
чи татові, чи мамі, чи кому. Воно то правда – це я знаю. 
Так шо просто перидають. «Пута». [Чи зв’язують по-
кійнику руки, ноги?] Руки треба зв’язати, щоб вони 
захолонули, ноги зв’язати тканиною білою чи бинтом. 
[...]  Потім уже, коли ховають, поховали людину на 
кладбіщі, в нас є така людина, яка цим завідує. Якщо я 
не хочю, то я й сама розв’яжу. То розв’язує вона ноги, 
розв’язує руки. Це перед тим, як принесли на кладо-
вищє. Як уже принесли, перид тим як опускать в яму, 
оце все порозв’язували і все під подушку, все туда – 
мертве, шоб пішло з ним. [...] А того шо, кажуть, він 
на тому світі буде ходить, а вони ж зв’язані. Як же ш 
він буде ходить, як він зв’язаний? [Як у вас називають 
ці зав’язки?] Я не помню. Ну, платочком, і той платок 
ложать у труну, чи резинок. «Мертва кістка». Як 
гуля росте, чі в дитини, чи шо, – беруть мертву руку, 
ідуть туди, хто помер, і давлять ту гулю. Мертвою ру-
кою беруть і давлять її, шоб воно проходило. Нічне 
перебування біля померлого. [Чи сидить хтось уночі 
біля покійника?] Сусіди приходять, всю ніч сидят. […] 
Люди, як набожні, то читають молитви до утра. Співа-
ють, якшо єсть такі люди, шоб була в вірі, то читають 
і співають свої молитви. Атрибути поховальні. [Що 
ставлять біля померлого?] Нічього не ставлять, я при-
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глашаю тоді вичерять людей. А так свічки ж горять. 
[Куди свічку ставлять?] Ми ставимо, напрімєр, в ба-
ночьку, пшеничьки туди чи пісочьку і ставиш свічечь-
ку, тоді вона згоріла – поміняв. [...] Ну, як завжди – ко-
ливо, стакан із свічкою, цукерки, печиво, яблука. А як 
батюшка править, то хлібину там йому складають. 
І книш там чи шось таке. [Що таке «книш»?] Ну, с хлі-
ба такій зробляний. Ріжуть, качають, а тоді обкрутять 
його, як косичькою, так складають його, да так пусте 
дно. […] Коли править, коли батюшка отпіває, в хаті 
на столі повинно обов’язково завжди горіти свічка. 
Свічку ставлять не в падсвєчьнік, а в стаканчик, ба-
ночьку із пшеницею. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Тіки вине-
сли с хати покойніка – щяс же двері закрили. [Чи мож-
на мити в хаті, прибирати?] У той день низя і на другій 
день низя, а вже аж на третій день мий, прибірай. [...] 
Саме перше, коли починаєця похоронна процесія,  – 
виносять хрест дерев’яний, хрест перив’язуєця руш-
ником, там «Спасі і сохрані». За тим хрестом несуця, 
якшо ви хочіте, єсть різні – єсть наш батюшка, а якшо 
ми привозім із Станіслава, іщє вони свої корогви при-
несуть, корогви мусять нести свої. Несуть за цім. Не-
суть покойника по три чоловіка, і вони повинні міня-
ця – завжди ми в’яжемо дванацять платків, дванацять 
рушників – три з одної, три з другої, і потім вони по-
винні міняця. А якшо вони не міняюця, то люди за-
бирають ці платки, рушники. Говорять, шо вони ма-
ють лікувальні особливості, якшо оці платкі, шо вінок 
перев’язують. Хлібина, яка ложиця на кришку гроба, 
обов’язково повинна бути в рушничьку і там сіль по-
винна буть. Хлібину ту всігда дають людям – ми зна-
єм, які у нас там бідні чи які – їм всігда ту хлібину роз-
дають і платки, і рушничьок цей дають.  Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. Навстрєчю хто 
йде – нада стать. Як от несуть покойника, а ти йдеш 
звідсіля  – стань, постій, пока його пронесуть, а  тоді 
іди собі. Чи підвода, чи машина їде, бачіш, шо покой-
ника несуть, – стань і постій, чі машиною, чі так ідеш 
собі. [Чи можна вагітній йти на похорон?] Раз вагіт-
на – незя йти. [Чи кажуть, що як несуть покійника і в 
хаті дитина спить, треба збудити дитину?] Да, кажуть. 
Ну, шоб воно тоже ж ни замерло.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Коли принесли на кладовище, 
то там уже яма викопана?] Да, вже викопана. Як по-
мре, десь там кого наймають, копають. Щяс заходили 
викопали, а раньше було трохи викопали і на другий 
день ше копають, а  тоді ховають. [Як платять тим, 
хто копає яму?] Ну, скіки ж платять це. [Як на них 
кажуть?] «Копачі». [На кладовищі батюшка] править 
кругом ями. Тоді вже, як у яму його спустять, тоже ж 
кругом ями. Опускання труни.  На канатах опускають 
його. Спочятку опускають ноги, потом голову, ну, так 
чуть-чуть наіскосок спочатку заносять ноги, а потім 
вже вирівнюють голову. Запечатування. Перид тим, 
як їхати в церкву, берите землю на кладовищі, із мо-
гили покійного, щоб не заносить цю землю додому, ви 
їдете з нею в церкву. Він [батюшка] пичатує цю землю. 
Ви тоже везите батюшку, тоді хліб, салфєтку, ну, хліб 
ни голий, а замотаний там чі в полотєнце, чі хустка. 
Знову ж коливо те, цукерки везите. І коли він оце все 
запічятає, ви це коливо і землю забіраєте, приносите 
на кладбіщє, просипаєте навхрест, і  землю так само, 
і  коливо так само, як ми христимся  – голова, ноги, 

справа наліво, отак посипали і все. Якщо батюшка пе-
чатає в день похорону, коли він тут отправив, по до-
розі щє співають, потім він чітає, коли ми прийшли 
на кладовищє, він щє чітає там, отпіває, отпіває. По-
тім обов’язково повинна буть свячєна вода з василь-
ками. Цією свячєною водою, перид тим як опустить 
покійного, він освячує могилу. І  так, як ми хрестим, 
він лопатою землю, ну як сказать, отковирює чи як, 
откопує і  кидає туда [у  яму]. [Хто ще кидає землю?] 
Найближчі. Самі перши, ну, якшо вони не можуть, 
в таком состоянії, то тоді вже хто там далі. Ну, от самі 
перші завжди родичі кидають. Попрощялися, накри-
вають його тюльом, всі квіти, які були у труні, не ви-
ймаюця. Я маю на увазі оці штучні квіти, іскуствєні, 
вони не виймаюця, вони там залишаюця с покійним, 
його закривають. А ті, які несли в руках, так ті вже ви-
кладаюця на гроб, то єсть на могилу. А ті отак закри-
ваюця разом з покійним – і опускаєця.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Потім за-
прошують на обід, говорять: «Запрошуємо пом’януть 
на обід». Є  такі случаї, шо не поминають, просто на 
кладбищі принесуть пироги там чі канфєти, можуть 
в пакєтиках пороздавать каждому. [На похорон може 
прийти будь-хто?] Нема такого  – от ти йди, а  ти не 
йди. Хто прийшов – то й всіх приймають, тіх садять. 
Обов’язково прийшов з кладбіща  – вода, рушник, 
мило, треба обов’язково мить руки. […] За перший 
стіл сідають як завжди, оті, хто прийшов. А тоді вже 
дивляця – чи другий, чи третій, чи якшо там уже тіль-
ки один, то тоді і родичі. Родичі завжди сідають за 
останній стіл, самі свої. Кажуть: «Ну, хай всі вже, а по-
тім уже самі свої». Страви поминальні. Обов’язково 
повинно лежати коливо: солодкий рис із кусочьками 
цукерок. Ну, у нас взагалі ото кладуть мармелад різно-
кольоровий. [Чи роблять у вас коливо із пшениці?] Ні, 
рис. На вазу кладуть цукерки, печиво, яблука, хочіте – 
апельсини. І потім оце все, шоб були солодощі, відда-
єця батюшкі. І  рис.  […] [Яка перша страва на поми-
нальному обіді?] Ну, щяс коливо. Страв багато, но саме 
перше треба їсти коливо. Тричі. Сказати: «Царство Не-
бесне». Якшо батюшку запрошують за стіл, слухають 
батюшка іше скаже слова, єсть таке, шо запрошують. 
Вино для нього спеціально купують. Сказали слова, 
батюшки надали слово, батюшка сказав, і потім при-
ступають – спочатку коливо, ну, а потім уже які хочеш 
страви – борщь, пюре в нас зазвичяй, макарони зараз, 
ну, вермишелі зараз. Зараз, як на свадьбу. Раніше, як 
положено, – пироги, кампот, борщь, вермішель там з 
м’ясом чі с катлєтою, чи з чім. А щяс поки дойде діло 
до борщя, то ми вже понаїдались: отбивні, холодці, са-
лати. І зараз у нас вже практикують поминки: сьогодні 
поховали, пом’янули, на другий день роблять дев’ять 
днів. Страв то залишаєця – багато наготовлять. «Сні-
данок» для померлого. Обов’язково сніданок несуть 
на кладовище [на наступний день після похорону]. До 
десятої години несуть сніданок на кладовище. Помин-
ки післяпохоронні. В той день, коли людина померла, 
вже можуть заказать панахиду дев’ять днів, сорок днів. 
Поминки, батюшка говорив, саме головне – помянуть і 
сорок днів, бо сорок днів душа щє літає. Півроку мож-
на не робить, зараз зачястую не роблять. Ну а рік – це 
якшо ви вже там дивитеся самі по собі. А головне – со-
рок днів, коли душа прощаєця з домом, з усим прощає-
ця, ось тоді обов’язково треба пом’януть. І відпустить.
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обов’язково з’їжаєця. Тиждень після Паски. І щє у нас 
багато людей ходе на Дев’яте травня. У селі Олексан-
дрівці поминальний день – дев’яте травня. Є Батьків-
ська субота, ну це так хто. Хто дуже набожний – так 
ходе. А  в основному це тільки Проводки і Дев’яте 
травня – ну, менше Дев’яте травня, а тільки на Про-
водки. Там уже з’їжаюця, канєшно, люди, їдуть. На 
Трійцю поминають тільки утопляників, вішальників. 
Обов’язково треба у суботу сходить в церкву, якшо 
утопляники і вішальники, сходить в церкву і отпра-
вить за них панахиду. Завжди з десяти годин в суботу 
правиця така панахида. От подаєш там за кого, і вони 
називають імена, там потом правиш панахиду і все. 
А якшо є дійсно такі люди, хто там повісилися чи вто-
пились, то ідуть. А Трійця – це вважаєця ж п’ядесятий 
день після Паскі, як світлий празник, на цей день 
можна пекти паски, красить яйця  – це як Паска, як 
Великодень. 

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Щє такі слухи, ну, як в народі говорять, що коли 
помірає якась дуже така нехароша людина, вона не 
може померти, дуже так вона мучаєця, і  що її нада 
прорубать потолок, шоб її душа вийшла, і  аж тоді 
вона помре. Ну, оце, якшо людина там нехароша 
така, чі глазлива, чі поробляють бабки, чі шо вони 
там іщє роблять. І як кажуть, шо вєдьма не може ніяк 
померти чі вєдьмак – тоді нада прорубать і сразу по-
мре, душа уйде, а то душа не може підняця на небе-
са. Самогубців. [Де ховають тих, що повісилися чи 
втопилися?] Умєсті. Тіки ото кажуть, шо і музики не 
дають, нічого.

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Високопілля
Записала І. Коваль‑Фучило 15 вересня 2011 р.  

у смт Високопілля Херсонської обл.  
від Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р. н., родом  

з‑під м. Херсона (у смт Високопілля проживає з 1955 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Сни-прикмети. Чула разні розповіді. Сниться, що 
відвалюється угол чи балкон, що десь падає в яму. 
Сниться тільки зоране поле, то обов’язково буде по-
койник. Це вже я на собі перевірила. Якщо мені снить-
ся зоране поле і я йду стежиною, то це я йду до когось 
на похорон. Взагалі-то, [коли померла] мама – не пе-
редбачалося мені, що вона помре. В неї серце стало. 
А ось за сина – да. Снилося і снилося, що в мене його 
забирають. Одного разу мені приснився, ніби розкри-
вається велике вікно і спускається Ісус Христос. А я 
отак стою. Я зрозуміла, що він хоче мене забрать з со-
бою. В білому одягнений. І я його так просила, умоля-
ла: «Не бери, в мене ще маленькі діти, вони ще школя-
рі». І то я так благала, до ніг припадала, і він жодного 
слова мені не сказав, а так дивився, дивився, а тоді в 
вікно піднявся і полетів, не забрав мене. [...] Дуже ці-
каву історію розповідав мені папа перед смертю. Він 
сам вчитель історії. Працював директором школи, 
комуніст, був атеїстом. Але мама його була віруючою. 

І він в дитинстві теж ходив до церкви і все це знав. 
І ось йому за тиждень до того, як він мав померти (він 
тільки тиждень лежав хворів), і каже: «Доця, а ти не 
знаєш, що таке проходна?» – «Знаю. Це хто помирає, 
їм кладуть проходну для того, щоб потім там можна 
зайти: опреділяють, кого там в Рай, кого в пекло тре-
ба». А він: «Послухай, доця, мені таке приснилося. Ти 
должна мені її купить обов’язково. Приснилося, що 
я прийшов туди, де всі померші люди. І  всі сусідки 
там, і все. Річка там. Сидять вони на камінцях на воді, 
сонце світить, липень місяць, цвітуть вишні. Но дуже 
висока брама така. Я тільки міг туди дивитись через 
решітки. А  вони кажуть: “Афанасій Григорович, ви 
сюди не попадете, якщо у вас не буде прохідної” […] 
Ти мені її обов’язково купи і поклади, бо мене туди 
не приймуть». [До цього він навіть не чув такого?] Не 
чув такого слова! Я кажу: «Та ти ж не віриш, папа!» – 
«Ні, я тепер все вірю, це правда. І ти мені обов’язково 
купи і хрестик, і прохідну, потому шо я туди не по-
паду». [Це таке одкровення в нього було?] Да. [І  ви 
так зробили?] Да, і батюшку гукали. Сповіщення про 
смерть. Коли помре людина  – відчиняють ворота і 
зав’язують хустку на воротях. [Якого кольору?] Не 
має значення. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Що роблять у першу чер-
гу, коли людина помре?] Перш за все треба обтерти, 
обмить покійника і вдягнути, поки він не захолонув. 
[Кличуть когось?] Да, кличуть обов’язково. Прихо-
де сусідка. [Що кажуть при цьому?] Я  таких слів не 
знаю. Я просто позвонила до подружок: «Помер, при-
йди, пожалуста, допоможи мені». Беремо марлічку 
і водичку, обтираємо. І  потім вдягаться  – чисте, все 
нове. Одівають людину, поки вона не захолонула. По-
тім заносять такий тапчан твердий і кладуть сюди 
подушку, застеляють білою простинню. Кладуть лю-
дину, накривають простирадлом і тюллю. Нічне пере-
бування біля померлого. Засвічують каганець-свічку, 
і так до дванадцяти ночі лежить покійник. Біля нього 
сидить мати, сидять рідні, оплакуємо, прощаються. 
В дванадцять годин накривають обличчя – і до ран-
ку. Вночі – тихо. А потім зранку знову розкривають, 
і  вже приходять люди, повно людей, ставлять вінки, 
корзини біля нього. Тоді виносять на вулицю, якщо це 
літо, батюшка дозволяє, – в дворі панахида. А ні – то 
в хаті. Атрибути поховальні. Стоїть іще на столі ко-
ливо звечора, свічка, тарілка. Дехто кладуть гроші на 
тарілку, а так – ми всі збираємо гроші по вулицях. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Коли вино-
сять, то кладуть полотенечка у воротях, на кожному 
повороті. Кладуть таке полотенечко. [Потім забира-
ють?] Забирають, хто захоче. І  при вході у кладови-
ще теж. [Чи переступають через рушник?] Кажуть, 
що треба встать, щоб на ньому оставить недуги свої. 
До вінків усіх прив’язують платочки, косинки. Всім, 
хто несе,  – перев’язують. Хлопців, мужчин  – поло-
тенцем чи великими носовими хустками. А  кришку, 
якщо жінки несуть, то такими хустками. Якщо жін-
ку ховають, то капроновими чи шерстяними хустка-
ми зав’язують руки. [...] Хто керує, супроводжує всю 
процесію – назначають людину. Є в нас такі люди, що 
знають, де треба зупинитися. На всіх поворотах зупи-
няється машина і вся процесія. Співає батюшка з пєв-
чими або оркестр грає.

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. У нас тра-
диційні [страви] готують: коливо, борщ обов’язково 
і картопля з м’ясом. Ставлять закатку, огірочки, по-
мідори і нарізку. Обов’язково роздаються пиріжки 
і кампот чи лимонад. А от звідки мої батьки, Велика 
Олександрівка, то там «бабку» іще обов’язково запіка-
ють. Одварюють лапшу, зціджують, промивають, тоді 
б’ють туди багато яєць, масла і запікають в печі або в 
духовці. А тоді ріжуть і кожному дають. [Як готують 
коливо?] Рис відварюють, туди добавляють ізюм, са-
харя, солодкою водою поливається. Украшають – цу-
керки добавляють, хто горошок – такі канфєткі кладе, 
хто шоколадними обкладає. [Його холодним їдять?] 
Холодним. Перекип’ячують цукор і тоді насипають 
рис. «Сніданок» для померлого. [Чи йдуть на кладо-
вище на другий день після похорону?] Обов’язково, 
понесли сніданок. […] [Що несуть?] Обично пиріжки 
і то м’ясо, то нарізку. [Чи беруть горілку або вино?] 
Беруть, там поминають. Наливають йому [покійно-
му], ставлять, запалюють свічку. [Не наливали на мо-
гилу?] В нас не прийнято лить на могилу, а єсть такі, 
шо п’ють і ллють. Но я читала, що так не годиться 
робить. [Із чим готують пиріжки?] Хто як. Роздавать 
людям – дрожджові, печені в печі чи духовці, а вже на 
другий день, на поминки ми печемо разні, на сково-
рідку. [А яка начинка?] Більше, канєшна, з м’ясом, пе-
чінка з картоплею. Зараз готовимо і одбивні, і млин-
чики разні, і бананов – все, шо любив [покійний], то 
стараємося нести, пригостить людей, а раз люди пої-
дять – це ж і для нього. Поминки післяпохоронні. [На] 
дев’ять днів запрошувала друзів. І сорок днів. Я носи-
ла туди до його друзів-хлопців: «Хлопці, пом’яніть». 
Бо він любив туди ходить, я жила там у двохетажках, 
там він виріс. Каждий раз, як приходжу на кладбище, 
каждий раз плачу і розказую, все йому розказую: «Си-
ночка! Як мені важко!». Дари поминальні. Кожному 
в’яжеться пакуночок. Хто замотує в салфетку, а хто в 
платочку носовому роздають.

ГОЛОСІННЯ  За сином. [Коли Ви втратили сина, чи голо-
сили Ви?] Голосила. В мене там є в книжках, як десь, 
а в нас тут не дуже поширено. Я приказувала:

Ще не надивилася,
Не набалакалася з тобою!
А ти вже мене покидаєш.

Кричала:
Де ти ідеш, синочку!
Нашо ж ти мене залишив?
І як я буду без тебе,
Я ж на тебе не надивилася
І не наговорилася.
Шо ж ти так рано покидаєш мене?

Я дуже плакала, що чуть не впала! Я чула, але я не за-
поминаю, кожна мати по-своєму, своє каже. Воно од 
душі іде. Я не знаю, я дуже кричала:

Ой рідненький!
І дорогенький,
Ти моє сонечко,
Ти мій синочок!

Воно, як у кожної матері, саме йде од душі. […] Казала:
Нащо ж ти залишив ось таку хату,
Ще тут не пожив і не побув,
А чо ж ти собі вибрав

Таку ж темну та холодну, та мокру хату?!
Нашо ж ти вибрав…

Хто прийде, підходе, я ж плачу:
Ой синочка!
Ти ж подивися, хто приїхав, прийшли,
А ти ж вже нікого не можеш побачить!
Ти ж до нікого не можеш привітатись!
Та ти ж нікому не можеш відповісти.
А чо ж ти оставляєш,
А чо ж ти мамачкє нічого не скажеш?
Дорогенький мій! […]

[На кладовищі] казала: 
Передай привіт,
Ти ж розкажи мамочкі…
Синочок, передай мамочкі,
І папі моєму, дідусю твоєму, і твоїй бабушкі.
Ти ж усе бачив,
Як ми тут живемо,
Як нам тяжко,
Шо ми їздимо провідуємо їх часто.
Розкажи ж їм про нас,
Хай вони там ждуть нас,
Не скоро, но хай ждуть
І просять Господа,
Щоб нам іще пожить хоть трошки більш-менш,
Щоб піднять дітей та внучку.

За матір’ю. [Чи приказували Ви за матір’ю?] Мама 
померла раптово. Вийшла, їй стало погано, пішла ро-
том, носом кров. Для мене це був такий удар, несподі-
вано. Я дуже плакала і кричала. Всі люди казали в селі: 
«Ми всі плакали із-за тебе, шо ти так сильно кричала, 
побивалася». Я приказувала:

Мамочка, дорогесенька,
Моя ж ріднесенька!
Нашо ж ти нас оставила,
Нашо ж ти нас покидаєш?
Чого ж ти нічого не сказала на прощання,
Чого ж ти ниякого словечка не замовила?
А ти ж нічого мені не сказала.
Як я буду без тебе?
Та краще б я привозила тобі кожного дня їсточки  
 сюди, до живої,
Чим оце тепер мені їхать на кладовище до тебе! […]
До кого ж я тепер приїду в цей двір?
Мамочко!
Хто ж мене зустріне на оцьому порозі,
Та хто ж буде провожать твоїх діток, внуків?

За сестрою. І за сестрою кричала:
Сестричко!
Шо ж ти оце оставила нас, сонечко!
Ти ж не встигла нічого сказать на прощання.
Ми ж тільки зранку з тобою ось побачилися,
Я ж до тебе зайшла в вісім годин, 
Взяла картку знять тобі пенсію,
І казала, що прийду з роботи
І ми з тобою святкувать будемо,
Пєльменів наваримо,
А ти ж все оставила і пішла отак.

За чоловіком. А за чоловіком трохи я уже менше, чим 
за сином. Но плакала тоже:

Нащо ж ти оставив,
І куди ти йдеш?
І шо ж я буду робить тепер?
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ТРАДИЦІЇ ЖАЛОБНІ До сорока днів чорні носять 

хустки. Я  буваю дуже часто на похоронах. Я  в раді 
ветеранів. До всіх ветеранів ходимо хоронить. Ми 
обов’язково готуємо виступ, прощальне слово. В мене 
даже вірш є мною написаний, три куплети.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Це ще я в дитин-
стві бачила, як померла одна бабушка, і  так казали: 
треба ставить на вікно воду, відкривать форточку, шо 
прилітає душа. Я  тоже поставила на вікно стакан із 
водою. Стояла вона довгенько, до сорока днів, а тоді я 
взяла ж і подивилася. Не знаю, чи це так воно співпа-
дає, чи що воно, але там точно таких було білих вор-
синок. Хотя зараз я і не вірю. Читаю третій раз Біблію, 
шо нема як такого, не пишуть, шо душа вічна. Це тіль-
ки там для 144  тисяч, яких Ісус одбирає, ті десь там 
біля нього. А всі люди сплять сном. Колись, як при-
йде вже Армагедон, кінець світу, тоді вже піднімуть із 
мертвих достойних людей.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ В мене був хворий син. Дочці моїй 
приснилося, що він прийшов у будинок і каже: «Ларіса, 
упроси маму, хай вона мене відпустить». Бо я плакала, 
колола, що могла, – його підтримувала. «Я вже не можу, 
мені вже тут не місце». І вона приїжджає і каже: «Мамо, 
одпусти його. Він дуже просе». Він вже не говорив. І так 
я тоді вже плакала: «Синочку, я тебе одпускаю, нехай 
Господь тебе прийме». І він спокійно собі відійшов. Ка-
жуть, що не можна його стривожить. Я плакала троє 
суток. І кричала, і колола, і заливала соком, бо, думаю, 
хоче пить. […] Я кажу: «Синочка, я одпускаю тебе, я не 
в силах і ніхто не в силах тебе спасти. Ти мені пробач!». 
Він надіявся, він так вірив в мене! Він казав: «Мама! Ти 
в мене все можеш, ти мене спасеш». [Чи сниться Вам 
син?] Ну, снився декілька разів. Наприклад, так: прий-
шов він, і вийшли вони за ворота із Свєтою, жінкою. 
А я кажу: «Синочка, та оце ж тут лімонад, ви ж не ви-
пили півбутилки. Візьміть, пригодиться». А він: «Ма-
мочка, ти мені стільки цього лімонаду уже купляла, шо 
я випив цілу цистерну! Я вже й не хочу». Отак він мені 
сказав. Я ж йому кожного дня носила на кладбище і лі-
монад, і банани клала, до сорока днів. […] [Чула оце не 
раз, що приходить хтось мертвий і забирає з собою. Це 
часто говорять. Приходе до мене чоловік, я кажу: «Не 
забирай мене, не забирай. Я з тобою не піду». А остан-
ній раз приснився, то навпаки, я уже: «Підожди, чо ж ти 
мене оставив? Підожди!». Десь, вроді, ми збирались на 
якесь свято. Він махнув і пішов. Приснилося, що взяв 
якусь під руки. А я ще так з обідою: мене не підождав, 
взяв якусь і пішов, а мене оставив.

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Кардашинка
Записала М. Маєрчик 2001 р. у с. Кардашинка 

Голопристанського р‑ну Херсонської обл. 
від Січної Олени Домнатівни, 1922 р. н.,  

Січного Івана Філатовича, 1929 р. н., 
Зорі (Перепелки) Надії Іванівни, 1937 р. н.,  

та Ніконової (Перепелки) Євдокії Іванівни, 1926 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. Коли людина вмирає, то 
її обмивають обов’язково. Одягають обов’язково у 

все нове, так прийнято. На ноги одівають тапки. […] 
Роздягають, покупають, передінуть усе в чисте. По-
лностю роздівають. І волос миють – все. Тряпку мо-
чиш  – і обтирають. [Чоботи одягають покійникові?] 
Та ні, нащо йому чоботи. Комнатні, туфлі є – значить, 
туфлі надінуть. Покойника, якщо він чоловік, бриють. 
«Мертва вода». Миють у кухні, а ту воду потом ви-
ливають в такий вугол, що там ніхто не ходе. Нельзя, 
сильно плохо кажній женщині, когда ти в мертву воду 
ногу встромиш. Кажуть, нєльзя ногою вступить, бо 
не буде ніякої вдачі, щастя не буде. Оце мертве і все. 
В тебе тіло буде, як мертве. Не буде в тебе отношенія 
до чоловіка, до дитини. Спорядження померлого. Тру-
ну оббивають матеріалом, а  тоді із стружок роблять 
подушечку і так кладуть. У ноги кидають копійки, але 
для чого – не знаю. «Пута». Коли руки розпадають-
ся – зв’язують, ноги зв’язують. Вони ж коли зв’язані, 
вони позахолонали, вони ж так стоять. А  тоді вже, 
перед тим як несе на кладбище, – розв’язують руки й 
ноги. А стьожки в труну кладуть. А коє-хто знає – собі 
беруть. Нічне перебування біля померлого. Обмили, 
заносять у хату – чи диван, чи лава, чи стіл – кладуть. 
Простиляють, подушку кладуть, покривалом закри-
ють. Покривало  – тюль. Отак до половини. А  як на 
ніч – закривають повністю. Два-три чоловіка цілу ніч 
сидять, а хто тільки маре. Можна й заснути біля цього. 
Так положено, щоб хтось ночував. Двері повідкрива-
ні, свєт горить всю ніч. […] Читають Євангеліє, спеці-
ально для цього читання когось запрошують.  […] Хо-
ронить прийнято так, щоб покойник переночував – на 
другий день. Атрибути поховальні. Обов’язково, 
коли людина вмре, на столі ставлять у стакані пше-
ницю, а  в неї ставлять свічку. Даровини прощальні. 
На похорон не прийнято нести якісь харчі. Коли по-
койника провідують, то на столі стоїть тарілка і в неї 
кожен кладе якісь гроші: хто скільки може, обично, но 
уже не скупляться. Це наче на поховання, щоб було 
за що. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. Отут, де вмерло, нельзя до дев’яти днів [нічого 
робити в хаті]. У дев’ять днів, як зробить обід, то може 
робить – красить, мазать. [А до того] отаке, що мазать, 
стірать – ні. Викидають постель, перестелюють.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Людину 
виносять вперед ногами, щоб не повернувся у хату ще 
один покойник або когось не забрав із собою. [...] Коли 
несуть покойного, то кидають на землю платки носові 
або рушники. Не на перехресті, а просто на землю де-
небудь. А тоді, коли всі пройдуть, то їх можна піднять 
і забрать додому. Ті, хто несуть, [їх] перев’язують пла-
точками або рушниками. У  нас такий закон, що по-
мерлого несуть. Коли роблять гроб, то роблять і хрест. 
Хрест перев’язують рушником і платком і несуть по-
переду процесії. Заносять у церкву, батюшка служить, 
запечатує, святить свяченою водою. І тоді хоронять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Тоді ті, 
що хоронили, ідуть на обід. Страви поминальні. Го-
товлять канун – рис із солоденькою водичкою. Став-
лять ще мед у стакані. […] Борщ варять, пюре варять, 
м’ясце варять до пюре, компот варять, пирошки. Як 
у кого помага карман. Ковбаску варять, сир, сильо-
дочку. «Сніданок» для померлого. Ранком, на другий 
день [після похорону], несуть покойнику їсти. З того, 
що було перед тим на столі: рибу жарену, котлети. Там 
вип’ють по рюмці вина, стоячи поїдять (перекусять) 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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і ідуть додому. Пригощають, якщо є на кладовищі 
хтось із чужих. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей. Дитину хоронили так, 
як дорослу, – батюшка, і обід такий роблять. Це є лю-
дина. Вішальників, утоплеників. Якщо хтось вмре не 
своєю смертю, то його ховали на кладовищі, тільки не 
підряд, як хоронять других людей, а скраю кладовища.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Зараз же ж печатають, панахиду правлять і пе-
чатають. Батюшка печатає. Землі бере і хрест робить 
лопатою. Я печатала чоловіка у Херсоні. Печатать надо 
обязательно, бо буде приходить, вчуваться буде, буде 
бігать, а  боїсся. Приплакують,  є. Чоловік хароший  – 
плаче й плаче, й плаче, й плаче – і сниться, й прихо-
дить, хоч і запечатаний. А не нада плакать.

с. Київка
Записала М. Маєрчик 2001 р.  

у с. Київка Голопристанського р‑ну Херсонської обл. 
від Коломієць (Головахи), 1912 р. н.,  

та Скляр (Коломієць) Ганни Федотівни, 1930 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. Штани хароші, рубаху харошу, костюми 
надівають. Чисті костюми купляють, одівають, з ма-
газіна, шоб ішов туди вже, на той світ, шоб був чис-
тенький. Тухлі, кому тапочки, а  чобіт не надівають. 
Раньше ж так було: не нада одівать обув – носочки або 
чулки. А  тепер одівають. А  раньше заматували мар-
льою ноги. Заматали ноги – та й усе. Ніяких тухоль. 
[А якою марлею?] Ну, намітка така виробляється, як 
бинти роблять, отаке-о. Тільки воно ж таке широке. 
Купляють і заматують ноги. То «намітка» називаєть-
ся, марля. Шиють наволочку, напихають  – хоч сіно 
хароше, хоч стружки, а пір’я – не нада. «Пута». Ноги 
зав’язали [а  руки ні]. А  в труну поклали, щоб нести 
до могилки, то тоді розв’язуються. І руки складають-
ся, щоб вони захололи. І рот підв’язують, закривають. 
І так рот закритий є. Нічне перебування біля помер-
лого. Сиділи ночью коло мертвяка цілу ніч. Балакали 
шо там, як треба. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На похо-
рон йде багато людей, а вже коли гукать на поминки 
[на поминальний обід], то по расчоту хазяїна. Людям 
більше подобається, як багато людей: «Хоронили хара-
шо, людей багато було. На столі всього було». Страви 
поминальні. Готовлять борщ, картошку, м’ясо. Кану-
нець варять – з рису роблять, потрошку, щоб як почи-
нать їсти, то канун їдять, а тоді борщ, картоплю, м’ясо. 
Салати роблять разні. [Канун]: зварила рис, сахарцем 
потрусила, на тарілочку, і  це на стіл тарілочку, і  бе-
руть три рази кожна людина. З тієї (спільної) тарілоч-
ки взяла три рази, а тоді їсть борщ, а тоді картошку, 
м’ясо. Поминки післяпохоронні. Дев’ять день, сорок. 
В кого які ресурси були, стількох гукають, сусідів, душ 
двадцять-тридцять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей. Хоронили дитинку 
так, як і тепер хоронять. Труну зробили. До дитини 
не приводили батюшку, а  так у дванадцять-два часа 
ведуть на кладбище. Тільки до двох часов, чогось не 
несуть пізніше. Платтячко, як дєвочка, а як хлопчик – 
штанці, нове все шили. Як бачиш, що воно таке, шо 
не годне, – шиєш про запас рубашечку, штанці. А як 

манюсеньке, то що там на манюсеньке, штаники наді-
вають. Голосіння за дитиною. Приказують, голосять 
зі словами. За маленькою  – трошки там поплаче. За 
великою дитиною добре кричать. Кожда мама за сво-
єю дитиною плаче. Та голосить, а та переймає, а тоді й 
сама так плаче. А єсть такі, що й старі, а не вміють пла-
кать. Поплачуть само собі тихенько, а вголос не пла-
чуть. То ж якби говорив – та воно устало, а всьо одно 
не встане, хоч говори, хоч кричи, хоч плач. Батько 
не буде голосить, як мати. Батьки не плачуть, сльози 
течуть, але приказувать вони не будуть. Не приказує 
батько. Єсть такий, шо плаче, єсть такий, шо не плаче, 
стоїть, як дуб. Сознаніє тєряє, а не плаче.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Як плачуть, плачуть і плачуть, то приплакують. 
Поплач так трошки і все. Ноччю плакать вообще ніль-
зя. Так кажуть стари люди. А тоді він [покійник] хо-
дить кажду ноч. А  тоді в церкву нада йти. Щоб мак 
святий був – кругом хати обсипать.

с. Чулаківка
Записали Ю. Буйських та С. Маховська 12 червня 2013 р. 

у с. Чулаківка Голопристанського р‑ну  
Херсонської обл. 

від Авраменко (Уткіної) Віри Максимівни, 1927 р. н., 
Анатолія, 1958 р. н.,  

Міщенко (Чабан) Марії Яківни, 1927 р. н., 
Семенюк (Міщенко) Любові Павлівни, 1949 р. н.,  

Погорілої (Кириченко) Віри Йосипівни, 1924 р. н., 
Чопок Олени Тимофіївни, 1928 р. н.,  

та Чопка Миколи Володимировича, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Передвісники смерті. Я це щє ж була мала, от я знала, 
що прикмета – сичь кричить. То дуже погано було, як 
у дворі сичь кричить. І по цю пору так воно і є. Або 
оце собаки виють. Ну, курка як заспіває, то її обично 
у нас ріжуть. Ну, співає, як питух. Кажуть, шо це на 
погибель. Прикмети на смерть. Я пекла паски в себе 
в пичі. І паску витягла, висипала її с форми, отако-во 
пікла, а вона р-раз – і сплюснулась. [А що це означає?] 
Мама померла. Сни-прикмети. Снилось тоже – зуби 
випадають. То ж сниця, як зуби випадають – кров ба-
чіш і болить, значіть, хтось кровний помирає. А якшо 
зуби випадають і воно не болить – ну, це хтось у селі 
може померти, не рідний. Завмирання. [У вас кажуть, 
що люди можуть засинати і потім розповідати, що 
були на «тому світі»?] В мене були такі, одна тьотка, 
було, казала, шо вона помірає, – не, вроді не оживає, 
і лежить, і не балакає. Так вона, може, дня три чи чо-
тири. Сповіщення про смерть. Ворота откривають. 
Сусіди раньше знали, хто де помре. А щяс сусід десь 
коло сусіда помре, то він і не прийде. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Нада чужі. 
Я лічно вже дев’ять штук обмила. [Вам за це платять?] 
Ну-у, хочуть платить, но ніхто не бере. В нас за це не 
беруть гроші. Підготовка смертного вбрання. [Чи го-
тують старі люди собі речі на смерть?] Я собі трапила 
дві простині, платки приготовила собі перив’язувать 
і простинь застелять і вкриця, як помру, то накриють 
мине. Спорядження померлого. [Що кладуть у тру-
ну?] Хто шо хочє. Наприклад, ось чяси носив він, чяси 
його, розчьоска, картуз, шапка чі шо там. Платочьок, 
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полотєнце. Одіколон, гроші, ну, все, всі партаманєнти 
отакі-во. Ложуть і мобільний телифон. Сни-прохання. 
[Чи буває таке, що покійники сняться і просять щось 
передати?] Бувало, було таке. Ну, тоді оддають людям. 
Забулися, шо там покойник попросив – чи там, напри-
клад, другий раз їсти просе: «Я так їсти хочу». І тоді 
купляють – роздають. «Пута». [Чи зв’язують покій-
нику руки і ноги?] Руки-ноги зв’язують, як руки роз-
падаюця, нада, шоб же захолонули руки. На глаза, бу-
ває, ложуть копійки. […] А ноги розв’язують на гроб-
ках [на кладовищі] і тоді кидають у яму [мотузки]. 
Моя покойна мамка шото знала, но воно ж не відьма, 
вона брала другій раз од болячок оцю зав’язку. Нічне 
перебування біля померлого. [Чи казали, що покійник 
має в хаті переночувати?] У хаті. Ось недавно мій бра-
тік помер, так там лишили ночовать. Кажуть, три дня 
должни ночовать. Атрибути поховальні. [Чи  став-
лять свічку біля померлого?] Да, да. Пшениця і оце 
от свічка. Канфети лежать, піченя лежить і то свічку 
ставляють. [...] На столі, бачила в брата, так канхфе-
ти лежали, пряники і вода. Воду тоді батюшка бире, 
мишає, то брискає, читає молебень. Свічки ставлять, 
свічки нам давали, свічки ми держали коло покойни-
ка. Відспівування. На другій день батюшка отпіває. 
Шо положено: земля биреця із кладбіща і пичтаєця 
земля ця. І тоді в цим узелочьку кидаєця земля до по-
кійного в труну. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. До сорока днів поли не миюця, в хаті не 
замітаєця, не стіраєця, нигде ничього, все в хаті так і 
лежить. А в сорок днів тоді вже поли миють, вже все. 
Тоді можна одежу, яка там осталася іс покойника,  – 
кому хочеш, можеш отдати.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Раніше тіки з батюшкою 
[хоронили]. Батюшка і  процесія, заносили в церкву, 
батюшка отпівав у церкві це все. А  отака спіціальна 
процесія, як щяс помню: такі палки, на палках отакі 
вікони, і оце несли, перев’язували цю процесію і не-
сли люди. Хрест отдєльно, а процесію отдєльно несли. 
А заносили у церкву, і у церкві там батюшка отпівав, 
і  тоді нисли на кладбіщє. Це раньше було. А  щяс у 
церкву не заносять. Щяс дома, все роблять дома, і бу-
ває так, шо батюшка, музика отдєльно. […] Як похо-
рон, то у вікно дивицця нельзя. І дорогу перейти нель-
зя. Ось бачиш похорон [показує на тілі пляму]. І осьо 
похорон. Я у вікно глянула. І переходить дорогу нель-
зя. Лучше остановися, хай пройде.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви по-
минальні. [Хто кличе людей на поминальний обід?] 
Ну, хазяйка кличе на обід. А тепер мода, бач, виносять 
торби – канхфети, пряники кладуть, де шо таке кла-
дуть, а то роздають. [Усім, хто прийшов?] Да, хто вчя-
ствує оце – то вінки несуть. [Хто готує поминальний 
обід?] Ну, готують вечьором, вичєрю роблять. А  на 
вичерю там льогиньке таке – супик. [Вечеря – це коли 
сидять біля покійника?] Да, в той день, коли хтось по-
мер. Хто там рибки нажаре, хто катлєтку зробе, хто 
льогинько так. Ну, а на обід люди стараюця вже. І по 
сто чоловік, і  сто підісят чоловік, і  восімдєсят [при-
ходять на обід]. Як великій такій похорон, заможній, 
то шо готовлять добре, а як такий, бідніши люди, то 
меньше. [Удома готують чи десь замовляють?] Нє, 
дома, все дома. Пирожки замовляють – тут у нас одна 
пиче на продаж пирожки, і  то в неї пироги пикли. 
А так все дома, все готовлять дома. Сусіди, родичі зби-

раюця і готовлять. [На обід може прийти будь-хто?] 
Всі, всі, всі. Хто не зайшов, нихто никого не виганяє, 
всіх садять за стіл. [Чи дають людям щось із собою?] 
З собою дають. Раньше в нас накладали у вазу – і люди 
брали, хто скіки. А щяс на салфєточку два пічєнєчька, 
там читирі канфєтки. [...] Руки помили, витерли поло-
тєнцем, сідають за стіл – борщь, голубці, пюре. Канун, 
да, канун. Три ложки. [З чого його роблять?] Рис кан-
фєтами украшають. Оце ж «кутя» кажуть. А кутя, на-
стояща кутя, – це з пшениці. А рис – це вже не кутя, це 
каша рисова получаєця. «Коливо» називаєця це. А на 
Різдво – це кутя, но з пшениці готовлять. «Сніданок» 
для померлого. [Чи йдуть на кладовище на наступний 
день після похорону?] Да, на другій день ідуть провіду 
вать, несуть сніданок. Тоді, там хто на кладбіщі бу-
ває, – чи прийшов оброблять, чи шо – то гукають до 
столу і ото снідають. А приходять із кладбіща, гукають 
сусідів всіх і дома тоді всі снідають на другий день. По-
минки післяпохоронні. Дев’ять днів, сорок днів, пів-
году і год. Раньше ждали дев’ять днів, а щяс уже ро-
блять [так]: похорон отбули, на завтра харчів багато 
пооставалося, в  холодільнік поскладали, наприклад, 
на третій, на читвертий день уже роблять дев’ять 
днів. [...]  До сорока днів душа літає в хаті. Водичка 
стоїть до сорока днів, оце шо наливають покойнико-
ви. І  полотєнєчко туди так. Ну, все так лежить коло  
стаканчика.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Це в нас Паска, тоді че-
риз шисть днів од Паски – це називаєця «Проводи». 
І тоді оце в нас общій поминальний день, на кладбищі 
поминають. […] Раньше [Проводи] були у понеділок. 
А тоді, коли стали колхози, понеділок – робочий день і 
всі йдуть на роботу, то стали у виходний день, стали в 
неділю поминки робить. [Чи є у вас у селі Батьківські 
суботи?] А, так це у церкві поминають. Це панахиди 
правлять. Чясто панахиди правлять у церкві. Туди не-
суть же ш, ну, шота поминать. Я робила бутерброди, 
пекла медяник такий на жаровні, уквітчувала, потім 
різала на кусочьки. Коньчиця отправа – бируть люди 
по кусочьку, а то батюшки дають. […] А на Паску, ка-
жуть, шо всім нада йти і святить паску, бо всі мертві 
стоять на порозі і виглядають своїх родичів. Якшо ти 
не прийшла на Паску, то вони стоят плачуть, того шо 
їх немає кому забрать. А ми як ідем на Паску святить 
паску, то ідем уже с свячєною паскою, забіраєм ро-
дичів своїх додому. І вони у нас живуть цілу неділю, 
а коли уже проходе неділя, то ми їх тоді всіх забіраємо 
і видем на кладбіщє  – чого і називаюця «Проводи». 
Оце так, оце така лигенда єсть. Забіраєм усіх на Паску 
додому, а  тоді з дому всіх видем ми на кладбіщє, по 
своїх містах вони розходяца. І  до слєдуйщього году, 
до Паски.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. [Чи казали у вас, що є легка і важка смерть? Що є 
люди, які важко вмирають, і їм треба стелю знімати?] 
Ну, то ж кажуть «відьма», шо тоді важко вона вмирає, 
і  пробивають цю дірку. Як відьма, вона як помірає, 
не може померти, тіки нада дірку проковирівать, чи 
дірку, чи вікно витягать. Само губців. [Де ховають тих, 
що повісилися або втопилися?] Отдельно, десь отако 
в углу. На кладбіщі, на самому кладбіщі, в углу, хреста 
не ставлять, могилки отако понагортали і всьо ж. [Чи 
печатає їх батюшка?] Нє, не пичатає, ниде ничьо. Про-
сто понесли, закопали, закрили і всьо.

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Моєму мужу сни-
лася мама його. Снилася і каже: «Коля, ідьом з нами. 
В нас так харашо тут». А він: «Та я щє, – каже, – тро-
хи побуду тут». А так, ну, чула, шо щє кажуть люди: 
«Снилося мині в отої, отої баби на столі, – уже вона 
померла,  – такого їжі повно, шо аж із столу висять 
отако низки. А в другої баби одна сіль та цибулина на 
столі». Оце ж кажуть, шо вона, та баба, шо багато на 
столі їжі, вона була така гостеприїмна, увсіх угощяла, 
всім давала. А в тії, каже, одна цибулина та хліб – ні-
чього не було. Вона скупа, не давала никому ничього.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») Плакать нельзя дуже. Поплачєш, як оце 
поховаєш, а шоб кажен день плакать, то приплачєш – 
буде ходить. У  нас одне було таке  – отут недалеко 
Женя жила. Чоловік там в копані шось доставав і там 
си-ильно той, його там задавило прямо. Жар такий 
був у копані. І вона так сильно плакала – і він до неї 
ходив. І  каже Женя: «Прямо як іде, так гуде шось у 
хаті». Він не мучів, а каже: «Лягай коло мене». Вже хо-
дила вона ж тоді у церковку, молилася Богу, ну, шоб 
Господь одвернув його од хати. «А то як тіки вечір, оце 
откриває, – каже, – двері і входе».

НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Осокорівка
Записала Л. Боса 17 вересня 2011 р. 

у с. Осокорівка Нововоронцовського р‑ну 
Херсонської обл. 

від Гули Володимира Івановича, 1975 р. н.,  
та Фоменко Марії Миронівни, 1930 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Мертва вода, що омивається покійник, вили-
вається під дерево. Те, де він лежить, – палиться все, 
одяг палять. «Пута». Як ти ворожиш, ти можеш взять 
[мотузки, якими зв’язують руки і ноги] комусь навре-
дить, а як не нужне, то можеш заховати, бо то вели-
кий гріх. Ото як хочуть навредить людині, підкинуть 
під ноги, то вузли позав’язують. [Є таке, що лікують?] 
Більше горя роблять. Нічне перебування біля помер-
лого. Кума моя і я переночували коло чоловіка, як той 
помер, посиділи. Я Псалтир читала. Це як остаються 
люди, я читаю Псалтир, пісні за упокой співали, свіч-
ки палили. [...] Перед тим як виносять, ото там при-
ходять пєвчі, співають. Я  приказувала: «Хазяїн мій 
милий, я прожила з тобою п’ятдесят три годи». Хто як 
може, стандартного нема.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Коли ви-
носять труну, чи стукають об поріг?] Ні. В хаті ніхто 
не має залишаться. Це вже потом позамітали, потом 
спалили сміттячко. [...] [Рушник по дорозі перестеля-
ють?] Перестеляють. [Скільки разів?] На гробках і в 
дворі. Ворота закриті. Прийшли, я сказала, що отам і 
отам простелити – на кладбищі перед ворітьми. [Куди 
дівають?] А  хто перший іде  – бере. [Чи зав’язували 
хустку на ворота?] Надворі, як хто помре, зав’язані 
ворота. Як приходять із кладбища – зняли. А хто пер-
ший прийде до воріт, то розв’язує, собі бере. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Це дуже старе кладови-
ще, кажуть, козацьке. [Як тут відбуваються поми-

нальні дні?] Пом’янули, поговорили, як з покойником 
через могилу говорять, а тоді вже шось залишають – 
канфети, печеня, хто свічку запалює, потом сідають за 
загальний стіл. [Що готують?] В казану борщ, потом 
всім роздають картошку. [Cпільна молитва є?] Є. […]
На старом кладовищі отак сідають разом всі за ска-
тертю. [Де стелили?] Коло воріт простелять рядом, 
і всі, як одна сім’я. А вже на кладовищі під селом, коло 
школи, – тут уже кучками, бо в нас велике кладбище. 
[Cвященик присутній?] Батюшка служе. А тоді прий-
шов, якшо хочеш, шоб посвятив твою могилку. Співа-
ють «Христос воскрес із мертвих…». Хто рубля кине, 
хто канфет. [Якою їжею поминали?] З  дому хто що 
візь ме, а то і борща варили.

ПІСНІ ПОМИНАЛЬНІ За столом на поминках співають:
Сиділи за столом,
Прийшла душа поміж нас,
Прийшла душа відвідати,
Як ми будем обідати.
Вийшла, вийшла душа з хати,
Стала слізоньками вмиватись,
Плаче душа ще й ридає,
Що білий світ покидає.
Бігла душа спочивати
Та й зустріла її Божа Мати:
– Де, душа, ходила,
Шо ти свій рід залишила?
– Ходила я до родини,
Де справляли сороковини,
Молитву там люди творять,
Моїм рідним благо дарять.
Стала душа коло столу,
Моляться люди Богу,
Моляться люди Богу.
Пішла душа вже із дому. […]

І цю пісню співають, коли поминають:
Поминайте, братья, сестри,
Поминайте всякий раз,
Только ваше поминання
Облічіть усіх всех нас.
Поминайте, братья, сестри,
Ви з любовію меня
І простіте, может, винен
Перед вами я.
Поминайте хлебом-солью,
Даже чистою водой,
Поминайте добрим словом,
А ще поминайте, моя милая сім’я,
Я служила вам прекрасно – 
Не забудьте про меня,
[ходіть в церкву там…]
Мне не страшно,
Що со свєта я навєки отошла,
Только страшно, що с грехами
К Богу Господу пришла.
А тепер, мої ви друзі,
І стою я перед Ним.
Поминайте і молітєсь,
Шоби бить мені із Ним.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Сидимо ми із се-
строю, умира наш батько, гукнули сваху, а в мене діт-
ки манесенькі були, отправили маму до дівчат, а вона 
каже: «От слухайте, слухайте, не кричіть». А  воно 
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тільки трісь отак, і що воно таке, чи вдарила синичка 
якась, до вікна до шибки – ціла тріщина, а як гахнуло, 
то не тільки я почула, а всі, хто в хаті був. Ото, кажуть, 
душа полетіла.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») [Кажуть, що можна приплакати мерця?] 
А  наш брат осьо [розказував]. Батько вмер, ходили 
обмивать […] сваха лягає спать, а він – на грубі. Він 
звівся отакий, каже, не знає, що робить, – батько кру-
гом хати ходе. Тоньки Мартинючки мати щось роби-
ла, в церкву ходила і молилася. А то, каже, і на груди 
сяде, і балака до мене, і бачу його постійно. Це ж рід-
ний брат, не видумуємо ми такого.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Козачі Лагері
Записали Ю. Буйських та С. Маховська 14 червня 2013 р. 

 у с. Козачі Лагері Цюрупинського р‑ну Херсонської обл.  
від Єрмолаєвої (Сенько) Клавдії Якимівни, 1932 р. н.,  

та Святохи Діани Василівни, 1929 р. н.,  
родом із с. Костогризове Каховського р‑ну 

Херсонської обл. (у с. Козачі Лагері проживає з 1949 р.)

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. В нас у кінці городу були ока-
ції. А батько ж на фронті був. Сичь кричить каждий 
день на тій окації. Виганяли його і все на світі – все 
одно кричяв. Ну, шо кричяв  – получіли ми ізвєстіє, 
шо погиб батько. Похоронку. […] Перший случай у 
мене був такий: як вийшла заміж уже, родила хлоп-
чіка, і заболів коклюшом, і лічили – ниде не вилічіли 
його. […] І мене випхали надвір, і я надворі оце стою, 
коли сичь – раз на димар, да прилетів і сів, і кричить, 
і кричить. Да він, цей хлопчик, помер. […] [Перед тим 
як чоловік помер], собака вив. Такій маленький в нас 
був Шарік, і почяв вить, вить, вить, вить – на днів три 
наперед. А ми взяли, отпустили його, то як пішов, то 
й не прийшов більше. То дєд помер, а  його не було, 
так і не явився, пішов з дому. [Чи кажуть, що курка 
може співати?] Може співать. Да, і це було в нас у дво-
рі – співала, прямо, як півень, співає курка. То мамка її 
зарубала. А вже ж получіли ізвєстіє, шо батько погиб. 
Сни-прикмети. Такий прикмет буває: як присниця – 
зуб випаде, то якшо болить – то з рідні [хтось помре], 
а як не болить – то, значить, якийсь дальний родствєн-
ник. «Стривожити» покійника. Коли вже бачиш, що 
людина плоха, і вже там шось – то не трогать, потому 
шо стривожиш, тоді буде і вона мучиця, і ти коло неї. 
Сповіщення про смерть. [Чи відкривають ворота, 
коли померла людина?] Обізатєльно. [Щось вішають 
на ворота?] Нє, ничєго. Це як уже однесуть на кладби-
щє, да тоді, як вийдуть усі з двору, тоді зав’язують во-
рота платком чи рушником. Як мужик – то рушником, 
а як так [жінка] – то платком.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває та одягає покійника?] 
Сусіди. Не положено родичям обмивать. [Зазвичай 
кличуть старших?] Да, літніх. Та типер літніх просто 
і немає. [Як їм віддячують?] Хто як. Більше платочьок 
на голову должни дать, ну, там якшо єсть лишні копій-

* До 2016 р. – Цюрупинський район.

ки, гроші, то там вже якшо хочуть. А то так не положе-
но, шоб так обмили і все – ні. Кусьочьок мила, плато-
чьок – оце положено. [Жінок кличуть обмивати?] Да, 
жінок, мужики не обмивають.  […] [Чим миють по-
кійного?] Водою обнаковенною. Помили, і  ту водич-
ку взяла і в глухе місто вилила. Підготовка смерт-
ного вбрання. [Чи збирають старші люди собі речі на 
смерть?] Да. Я наготовила то вже все. У вузлику там 
усе. От я, напримєр, не хочю, шоб мині купляли тру-
ну. Я хочю, шоб своїми руками оббили її. Те, шо там я 
назбирала, шоб мині оббили, мині мою труну своїми 
руками. А тепер більше не хочуть. То тепера моя се-
стричка померла, я подивилася на ту труну: там таке 
в натяжку все і негодне, слабеньке. Вже як сам обира-
єш, то оббиваєш, то гарненько же – і кружево красіве, 
і всьо ж. А труна така дорога. І в мене в вузлику все на-
готовлено. [А одяг який?] Одягтись – хто шо має. На-
пример, у мене тоже все єсть таке надіть на мене. Коф-
та, юпка, плаття. Оце ж раньше це було великий гріх, 
коли осьо – в мене воно єсть, а на мене його не наділи. 
То нада його вопщє з дому ви[нести], ізбавітьця, шоб 
його не було в домі. Не оставлять його. Спорядження 
померлого. [Що кладуть у труну?] У труну кладуть те, 
шо положено. Оббивають труну, ложать чи сінце, чи 
шось там на спід, а потом стелять шось такочки. Щяс 
он готові труни, раньше самі робили, а тепер все – шо 
купив, те і все. [Із чого роблять подушечку?] Із солом-
ки. Ну, кладуть, хто як може. Напрімєр, я дєдові поло-
жила з пір’я, і бабушці. Ну, казали, шо це неправільно. 
А чього неправільно – а хто його знає, я не знаю. По-
ложено з сіна. Особенно от травичка така була степо-
ва, вона ж пахне, і ото вони ложать, набивають сіном. 
[…] [Чи дають шось покійному в руки?] Свічку, хрес-
тик дають із свічки. Мать [мабуть], і такий, я вже за-
була, чи роговий, чи який. […] Напрімєр, у мене зуби, 
я їх на ніч іскидаю, надо їх не надівать вже, а тоді по-
класти в гроб, у труну. Сни-прохання. [Чи може при-
снитися покійний, якщо йому щось не поклали в тру-
ну?] Тоді надо передать. Якійсь покійний помер, і до 
того покійника піти, положить у труну і сказать: «То 
я йому передаю!». «Пута». [Чи зв’язують покійнику 
руки, ноги?] Да, а тоді розв’язують, як уже ховать бу-
дуть, виносить з хати. А чим же він буде ходить там!? 
Надо і руки розв’язать, і ноги розв’язать. [Що роблять 
з мотузками?] А ті вірьовочки забереш, вдруг шо буде 
надо, чи убиток [комусь зашкодити], чи шо, то там є, 
шо знаю. Возьмеш, а там тоді шо, ти його помолишся 
та возьмеш. Нічне перебування біля померлого. [Чи 
повинен покійник переночувати в хаті?] Обізатєль-
но. Чі то в дворі, чі то в хаті. І  хтось тоже, як хтось 
може ,– старики то сидять. Чі родичі, чи сусіди, чи так 
добрі люди. Хто може, той і сидить, це такий обичай. 
Чітають, канєшно, не всю ніч, но все переривами. По-
чітала – отдихнула. І перид тим, шоб хоронить, тоже 
читають. Бо батюшка приходе, батюшка гукає, мо-
лебень же ж правиця у хаті. Атрибути поховальні. 
[Що ставлять біля покійного?] Свічка, ну, в  стакан. 
[Чи сип лють пшеницю?] Пшеницю! Он в мене досі 
ше стоїть стаканчик із пшеницею, на Паску ето світи-
ла. Насипають пшеничьки. Щяс уже появилися свіч-
ки ото такі в коробочькі. Це такий обичяй, шо надо, 
шоб свічечька була. Свічечька горить, канєшно, всю 
ніч, і вопше свєт горить. Ну, свічечка горить, стараю-
ца, шоб свічечка горіла. Освіщяє дорогу в підземний 
світ. Це називаєця «дорога», ну, опшем, в  піздемний 

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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світ. [Чи кладуть гроші на очі?] То як дивиця, то за-
кривають. Тоді кдалуть копійки. Як так, то ложуть. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
[Чи можна прибирати при покійнику?] Нічого не 
будеш прибирать, покамість уже день-два, поки вже 
одбудеш дев’ять днів. [Хату білити можна?] А то вже 
після всього. Ти ж не будеш сьогодні-завтра, тиждень 
пройде – тоді.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Чи закри-
вають двері за покійником?] Обязатєльно! І  ворота. 
Так люди роблять. […]  Кришку уперед несуть, а  за 
кришкою покойного везуть і хрест. [Чи зупиняються, 
коли несуть покійного?] На вуглах. То перехрест. По-
ставлять, постоять і тоді несуть його на кладбіще. Сте-
лять на перехресті полотєнце чи платок. Оце як не-
суть на гробки ́. [Що потім роблять з тим рушником?] 
Забирає хто − чи ти, чи я, чи хто. [Чи зупиняються 
біля воріт кладовища?] Тоже, і стелять. Як у церкву, то 
тоже стелять. […] Перев’язують полотєнцем тих, шо 
несуть, і копачів. На рукав.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Як віддячують людям, які копа-
ли яму?] Що копали – обідають. Приходять з гробків 
люди, пообідали, шо були на кладбищі. А  цих при-
возять машиною, і  обідають вже вони. Опускання 
труни. [На чому опускають труну в яму?] То полотєн-
це таке набирали, матерію. А  то на канаті. Батюшка 
печатає. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Раніше 
було так: супик чи борщік, чи шось таке, там карто-
шечка – і до свіданя. Там, пиріжки. А щяс, бачіш, готу-
ють у нас – хай Бог милує, точно шо, як на весіллє. […] 
Канун варили оце ж. Ну, рис, як каша така, рисовий 
канун, солодкий. Канун дєлали солодкий – якшо є чім, 
а як нє – то так просто варили кампот, поливали кам-
потом і всьо. Кампот був такий, без сахара, на фрук-
ті, но він настаяювався  – і поливали зверху їм всьо. 
Там дє шо, то вишеньки складуть ізверху, в канун ви-
шеньки ложуть чи абрикосики варені. Або варенням 
мастили – ну, опшем, виходили з положенія. Помин-
ки після похоронні. [Коли у вас, крім дев’яти днів, ро-
блять поминальний обід?] Півгоду, рік роблять. Як у 
кого  є, роблять, а  в кого нема, то так. Я  як у степах 
була, то бабушка пече пиріжки та каже: «На, Діна, по-
неси, – гарячі ж, на тарілочці, – скільки там людей, по 
пирожку. До тих понеси». Тепер роблять обід, а рань-
ше не робили. З тарілочки: «Нате, бабушка дала, по-
минайте».

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. [Що таке важка смерть і легка смерть?] Ну, буває 
всяко, канєшно ж. І важка, й лехка. Ось, например, дєд 
сидів за столом і помер – то називаєця лехка. У мене 
сусідка дуже важко вмирала. Як погана людина вми-
рає, шото вона могла робить, то свердлили у стелі ді-
рочку. Пробивали дирку, шоб вона швидше померла. 
Це як вона, як то кажуть, чи відьма, чи якась така. Ді-
тей нехрещених. Нехрещені [діти] так само ховают, 
хто там розбиралися, чи хрещені, чи нехрещені. Треба 
предать до землі. Вішальників, утоплеників. Вішаль-
ника на кладбіщі нельзя ховать, а тепер ховають усіх.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ В  мене помер оце хлопчік, і  я 
дуже плакала за ним. І приснилось мині, шо я вроді 
пришла на кладбіщє, дивлюсь в його яму, а він – так 

головка лижить у воді, і отак тиче річечка, і отак ті-
ліпаєця головка у воді. Я свікрухі кажу, а вона каже: 
«Перистань плакать!».

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») [Чи кажуть, що можна приплакати покійника?] 
Да, це може буть таке. В нас помер дєдушка, а мамка 
осталася, то були дєдушка і бабушка, і чоловік – була 
сім’я, а тоді не стало. І от вона затоскувала так і ду-
має – голод же ш, холод, […] думає: «Повісюся». По-
прощялася із нами і лягла. «Чую, – каже, – двері откри-
лись: хряп, і другій – хряп. Стоїть дєд там на порозі і 
каже: “Дочєчько моя, шо ти задумала – не роби цього, 
в тебе діти дуже маленькі”. І тоді, – каже, – як вітер, 
і не стало, тіки вітер задув, двері пооткривало кругом 
і всьо». […] У мене дєд приходив додому до мене тоже. 
Чясов у двінацать чую тако: чьов-чьов-чьов – іде. Я в 
хаті спала там, до спальні йде і йде, прийшов, постояв, 
ше так за руку взяв. Постояв, а я Богу молюся, я вже 
знала, шо він. І так бросе отак руку – і пішов. А я тоді 
пішла у церкву, розказала батюшкі: «Отак і так, Ніка-
лай Петровіч, шо мині робить?». А  ше так було, со-
рок днів даже ми ше не отбули. А  він каже: «Отак і 
отак, шо ви хату святили?» – «Нє, не хрестили, бо ше 
не вспіли, тіки ж построїли». А він каже: «Посвятіть 
хату». Я пригласила його, він прийшов, посвятив хату 
і с тіх пор більш дєд до мене не прийшов.

с. Раденськ
Записали Ю. Буйських та С. Маховська 10 червня 2013 р. 

у с. Раденськ Цюрупинського р‑ну Херсонської обл. 
від Гуріної (Малинко) Тетяни Степанівни, 1939 р. н., 

та Руденко (Долганової) Варвари Василівни, 1932 р. н.

ЗАВМИРАННЯ [Чи розказували про випадки, коли 
людина могла заснути і подумали, що вона померла?] 
Було, було в нас. Заснула – не устає і всьо. Врачя визи-
вають, врачь провірив: не тривожте. Як стривожиш, 
вона дуже буде довго мучіця, не вмиратиме.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. [Чи збирають у вас вузлик на 
смерть?] Оно в мене повен мішок наскладаний! І руш-
ники, і покривало те, де в труну, і зав’язувать. Юпка 
нова-новісінька в мене нерушима і  кохта з длінним 
рукавом. Це шарфік, допустім, зав’язувать. [Це підбо-
ріддя підв’язувати?] Да-да. А це в труну покрівець. Ну, 
на той, хрестом. Ну, це ж на покойника в труну. Уже 
в труну як кладуть покойника, подушку оце стелять, 
на спід стелять рушник, тоді простінь, подушка, а цим 
накривають. Батюшка там з церкви своїм [накриває]. 
А це осьо платки новісіньки. Чотирі платка, то як не-
суть покойника. [Перев’язати руки?] Руки  – да, ну, 
чотирі чоловєка несуть кришку. Шість. Ілі рушники – 
в  мене є і платки, і  рушники. Шість рушників  – не-
суть уже покойника. На хрест, на воротя – на кладбіщі 
на ворота і тут на каліткі дома тоже стелять. На нари 
тоже покривала. Спорядження померлого. Раньше 
батюшка вікону не прибирав, з  віконкою і хоронив. 
А зараз забирає. [Яку іконку?] Ну, кладуть коло голо-
ви. Купляють же свічки, купляють і хрест, купляють 
віночьок той, шо на голову купляють. Віконку дає із 
церкви. Раньше ни прибирали, а зараз прибира. Сни-
прохання. Снятьця мертві! Оце як приснитьця – вєч-
но дощь! […] Ось у нас увбили парня, хароший, робив 
у нас на фермі, а сам погранічніком служив. Похоро-
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нили, а  забули фуражку йому покласти. Снитьця ж 
[його матері]: «Мамко, чьо моі друзя всі в фуражках, 
а  в мене нема?». А  я кажу: «Тонічка, купи фуражку. 
Ти ж там знатимеш, хто там помер, і тому отдай». Ну, 
тільки шоб людина зносила, не валялося. Єслі є по-
койник – поклади в труну. «Пута». Розв’язали [руки 
і ноги], кругом труни поклали [мотузки]. Дома ж ни 
розв’язують, а вже на кладбіщі. А нада розв’язувать, 
як ідеш уже – його несуть чи везуть, нада руки й ноги 
[розв’язати], шоб він ішов із нами. Ми його випрово-
жаєм, шоб ішов він. «Мертва кістка». Родила в мине 
доця другого хлопчіка, Сірьожу. […] А в його так гуль-
ка отут росте. Приходять врачі: «Ну, будем опірацію». 
А я думаю: «Стоп, нє». І скіки у нас похоронів було – 
ніхто мині не дав тряпочки, ни кусочка, де руки-ноги 
зв’язують. Єсть люди хватають та роблять погано. А є 
пригодитьця та тряпочка. Зо мною робила, ось вони 
рядом коло нас землю взяли, Оля Гаранка. Кажу: «Оль, 
в тебе не осталося […]. Дай мині, – кажу, – кусочьок 
тієї тряпочки, ну, де руки і ноги то». Вона мині одірва-
ла отакий кусочьок, я тоді Олі отдала. Вона так скупа-
ла Сірьожку і поклала туди, скупала і поклала – і обі-
йшлися без операції. І та ґулька десь ділася. [Просто 
прикладала «тряпочку» до гулі?] Прикладала. Якшо в 
тебе яка ґуля там – на руці чи де вона схватилась, коли 
покойнік помре, тіки шоб нихто не бачів, бире покой-
никові руку і по тій ґулі. [Прямо до покійника?] Да, да. 
Нічне перебування біля померлого. [Чи сидять вночі 
біля померлого?] Ну, хто лишаєця, а хто не лишаєця. 
[Чи ставлять свічку біля покійника?] Ну, лампатик го-
рів, свічка горіла цілу ніч. І до дев’яти, шоб свічка і во-
дичька шоб стояла. І як покойник – набрать у стакан 
пшеничьки, мед, нема меду – сахарю. Ну, і як батюшка 
оце ж погрібєніє робе, ну, похорони, – шоб мед на сто-
лі був. Нема меду – замість меду сахарю. Пшеничька, 
у пшеничьку і свічка, канунець. Атрибути поховаль-
ні. На стіл наладнують хлєб, рушник, платок. Хлібину 
та, шо чітає, бере. Гукають читать, вона чітає, от якась 
до утра чітає, яка нє. А батюшкі отдєльно на столі.  

ЗАПЕЧАТУВАННЯ Піти на кладбіщє, набрать зимельки 
в платочьок і піти до церкви – і батюшка запичятає. Ту 
зимельку тоді і свічечьки закопувать. А в хату нильзя, 
надворі десь бросить.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Запрошу-
ють]: «Люди добрі, ідіть на обід, туди й туди. Пожа-
луйста!». І машини, і автобуси, і все – перивозять. За-
ходиш і вже столи накриті […]. Ставляють воду, руш-
ник, мило. Коли приходиш із кладбіща  – руки мить 
нада. Страви поминальні. Ставляють канун. Первим 
долгом, коли ти сідаєш, ти должна три рази узять ка-
нунцю. А тоді бири вже і борщь їж, і шо хочь. Каждо-
му отдєльно. І картошку отдєльно, ну як – тарєлочька, 
борщі і все. [...]  Рис варять, кутя. Канун той  – кутя. 
А на вичерю – пшениця. Рис оце ж во і на поминки ва-
рять, і на Проводи́ беруть, як ідуть на кладбищє. […] 
І так як панахиду ти правиш, тоже у церкві роздаєш, 
всім роздаєш – по ложечкі три рази взяв – «Пом’яни». 
Додому не несеш, роздаєш. У «Рябінушкі» готовлять 
борщь, хароший борщь, салат, пюре, картошка з мя-
сом, пирожки, по два пирожка, водка і сладка вода – 
шо більш надо. Вот так вони йдуть. Ну, а хазяйни вже 
добавляють хто як. Добавля і сільодочку, ковбаску, 
сирок. Раньче дома [влаштовували поминальний 
обід]. Борщю наварили, пирожки напекли, сметанка 

чи ряженка. Не було випивки, ото пом’янули і всьо. 
Батюшка каже: «Ви хочь і триста чоловік нагукайте – 
ето ваш карман. Саме основне – панахида». Панахи-
да називаєця «безкровна». Даровини прощальні. Те, 
шо люди приносять, там і канфєти, і рушники, і всьо. 
А тоді ті канфєти бире, шо люди нанесли, і хазяїн само 
собою купляє. Зараз набире конфетів і вгостить, пакет 
такій манесенький і каждому – скіки чоловік, допус-
тім, пощітали, скільки душ, і ото каждому то пакєт. Як 
обід, вже обідають, і за столом підходять, і хазяїн чи 
хазяйка роздають каждому. «Сніданок» для померло-
го. [Чи йдуть на кладовище на наступний день після 
похорону?] На другій день несуть сніданок, називає-
ця «сніданок». Шо осталося, те і беруть, і сидять там. 
А тоді, ну, поїли ж там, пом’янули, і тоді йдуть додому 
і вдома вже сідають. А хто на кладбіщі отмічають уже, 
привозять у каструльках – хто як.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Чьо називаюця «Прово-
ди»? Ти должна оброблять тіх, покойних, до Паски. 
Ну, на кладбіщє хто у тебе там. Хто там в тебе помер – 
чі бабушка, чі дєдушка. Потому шо вони на Паску всі 
до нас [приходять душі], ти приглашаєш на Паску роз-
гівляця. І вони в нас цілу неділю до Провід гостюють. 
Коли йдеш ти на Проводи – ти їх провожаїш.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
ми. Раньше, кажуть, як відьми були, це ж розказува-
ли, вони ж не вмирали, і  так ті сволоки рубали. Ну, 
в хатах сволоки. Зараз замазують, а тоді було знаружу. 
Відьма довго не вмирала. Ну та, шо людей та коров 
портила. Дітей нехрещених. [Як ховають нехрещених 
дітей?] Так, як і дорослих. Рідня прийдуть, поплачуть, 
манесеньке на світ народилось, померло. Як свєчена 
вода єсть, можна «Отче наш» проказати та покропить 
навперехрест ту дитину. Воно так совпало, шо не вспі-
ли похрестить. […] Дитина должна одразу хрестицця, 
а як не встигли, померла дитина, кажуть, не там їх хо-
ронять. Воно нехрещене. Но люди хоронять коло сім’ї, 
коло родичів. Неодружених. Як молода [помирає], не-
замужня – одівають у фату, як нівєсту. Женихові тоже 
букет чіпляють і костюм – як жиніх. [Чи печуть коро-
вай?] Ні. Ну, обіди роблять, поминки – а коровай ни 
чюла. Самогубців. Раньше вішалників за кладбіщєм 
хоронили. А зараз чи повісився, чи завісився, чи як – 
хороне усіх підряд. Каждий коло своєї рідні.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») В мене ото як первого хазяїна убили, а ми ж не 
хоронили. Ну, однесли на кладбіщє, а не закидали, бо 
синок в армії був  – ждали сина. То ми однесли, яму 
накрили пльонкою – і всьо. То він же ж ни пічятаний. 
То мині у перву ніч […] На кроваті лижу, а він підходе, 
лягає до мене  – покойний! А  мині, як вроді він жи-
вий. Ни боялася, страху в мене ни було. Я так глянула, 
а знаю, шо нема ж його. А він лягає коло мене. Поки 
не запічятала. Єсть приплачє, шо печальник – отак під 
грудьми от, як гусина крашанка. У нашої це бабунь-
ки, свикрухиної матері, то син вбився із-за нівєсти, 
і вона сильно плакала – і в неї ото отак. І було, купаю, 
і кажу: «А шо це?». А вона ж ото каже, шо це «пичаль-
ник» називаєця. Запичялилась вона сильно. Прямо 
отакий-о – гарна ґуля, у шкурі. А запичятала – всьо 
вже тоді. […] Низя [дуже плакати за покійником]. Ну, 
приплачєш ти і буде воно тобі ввижаця. От, допустім, 
ти сильно плакала, шоб він тобі не ввижався, ну, не 
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снився, ти должна прийти с похорону і подивіця у піч, 
як піч є або плита. Або є сиплять за потилицю піску. 
Ну, звідтіля, з могили!

с. Саги
Записала М. Маєрчик 2001 р.  

у с. Саги Цюрупинського р‑ну Херсонської обл. 
від Попової (Розискул) Галини Іванівни, 1915 р. н.,  

та Ольги, 1933 р. н.

ГОЛОСІННЯ Як уже плачеш там за своїм близьким, то 
там і не помниш уже, шо кажеш. Я як хоронила, то я й 
сама не знаю, що я казала. Кажуть «голосив голосно», 
«плакав». Моя мама казала, колись була на похороні 
однім, ну і дітей було п’ятеро, і ні одна не заплакала. 
Приходить мама з цього похорону да каже: «Як я умру, 
діти, шоб за мною плакали. Не так, як ось Кравцеві 
поставали дівки, як солдати в ряд». […] Воно саме 
присказується.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Ховали 
на кладовищі, так просто [без священика]. Я чула, шо 
в нас дома, бо я, примірно, родила дитятко, непра-
вильно народила, в больниці, то аж через сєм год ба-
тюшка може іти на кладовище і там все вичитати так, 
як він христить дитину. Вішальників, утоплеників. 
Топленичок, то вобше на кладовищі не хоронять. По-
вісився – тоже нє.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Коли похорониш  – нельзя плакать, нельзя хо-
дить багато на кладовище. Приплачують. То не він 
ходить, а то тільки показується, що він ходить.

СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Володимирівка
Записала М. Маєрчик 2001 р.  

у с. Володимирівка Скадовського р‑ну Херсонської обл.  
від Кириченко (Тисленко) Марії Василівни, 1923 р. н., 

родом із с. Красне Скадовського р‑ну Херсонської обл.,  
та Нікуліної (Тисленко) Ольги Василівни,  

родом із с. Красне Скадовського р‑ну Херсонської обл. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. Скидають геть все, миють 
руки, ноги. В миску ноги кладуть і миють, і лице, і тут 

обмивають. Це для закону просто робиться, вродє це 
обмив, миска води, тряпочка і ти його обтираєш, а він 
чистий совершенно лежить. А потом одягають – тру-
си, майку, сподні, верхня одежа. Туфлі, у нас чоботів 
тут не було. Босих не хоронили. Хоч і з матерії, а по-
шиють. З матерії виріжуть такі, як балєтки, – пошили і 
наділи. «Чуреки» називаються, або «мечти». Но не бо-
сий. Наша мама покойним шила. Чорненькі, канєшно. 
А сейчас туфлі одягають. Труна. В труну стружку на 
дні ставлять, а потом матерією оббивають. Подушку 
шиють, набивають стружками.

ГОЛОСІННЯ Голосять. В кого чи характер, чи серце таке 
крєпке. А  щоб так кричать на распєв, то я не можу. 
Приказують: «Чого ти так рано пішов, рано бросив 
мене?». А як дитинка, то ще дужче кричать за дитиною. 
Кажуть: «Таке малесеньке і пішов, не пожив на світі».

с. Широке
Записала М. Маєрчик 2001 р.  

у с. Широке Скадовського р‑ну Херсонської обл. 
від Гущі (Гаврилаш) Євдокії Іванівни, 1928 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. Все в новеньке одівають, шо на нього ма-
ють, де штани, де брюки. Оте все новеньке поодягали, 
попідстеляли. Туфлі чи комнатні [тапочки]. «Пута». 
Стьожками звували ноги й руки, а  тоді розв’язали і 
піп сказав: «Покладіть у ноги йому». Зв’язували, щоб 
не розпадалися вони. Їх нельзя брать. В кого рот роз-
зявлений  – нада підв’язать. Нічне перебування біля 
померлого. Є  сидять всю ніч, а  є до дванадцяти по-
сидять, прикрили і йдуть оддихать, а наутро встали, 
покойника обмили і одкривають. Чоловіки не сидять, 
большинство баби сидять. Приятелька чи там подру-
ги, чи сусідка сидять. Є таке, шо дають вечерять, а є й 
не дають. Сидять балакають. Про все балакають, все 
споминають. Прощання з померлим. У руки цілують 
і в лоб.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Варять 
рис, компот, картошку. Рис солодкий  – канун  – по-
минать мертвого. Три рази должен каждий взять 
рису сперва. Попробовать рис, покушать, а потім уже 
борщ, картошка з м’ясом, риба жарена, вареники. 
У кого які ресурси. Обізательно, як нема в тебе нічо, 
борщу звари, картопельки звари, пиріжки, компот і 
канун об’язательно. Борщ з м’ясом вариться.IM
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ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

с. Варівці
Записала В. Шмир 22 листопада 2009 р.  

у с. Варівці Городоцького р‑ну Хмельницької обл.  
від Шкодяк Ганни Іванівни, 1928 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Я знаю, що дуже часто собака 
гавкає. В тої […] скавулiла собака дуже, наставе голо-
ву туда i виє. Полегшення агонії. У нас було таке, що 
вмирав чоловiк i вiн мав дуже велику пляму на собi 
[гріх] – вiн забив нiмого чоловiка i закопав в хатi пiд 
постiллю. Не мiг померти. Вiн вже негоден, мучить-
ся, негоден вмерти вiн. Tодi була в нас жiнка така, що 
вона читала, i вона вмiла читати, ту молитву знала, 
яку читати вiд того. Oсь є такий канон, що читається, 
як має людина померти, i є такий канон, що читаєть-
ся по iсходi, до iсходу душi, то по iсходi душi. Вже як 
душа вiдiйде то читається для очищення душi, а то чи-
тається, щоб вийшло все те з людини, що вона зароби-
ла того грiха, щоб вiн помер. То вiн, той чоловiк, каже: 
«Донько, я  не помру, бо я маю дуже великий гiрх». 
А жiнка спиталася: «Який такий грiх?» – «Я забив не-
винну людину», – і тодi бере i розказує, кого вiн забив. 
Вона йому вже читала, то йому здавалося, що вiн вже 
не грiшний, як читала вже по iсходi. Сповіщення про 
смерть. Iдуть до церкви, там є дядько, що дзвонить. 
Дають йому скiльки там положено грошей. Дзвiнар 
дзвонив, як сповiщає наперед. Її вмили i положили на 
одро i пiшли до нього, щоб вiн подзвонив, щоб люди 
сповiстилися, що є мрець. Тодi перепитують, хто 
вмер, і так люди взнавали. Тi грошi, якi дали дзвона-
рю, називаються «подзвiне». [Гроші використовує] в 
свою пользу. Вiн до церкви їх не вiддає. У дзвiн вiн має 
подзвонити: як-но тiльки помре i тодi, як проважа-
ють в останю путь. Як спроважають мерця, то бiжить 
наперед мужик чи жiнка скаже тому дзвонаревi, що 
дзвонiть, бо вже в дорозi, як доходять до цвинтара. 
Дзвiнар повинен дзвонити два рази.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Хто-небудь [обмиває покійника]. На-
приклад, ми вмивали бабцю вашу, то я ж не родичка, 
а  сусiдка. Не мало значеня, але чоловiки практично 
нiколи не вмивали, тiльки помагали потримати, пере-
вернути, одягнути померлого, то це чоловiки пома-
гали, а чоловiки не вмивали, хiба може, де стояв та й 
воду ляв. «Мертва вода». Її виливають, но пiд сухе 
дерево. Вiдкопують трiшки землю i туди виливають, 
а потiм те мiсце загортають землею. Ранiше, коли вми-
вали мерця, то стелили воколот. Воколота – це жито, 

житнi снопи, порожнi снопи. Підготовка смертного 
вбрання. Одяг готують i все заздалегдь. Канешно, як 
помирає людина на таку смерть раптову, що вона ще 
молода i вона не готова до того, то її нецiкаво готува-
ти собi ще замолоду. Людина вже стара собi приготує 
все. У  мене вже є все зав’язане в клумку i воно вже 
багато раз було розв’язане i зав’язане, кожного разу 
я собi щось пiдкидаю. Спорядження померлого. «Тру-
на» – так i кажуть в нас на селi. Коли кладеться мрець, 
то пiр’яної подушки не кладуть, а потрiбно щоб сiно 
було. Стоять два козли, а тодi зверху ще якiсь доски, 
старенький матрац i ось так було, бо немає нiчого 
спецiального пiд мерця. [...] Грошей не кладуть, було 
таке колись, но я вже не пам’ятаю, що приїзджали 
здалека десь, а там в них кладуть грошi, то вони i тут 
клали. Наприклад, [кладуть] окуляри, взуття також, 
колись взагалi взували, а  зараз чюлки [надівають] i 
кладуть взуття збоку, але не положено взувати, бо всi 
святi босi. Всi вузлики, якi  є, розв’язують i гудзлики 
розщiпляють, як кладуть в труну. Сни-прохання. [Чи 
було таке, що снилися покійники і просили переда-
ти їм щось?] Було таке, то навiть положили. Я свому 
чоловiковi капцi не положила, то скажу своїм, щоб 
менi положили, я йому передам. «Пута». Треба ноги 
докупки зв’язати, треба врiзати кусочок мотузка з 
того, чим накривають. Потрiбно це полотно надрiзати 
i дерти. А коли вже розв’язують померлого, то тi мо-
тузки кидають в труну. Нічне перебування біля помер-
лого. Є приходять люди i спiвають, читають по iсходi 
душi, а  тодi читаємо сiмнадцяту кафiзму i спiвають 
побожнi пiснi. В  Псалтировi вiсiмнадцята кафiзма 
тоже є приспiви, що читають: «Благословенi Господi, 
научи нас опровданiя твої…» чи «Спасi нас…» – ото 
приспiви такi, як до тої кафiзми. Є  спецiальнi певцi, 
що приходять i спiвають, а  хто вміє, той собi тоже 
пiдспiвує. [Одну нiч має переночувати померлий в 
хатi?] Обовязково. Атрибути поховальні. На стiл 
ставлять хрест i образ. На грудях образок: якщо жiнка 
лежить, то Матiр Божа, а як мужик, то ставлять Iсуса 
Христа на груди i цiлують той хрестик, що на шию 
кладуть людинi. Великий хрест тоже так кожен iде i 
цiлує той образок i хрестик, також померлому став-
лять в руки свiчку. Образ, який стоїть на столi, до ньо-
го теж пiдходять i цiлують. Коли роблять поминки, 
то образ ставлять на стiл, а також ставлять коливо i 
свiчку. Коли правиться панахiда, тая свiчка, що на 
столi стоїть, то вона не повина згасати: доки мрець в 
хатi, доти свiчка повина горiти. Згорiла одна – ставиш 
другу, а тая свiчка, що людина має стати на Cтрашний 
суд, то треба, щоб в руках була та свiчка. [Куди потiм 
дiвають свiчки з похоронe?] Їх кладуть в труну. [Фо-
топортрет померлого ставлять на столi?] Хто має, 
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той ставить. Ставиться вода, набирається в стакан 
вода i ставиться з цiлушкою з хлiба на вiкно, до сон-
ця на пiвдень. Хлiб розкришують пiсля сорока днiв, 
а  воду виливають пiд сухе дерево, ляють тую воду i 
хлiбчик там розкидають, щоб пташки позбирали. […] 
Як спiваємо панахiду як правимо, то є такi люди, що 
завивають всiм свiчки з платочками i складають хус-
тинку вчетверо i так пороздають всiм, хто знаходить-
ся бiля мерця, треба щоб кожен свiчку тримав. Но не 
всiм, а тим хто правлять. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. Завiшують дзеркало, не мож-
на тримати зеркало вiдкрите, як мрець є. До дев’ятого 
дня, а потiм можна вiдкривати, но як робите поминки 
на сорок днiв, то треба закрити його, i так само на рiк. 
[Для чого закривають дзеркало?] Неприємно для ко-
гось, якщо дивишся в зеркало на себе, коли править-
ся, то так не положино. […] [Чи можна йти проща-
тися з померлим вагiтним жiнкам або з маленькими 
дітьми?] Можна, навiть дитинi дає хрестик цiлувати, 
мати бере дитину пiднiмає i нахиляє її, щоб вона його 
поцiлувала, тримає дитину на руцi i каже: «На, цьо-
май Бозю». Коли в хатi є лiжко, на якiм лежав мрець, 
то потрiбно на нього лягти, а одежу, яка залишилась, 
потрiбно спалити або постiрати її. Но в бiльшостi па-
лять. [Скільки днів у хаті було заборонено щось ро-
бити, якщо помер хтось із членів родини?] До сорока 
днів. Даровини прощальні. Коли до мерця йдуть, то 
несуть хто що має, а коли близька родина, то несуть 
щось бiльше. От приїхали вчительки, то привезли з 
собою вiнок i ще щось там, якихось прянiкiв, цукеркiв. 
Коли дають, не можна всiм вiдказувати, вони хотять 
тобi добре зробити i їм буде приємно, що вони чимось 
допомогли. I тi грошi ти ж з них не вимагаєш, а вони 
вiд душi. Несуть хлiб, свiчки, можна ще щось взяти.

ВИНОС ТРУНИ Як виносять мерця, то всi виходять з 
хати i потрiбно закрити дверi, щоб нiхто не залишив-
ся. Щоб не померали в хатi бiльше люди. [Як i чим 
перев’язують руки тим, хто несе труну?] Перев’язують 
хустинками. Наприклад, тi, що несуть вiнки, то їм 
стараються носовi платочки давати бiльшого розмiру. 
[Чому не можна переходити дорогу похоронній про-
цесії?] Хай вiн собi йде прямою дорогою, щоб йому 
там получилося все добре. [...]  Якщо є церква  – за-
носять до церкви, заносять ногами до церкви, голо-
ва коло порога, а  ноги  – перед Царськими Вратами. 
А вже як з церкви виносять, то ногами вперед. [Чому 
ногами вперед?] Ти ж заходиш ногами, а не головою.

КЛАДОВИЩЕ Привозять його [померлого] на кладо-
вище. [Що вiдбувається перед воротами кладовища?] 
Той, хто помер, бачить свою родину, а  тим, що див-
ляться, якi ще живi, то вони не побачють, а  тiльки 
мерцi. Опускання труни. [Опускають] хто на чому 
має. Багато таке було, що несли на рушниках, хто хтiв 
чи хто не мав транспорту. Приносять туди на рушни-
ках i кладуть бiля гробу i там ще правиться панахiда чи 
батюшка скаже перед тим, як мають спускати. Спуска-
ють i тоже так само. [...] Кидають в могилу вугілля, яке 
лишилося в батюшки з кадила. I святив свяченою во-
дичкою, як з церкви виносять, то тодi водичкою свяче-
ною кроплять, i тодi, як спустять, то в могилi кропить 
три рази. Землю хто хоче кидає. Так благодарствують 
померлого: «Ми тобi всi вдячнi, ми тобi бажаємо на 
тому свiтi менше з тими грiхами розраховуватись». 
А iще кажуть: «Може, вiн що кому зробив, може, що 

кому сказав, може, в когось щось взяв, простiть йому 
люди всi». Зараз прощають: «Хай йому Бог простить». 
Запечатування. Коли спустять грiб i батюшка побла-
гословить, тоже є таке, що вiн каже «Благословляю», 
запечатує грiб: робить хрестика в чотирьох мiсцях. А є 
так, що ховають без батюшки, то беруть землi трошки 
з гробу того, де могилу викопали, i до церкви, опеча-
тує грiб батюшка в церквi, якщо вiн не може приїхати. 
Iнколи є таке, що в хатi батюшка вiдправе i їде, а потiм, 
коли приїде другий раз, то вже запiчатує. Свiчки за-
раз не кладуть в грiб, а ставлять на пiдсвiчники i потiм 
збирають в спецiальнi коробки. Дари поминальні. [Чи 
несуть на кладовище i роздають там людям коливо, 
пряники, цукерки?] Таке в нас батюшка заборонив. Як 
приносять, то роздають людям, а як ставити на моги-
лу – батюшка заборонив, бо каже, що пси приходять i 
ще потом яму вам ядрид на гробi.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Запрошу-
ють [на поминальний обід]. Вже пiсля того як опус-
тять в яму, рiдний померлого бере на рушник хлiб i за-
прошує на обiд. Приходять тодi люди до хати i миють 
руки. Перша поминальна страва – борщ, а перед тим 
стають всi i мовлять «Отче наш». Коли пообiдають, то 
мовлять: «Благодарім тєбя, Хресті Боже наш, яко насе-
тіл Ти нас Твоїх благ і не лиши нас небесного Царства 
Твоєго і як учеников твоїх пришель си спаси і удая-
нія прійді к нам і спаси нас». А ще спiваємо «Вечную 
пам’ять», «За упокой», «За духи правєдного скончав-
шегося». На поминки, що хто має, те й роздають – два 
пиріжки, декiлька цукерок, пранiки, чи хто має пачку, 
то дає, чи вафлi i дають грошi тiй людинi, що трудилася, 
була бiля померлого, робила всi обряди. I тi, хто копав 
яму i закопував, також приходять i сiдають за другий 
стiл, бо за перший не попали. «Снiданок» для помер-
лого. Несуть борщ, ставлять тарiлку на столi ложку i 
кладуть туди всього потрошки i на другий день [після 
похорону] несуть на кладовище. Поминки післяпохо-
ронні. [Як справляють девятий день, сороковий день, 
рiк?] Немає мiж ними вiдмiнностi, в церквi правлять, 
читають акафiст, кафiзму сiмнадцяту i молитва чита-
ється до правленя. Дають на обiд хто що має, но на-
самперед борщ i кашу. Є такi [поминальні дні], перед 
кожними святами є Поминальнi суботи, їх потрiбно 
вiдзначяти в церквi i приносити дань. Грошi, помяник, 
за когось молити i помяни душi. Спочатку поминають 
тих, хто помер. Приносять хто що має, хто цукру, хто 
муки, а хто хлiб печений, хто булочки, хто яблука.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей, неодружених. Поси-
пають [дорогу] барвiнком i хвоєю, кидають так пiд 
ноги, як молоденьке вмирає, вмирає дитина, чи там 
хлопець, чи дiвчина, якi ще неодруженi. Колись ба-
гато дітей вмирало. То тако робили труночку, все так 
само, як звичайний похорон робиться. Стелили трохи 
соломи, під голову тоже трохи сінця в подушечку. Як 
хлопчик, то чіпляли букет на груди на ліву сторону, 
бо не замужем, як дівчинка, то плели віночок і на го-
ловку, як молодуха, букет тоже чіпляли – все як має 
бути. Дівчинку обирали за молодуху. Я  якось-то на-
віть шила плаття та велен. То я пішла до мерця, взяла 
то все і її там вбирала ще, люди також помагали вби-
рати. [Чи клали в труну рушник? Чи одягали з воску 
обручку?] Так, таке було. Клали крижму. Здається, ро-
били. [Чи проводжала мати першу дитину до могил-
ки?] Звичайно, можна.
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СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ. ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУ-

ШЕЮ Не можна плакати. Не одному снився такий 
сон, що розказували: «Приснилось менi, що не плачте 
за мною, бо я дуже тут в водi лежу, в сльозах». Стiльки 
слiз тих, що в водi лежить людина, тiло лежить. Радi 
того кажуть, що не плачте, щоб їй там було добре ле-
жати. Уявлення про «ходячих мерців». Моя бабуня 
лишилася з трьохрiчним хлопчиком, то третього дня 
пiсля смертi тая жiнка приходила давати йому манку. 
Коли вона приходила, то нахилилася над тiєю колис-
кою, бабуня так бачила. [...]  До девяти днiв кажуть, 
що душа ходе по метарству, проходить всi тi грiхи, що 
вона заробила собi, то вона ходить i має їх позбутися. 
Страх перед померлими. Поховали людину, то треба 
виспатись в тiй хатi, хто боїться мерця, то не будеш 
боятися.

с. Велика Яромирка
Записала О. Боряк 27 червня 2013 р. у с. Велика Яромирка 

Городоцького р‑ну Хмельницької обл. 
від Нарольської Галини Іванівни, 1939 р. н.,  

Драгусь Віри Павлівни, 1928 р. н., 
та Леско Серафима Олексійовича, 1930 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Кого кличуть обмивати покійника?] 
Ми  – сусіди сусідів. В  мене чоловік вмер  – я  сусідів 
запросила. Сусідіка прийшла, обтерла і все. Вили-
ла ту воду в куточок і так то полотенце там кинула. 
[Чим віддячують тим, хто мив?] Одне другому пома-
гають і все. Підготовка смертного вбрання. Я  три-
маю собі сорочку таку, шили з полотна, шоб мене 
так по-стародавньому [поховали]. Всьо собі купила. 
І  таку сорочку з рукавами білу, таку шила довгу со-
рочку. Труна. [Як у вас називається кришка від тру-
ни?] «Віко». Кладуть вже все готове, оббите. Колись 
оббивали. Тепер віко вже готове, но на верх кладуть 
хустинку чи рушничок і хліб. Буханку хліба. [Куди 
цю хлібину дівають?] Забирають на вечерю. З хлібом 
проводжають і приходять з тим хлібом назад. Спо-
рядження померлого. [Що кладуть у труну?] Коло по-
койніка свячене зілля кладуть. [Чи кладуть рушника?] 
У  православних кладуть під ноги. У  нас не кладуть. 
Полотно і ще дуже полагається крижму. Крижму ту, 
шо хреститься, то цим крижмом накривати. Цим 
крижмом, якщо в кого сохранилось. [Чим застеляють 
подушку?] Хто хустиною – якщо жінка, як мужчина, 
то покривальце таке. Я і таке, і таке купляла. Думаю, 
хай буде, шо схочуть. [А на голову хустку зав’язують?] 
Хустку. Я лучше би поставила аж дві хустини. Люблю 
я дуже кремовий цвєт. Я чорний і кремовий цвєт лю-
блю. І поставила біленьку. Кажу, якшо буду […] то в 
кремовій, а  як трошечки пізніше, то білу закрутите. 
Нічне перебування біля померлого. [Чи ночують у хаті 
біля покійника?] Аякже. Приходять звечора, молять-
ся і хто хоче лишається, хто йде додому. У нас дають 
вечерю. Чогось імєнно в дванадцять годин вечеря. Ве-
черя і тоді вже, як поховають, – на обід. [Що готують 
на таку вечерю?] Перше, казали, три страви треба да-
вати, шоб пісне було. Консерву, там сельодку і капуста 
така на оливі, шоб смажена. Як в кого, то картопля чи 
з грибами, чи з чим, шоб пісне. А тепер то вже дають 
багато. Атрибути поховальні. [Чи ставлять щось 
біля померлого?] Свічку. От у православних одна 
свічка, а в нас дві. Кладуть до Матір Божої і до Спа-

сітєля Ісуса Христа. [На столі чи на вікні?] На столі. 
І буханка хліба, і стакан води, і солі трошки. [А куди 
свічку встромляють?] Ну, як є підсвєчнік. [І як довго 
вона горить?] Доки покійник в хаті. [А вода як довго 
стоїть?] Кажуть, шо аж до року і до сорокового [дня]. 
Ну до року вона не може стояти. Той хліб, шо краять, 
приходять на вечерю, краять той хліб, а горбушку від 
краю кладуть на стакан води. То стоїть до сорокового 
дня, а дальше можна чи псові, чи кому вилити. Даро-
вини прощальні. Несуть хліб, пряники хто там води, 
хто там віна, хто шо несе. І всі в тую мисочку ложать, 
хто скільки [гроші]. Хто десять, хто двадцять. [Куди 
це все кладуть?] Забирають, хазяйка там яка забирає.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА У  католи-
ків такого не роблять, а  православні виносять, сіда-
ють. Ножа під то місце і двері бігом зачинити. [А як у 
вас роблять?] У нас тілько взяли винесли і всьо, піш-
ли. Наоборот кажуть: «Відчиняйте двері, шоб ми всі 
пішли туда. Шоб ми щасливо пішли туда». А де ж ми 
дінемся, куда ж ми дінемся. Хто родивсь  – мусить і 
вмерти. Процесія поховальна. Родичі ідуть за труною. 
Вперед пєвчі йдуть і у нас ще несуть дві свічки коло 
хреста. Хрест і ції братства [хоругви] несуть. [Далі 
віко несуть чи вінки?] Вінки, віко. Тепер вже не несуть 
віко, на машині [везуть].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Прихо-
дять, цілують образ і хреста, хрест такий купляють 
розп’ятий. І ми цілуєм хрест. Три рази берем куті: раз, 
другий раз, а третій раз водички і всьо. Сідають, пєвчі 
одправлять уже, а тоді всі разом сідають за стіл і вже 
обідаєм. Ми з церкви всі разом прийшли, відправив 
батюшка. Інший просить, шоб батюшка прийшов, 
а батюшка каже, шо ви на вечерю наладили багато все 
масне і батюшка не хоче йти. А  пєвчі йдуть. І  трид-
цять душ, і сорок душ, як дуже багато роду. Страви 
поминальні. [Чи готують  коливо на поминальний 
обід?] Да. У православних тоже. Бо у нас це причас-
тіє. Не кутя, а поминальний хліб такий кругленький. 
А тут да, кутю, кладуть цукерки. З пшениці, і пшени-
ця шоб була нетовчена, така ціленька, і кидають меду, 
і цукерки. [А коли роблять кутю: коли померлий ще 
в хаті чи вже на обід?] Вже на обід. Вобщєто як вже 
приходять з цвинтаря – вже на столі, і кажен по три 
ложки бере тої куті і ту цукерку. А так вже на соро-
ковини, на роковини, то всьо врємя кутя буде. Туди 
вже її забирають, як сіли за стіл, тоді вже кутю заби-
рають. […] Ну так як счітається як причастіє. Борщ як 
закон. А там всьо, шо треба, шо накладуть. Саме пер-
ве – борщ гарячий. Ставлять борщ і моляться «Отче 
Наш» і їдять. [А  після борщу?] Всьо, шо злагодять. 
От колись холодець там, каша. [У вас кажуть «холо-
дець»?] «Гишки». Рисову кашу варили. А  у нас то не 
робиться. […] Тепер які хочеш салати: і «Олів’є», з тих 
крабових палочок, всіляке […] А  на обід було отак: 
борщ і картошка, капуста, холодець, пироги печені. 
Та більше нічого. А,  голубці ще. Голубці, картошка і 
гречані крупи, а тепер вже з рисом, м’ясом. Раніше хто 
там те м’ясо. [яку страву ставили наостанок?] Солодке 
або кампот, кисіль роблять. Та всі кисіль роблять. […] 
Дають [з собою] торбинку солодкого. «Сніданок» для 
померлого. [Чи йдуть на кладовище на другий день 
після похорону?] Ідуть, ідуть. Кажуть «на третину 
йдуть», довідатись покойніка. [Чи кажуть, що треба 
сніданок занести?] Тут не несуть. Там, де я була, в Лу-

ГОРОДОЦЬКИЙ  РАЙОН
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чевську, то там кажуть, шо сніданок треба занести. То 
носили ще туда йому їсти. В них такий обичай. А в нас 
ідуть на третини. Нічого не несуть. Візьмуть цукерки, 
як діти по дорозі, то дадуть дітям. [На могилу нічого 
не кладуть?] На могилу нє. Поминки післяпохоронні. 
[Чи влаштовують обід на дев’ять днів?] Ну. [Кого за-
прошують?] Саме головне – пєвчі. Хто копав – нє. І ті, 
шо обмивали, – нє. Кромє пєвчіх, родина яка, сусіди. 
[І так само на сорок днів і на рік?] Да.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей, неодружених. Як ди-
тинка помре, то несуть на кладбіще. Як померла ді-
вчинка, то роблять гільця, і кладуть на неї. Несе один 
нежонатий хлопчик. Хлопці несуть дівчинку як умре, 
а як умре хлопець, то дівчата несуть хлопця. [З чого 
робили гільце?] З  бумаги. Бумага тая красна. Сосну 
вирізали в лісі, маленьку гілочку. Вона така гарна, вбе-
руть, на могилу поставлять. [Чи прикрашали струж-
кою?] Стружкою. Роблять квітки. Купляють віночки, 
приходять, вкладають, віночки приносять. Для моло-
дих – маленькі, для старих – більші віночки. [З чого 
їх плели?] З сосни. Кладуть так-о в хаті, потім відда-
ють ті віночки дітям. Діти несуть. На кладбіщі клали 
на могилу кругом, коло неї. Обкладають, як є багато. 
Багато кладуть віночків. І колись так було. Як довго 
вдова була, то з барвінку. Такий довгий вінок плетуть 
тако-о. Коло неї покладуть той вінок, потім той вінок.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ [Чи кажуть, що на 
воротях кладовища вартує той, хто перед цим помер?] 
Такі байки кажуть. Ну це всьо наше, ми ж не бачимо, 
чи вартує хто, чи ні. Це всьо тайни. Смерть є тай-
ність. Ну, кажуть, шо з родичів хто вмер, чи хто вмер 
з села, він вже стрічає. Кажуть, вже стоїть в воротях,  
стрічає.

с. Завадинці
Записала Ю. Буйських 27 червня 2013 р.  

у с. Завадинці Городоцького р‑ну Хмельницької обл. 
від Король (Гнап) Євгенії Іванівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Лісоводи Городоцького р‑ну  
(у с. Завадинці проживає з 1965 р.),  

Савчук (Нікітюк) Ніни Олександрівни, 1916 р. н., 
 родом із с. Левада Городоцького р‑ну, 
 та Савчук Леоніди Іванівни, 1950 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Сни-прикмети. Наприклад, 
як мала свекруха моя померти, то мині снилося, шо 
ми садили бараболі. Рілля снилася і шо садили бара-
болі. Ну, вона хвора була. І  чось так кажуть  – рілля 
снитьця, то не на добре. [А якщо сниться, що зуби ви-
падають?] А вот такі сни мині снилися, но не було нічо 
такого. Як з кров’ю, то хтось із кровних помре. Живі 
квіти як сняця, то десь молодий мирлець буде, моло-
дий хтось помре. Полегшення агонії. [Якщо людина 
важко вмирає, мучиться, чи можна їй якось полегши-
ти агонію?] Казала мині свикруха: «Засвіти мині стрі-
тенську свічку». За Стрітення, шо ходила до церкви, 
то мала свічку, принесла додому, то вона мині казала: 
«Засвіти мині свічку».

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Як вмирає, то мити треба мерця. І то 
кажут, шо треба мити геть і голову, і  всьо помити, 
шоб всього помити. Бо кому там приснитьця: «Чого 
ти мині голови не помила?». Підготовка смертного 

вбрання. [Чи заготовляють старші люди собі одяг на 
смерть?] Збирають. Наприклад, моя свекруха, вона 
собі всьо позв’язувала в хусточку. Колісь таке було, 
шо як вмирає, то давали хустини пєвчім, тії, шо співа-
ють, хоронят, то дають їм хустини. То всьо мині сви-
круха, вона там собі ти хустини [приготувала]. «То 
тая фустина  – то тому даш, а  тая  – даш тий пєвчій, 
а тую – даш тий пєвчій». Я кажу: «Знаїте, то я забуду, 
попідписуйте». То вона мині бумажки понаписала. 
Ага, котру хустину кому дати. «А во то дві тоненькі, 
то єдну даш тій сусідці, шоби мене вмили». Споря-
дження померлого. Зара, як збирают мерця, то вдя-
гают його, так всьо ніби – і спіднє більйо, і сорочку, 
і костюм який – хто там собі шо має. То росчьоску, 
хустинку [кладуть у труну]. Кладут ше свячєне зілля, 
лозу кладуть коло вмерлого. Вербу кладуть і свячене 
зілля. [А яке зілля?] Ну, от до церкви йдемо ми, при-
пустим, на Спаса, на Маковея, святить це все, в церк-
ві святять – всякі квітки там, чорнобривці, купчаки, 
таке во. Той воно так зберігаєця сухеньке тоє зілля, 
шо то є «сухоцвіт» кажуть на нього. Ну, васильок 
само собою, пахучий такій. Кладуть там його ті речі – 
палку він мав. [А подушку кладуть із сіна чи з пір’я?] 
Завжди з сіна. А типер во вже купляют ці домовини, 
то там не сіно, а стружка, то вже стружка ніби. […] 
[Чи кладуть гроші в труну?] В труну кладуть, кажуть, 
шо треба йому заплатити за хазяйство. Шоби дома 
велася худоба, шоби нічо не сохло, то вмерлому в 
карман кладуть чи гривню, чи хто там собі скільки 
хоче. [Чи кладуть копійки на очі?] Колись я бачила, 
шо поклав хто – дивівся тако вмерлий і дивився, то 
клали копійки на очі, шоби закрити очі. Але потому 
забирають. Сни-прохання.  Є  тако, шо приснитьця, 
шо ти шось мині не дала. Казала мині свикруха, шо 
її приснився ніби чоловік. В його така шляпа-кубан-
ка була, така висока, сіра. То вона йому тої шапки не 
дала, шось там друге йому поклала. То приснилося її, 
шо: «Чо ти мені тої шапки не дала?». То вона носила 
на цвинтар і закопала. Викопала ямку і закопала, по-
клала тую шапку. «Пута». Ноги зв’язуют. Є так, шо 
підв’язуют, шо рот відкритий. А вже на цвинтару то 
тоє всьо розв’язуют і кидают в могилу. [У  вас каза-
ли, що ті мотузки, якими зв’язують руки і ноги, хтось 
міг використовувати для ворожіння чи лікування?] 
Я чула таке, шо корова б’є ногами, то каже, шо пута-
ти [треба] цей вірьовочкой, то не буде бити корова. 
А шоби так шось ворожили – ну, хто знає, то ето бере, 
а хто не понімає – то нашо мині. Нічне перебування 
біля померлого. Типер ніхто вночі вже не сидить. Так, 
побудуть до годин одинадцяти-дванацяти та й роз-
ходяця. Люди розходяца, а свої рідні вже до ранку си-
дять. Ми, наприклад, батюшку запрошували. Батюш-
ка відправив похорон ввечері, а тоді вже пєвчі сидят 
там співают. [...] Батюшка приходе ввечері і праве по-
хорон. Відправив похорон, а на другий день (ну, при-
пустим, в  нас немає церкви), то єк село має церкву, 
то ше везуть того вмерлого до церкви, і в церкви ба-
тюшка праве. А в нас церкви немає, то в нас не везуть 
до церкви, а  приходе батюшка додому і тоже праве 
похорон. І тоді вже на цвинтар везуть. Заборони та 
перестороги, пов’язані з похороном. Таке було, шо 
не замітати, не мастити, нічо такого не робити після 
похорону, а  типер так нє. [Чи завішують  дзеркала?] 
Закривають. [А  годинник зупиняють?] Як хто хоче. 
Нема такого закону, шо мусиш.
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ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Взяли мер-

ця, в порозі шось там його піднімают, нашо не знаю. 
Тако ніби домовину тую три рази піднімают, скіки мо-
жут підняти, і  виносят її і  закривают двері. Ну, шоб 
більше не виносили чи шо. На машину – та й повезли. 
Йде с хрестом і йде ті, хфаренги несуть два. «Братсва» 
у нас кажут. Хоренги. Якшо молодий, то несуть [пор-
трет], а як старий, то нє. [Труну везуть чи несуть?] Ве-
зуть. На машину – та й повезли.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Могили копають люди, шо ма-
ють хоронити. Ну, то родичі, друзі – хто там собі має 
свого, то той і копає. [Чи бувають випадки, що одразу 
не хоронять, а чекають когось із родичів?] Рідко ти-
пер, но якшо хтось десь з дітей далеко, а має приїхати, 
то роблят так – перикривают дошками і не засипают. 
Опускання труни. Тако козлики в нас є і кладуть на 
тиє козликі домовину. Батюшка там ше шось править. 
А тоді закривають, опускають в яму – і всьо.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [На кла-
довищі хто запрошує на обід?] Ну, хтось з рідних. Як 
чоловік мій помер, то я запрошувала: «Прошу всіх на 
обід». Сусіди, родичі [приходять]. Страви поминаль-
ні. [Яка перша страва на поминальному обіді?] Як 
прийдут до хати – дают борщь. А потом всьо осталь-
ноє. [Чи готують коливо?] Нема в нас такого. То як вже 
дев’ять днів роблять, то тоді варять тоє коливо і несут 
до церкви, і над ним правиці. […] Ну, колісь давали 
п’ять потрав: борщь, капуста, голубці, каша і  пирогі 
пекли. А тепер вже його того нема. Те, шо на весілля, 
те й на похорон. «Сніданок» для померлого. [Чи йдуть 
на кладовище на наступний день після похорону?] На 
другій день обізатєльно йдут, провідують. На цвінта-
ру, а потом із цвінтара приходят [вдома поминають].

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Чи  є такі поминальні 
дні, коли все село йде на кладовище?] Ну, то на Паску 
в вівторок в нас. Ідут всі на цвинтар, несут там хто шо, 
хто паски. [Як називається цей день?] Поминальний 
вівторок. Провідна неділя – то вже тиждень після Пас-
кі. То на Провідну неділю, в нас батюшка має три села, 
то він в понеділок йде на цвинтар там, де церква є – в 
Трійцю, а в вівторок в нас, а на Провідну неділю – в 
Яромирці.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» Мама розказу-
вала, шо когось в Яромирці забили. І він [покійник] 
ходив по смерті до нього [до свого вбивці] мстити. 
[Чи кажуть, що не можна побиватися і вночі дуже 
плакати за покійником, бо може щось увижатися?] 
Може привижатися, може й захворіти людина, як вже 
такє попобиватися. 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ В нас ше нисут 
вичерю, кажут, шо пиридають. Допустім, от мій чоло-
вік помер, а за ним хтось ше помирає, то я йду на той 
похорон і несу вичеру йому. Горілку, консерву, хліб. 
[Ви віддаєте родичам тієї людини, що померла?] Ну, 
приносят, як приходят на похорон, то в нас опше йдут 
з чимось, несут буханку хліба, консерву і мінеральну 
воду. [То Ви цю вечерю ніби своєму чоловіку переда-
єте?] Так. Перидаємо вичерю йому. Бо,  – каже,  – шо 
він стоїть на посту, чекає пока хтось другий не прийде. 
А як той другій прийшов, то шось йому має принести. 
Віддаємо родичям і вони мають той хліб порізати, як 
дают вичеру.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Зяньківці
Записала Ю. Буйських 23 червня 2013 р.  

у с. Зяньківці Деражнянського р‑ну Хмельницької обл. 
від Ляміної (Ковальчук) Катерини Степанівни, 1939 р. н., 

та Кравчук (Дехтяр) Надії Олександрівни, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Як дуже рідне вмирає, то не-
діль зо дві в мене самої стукало в то вікно. [А що сту-
кало?] Ну, не знаю – я пробуджуюся, злякаюся, сяду і 
нема ніде-е нікого. У мене плим’яніка машина забила. 
То, мо, зо дві неділи так стукало, а потом забила ма-
шина його. Передвісники смерті. [Чи казали, що кур-
ка може співати?] Є така курка, шо співає. Ну, то ка-
жут, шо тре міряти, тако від порогу до воріт якось там, 
відрубати голову її. [Чи  казали, що собака виє?] Ну, 
то він заводив, собака. То це, кажут, якійсь покойнік 
буде в обійсті. Повутькало дуже кричяло. [Це сич?] 
Я не знаю. [Пугач?] Да. То кричіт. Якшо покойнік, то 
«Поховав» кричіт. «Повутькало»  – у  нас так кажут. 
Передчуття смерті. Мій однокласник в Київі жив, 
десь там, чи в Київській області. Шось там у нього 
случилась якась неприятность, шось йому дуже тос-
ка велика взяла, приїхав додому [у рідне село], а вже 
на їхньому місці другий построївсь, мама померла, на 
тому місці построївся. То він прийшов, перихирис-
тився, пішов на цвинтар, провідав всіх своїх, поїхав в 
Київ і там помер. І кажуть, шо це він шось чуствовав.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Оцю воду, коли вмивают покойніка, хто роз-
бираєця в цьому – ворожать на шось нихароше. Сваха 
померла, невісткина мама, ми там з її сестрою її обми-
вали. І тут же приказала вона воду вилляти, шоб ніхто, 
Боже упасі, не взяв цеї води хоч трошкі. Роблять якісь 
нехароші вєщі, хто в цьому розбираєця. Ці тряпки всі, 
шо обмивали покойніка, – всьо спалюют. Споряджен-
ня померлого. [Що кладуть у труну?] В нас так кладут 
трошечкі сіна, хто хоче кладе там зброю, лишаєця там 
нова зброя, то кладут на дно, шоб м’якше. [Що таке 
«зброя»?] Ну, зброя – од тебе лишаєця там якісь коф-
ти, якісь плаття там, якшо жінка, спідниці. То кладут 
туда, в дубовину (у нас кажут «дубовина»), застеляют, 
а зверху покривадло таке з тюлі дают гарне і церков-
не покривадло зверху накривают. І лежит там люди-
на. Люди кладут очкі, часів не кладут. Сни-прохання.  
У нас жінка під лісом. Вмерла її мама, і вона зібрала на 
смерть собі всьо. І хустку поїли миші. І вона взяла ту 
хустку, каже: «Ну, то шо? Під спід її возьму цю дзюрку, 
шоб не було видно?». Потом ота мама все время сниця 
їй: «Всі люди йдут, а  я не маю в чому вийти, бо по-
дерту хустку мині дала». І доти вона купила дуже вже 
гарну ту хустку і дала вже там комусь, шоб молилися 
Богу за ньой. [Чи казали, що з мертвим треба переда-
ти, покласти в труну?] Ага, то це кладут – шо там про-
сят, то кладут, до другого несут і в дубовину кладут. 
[У вас кажуть «дубовина»?] Да. Ну, труна, в нас кажут 
«дубовина». Нічне перебування біля померлого. [Чи 
обов’язково покійник має в хаті переночувати?] Да. 
Ну в нас так всі кажут. Де б не було – там, у больниці 
вмерла, но додому приводят, шоби у хаті переночува-
ла. [Чи сидять біля померлого?] Да, сидять, співают, 
читают. Багато людей йде. То якшо ти ходиш кудись, 
то і до тебе прийдут багато. Мене дід помер, то було 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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більше сємдесят душ на нич. Готували вичеру, садили 
на дворі. А потому вже заказуют в нас зара, бо вже – 
ну, хто буде готовити? То заказуют там в кафеті. При-
возят з бару гобід. Платят гроши, ну, наперед, на скіки 
душ заказуют там. [А коли вночі сидять, то які страви 
продають?] На нич, то так в нас дают, хто вже вдома 
готовит, то три страві дают. Якшо піст, то дают три 
страви: суп з грибами, вареники з капустою чи з ба-
раболькою з оливою і консерва рибна. І водичька там. 
Хто хоче  – вино кладе. Атрибути поховальні. [Чи 
ставлять щось біля покійника?] Свячени квіточки, 
іконочку, хрестик на груди. Ну, кладут цілушечку хлі-
ба на стил і водичьку. І на другій день, як ідут на цвин-
тар, то берут водичьку туди нагріт. А в церкви як йдут, 
то вже берут до церкви, як провадят, то вже батюшка 
водичьку свою бире. Кропило, вже кропе батюшка за-
раз сам. [Чи ставлять свічку?] В стакан пшеничькі і в 
стакан цей кладут свічку, запалюют і вона горит всю 
ничь. Якшо є кому, то сидят до дня рідни коло него, а є 
так, шо і нема. Заборони  та перестороги, пов’язані 
з похороном. [Чи можна вагітній іти на похорон?] Не 
ходят. І єщьо єсть таке повір’я в нас, шо як є мерлець 
в селі – не спати дньом. […] [Чи заведено завішувати 
дзеркало?] Да, да. Завішуют кругом в нас дзеркала, і це 
не для покойника, це для тебе. Для тих, хто жити ли-
шились, шоб для них не вредило.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Коли ви-
носять труну?] Ну як – на другій день, як ховают. На 
скіки закаже батюшка, там, например, [у] дванацять 
до церкви, то півдванацятого вже виносят с хати, шоб 
на дванацять вже запровадити. [Батюшка] приходе 
[додому], хто просить. А то в церкві, зара бірут всьо 
в церкву. Ми тоже на другій день не йдем до хати, а в 
церкву відразу. Хто за ким: хрест і фореньгі (хфорень-
гі, ну, я  не знаю, «братство» в нас кажуть)  – це впе-
ред іде. Потому йдут венкі, потому батюшка, певчі за 
ним, аж тоді покойник ззаду. Покойніка у нас ніхто не 
несе, бо в нас далеко цвінтар, в  нас всі везут маши-
ною. [Чи  зупиняються на перехрестях?] Зупиняюця. 
Батюшка читає Євангеліє на кожному перихресті, три 
рази повинен прочитати Івангеліє до кладбіща, а  на 
третій раз  – на кладбіщі в воротях. [Чи кажуть, що 
мертвого зустрічають на воротях?] Ну, в  нас кажут. 
Як, например, в мене ниньки покойнік, там довго не 
було ше покойніка, хтось помер, та я повинна брати 
хліба боханя, солі наверха посипати і йти туди у воро-
тях стояти. Люди йдут, хрестяця, цілують хліб і потом 
оцей хліб віддают на похорон, за стіл порізали, шоб 
люди з’їли.

КОПАЧІ [Як називають людей, які копають могили?] 
Гробокопатєлі. Вони ж не постоянни. Просят то сусід, 
то в роду є хтось такій, шоб не дуже рідни, бо кажут, 
рідним не можна копати. У нас ніхто їм не плате, вони 
бесплатно копают. Ну, дают їжі, горівки виносят, їсти 
купляют – то тушонкі, ковбаси. А потому йдут до хати 
вже після всього, як закидают покойніка, йдут в хату 
на говіти. Як не в хаті, то туда [у кафе].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обіди: 
дев’ять день, сорок. От вчора було сорок, там помер-
ла сусіда. Ну, коливо [давали]. Присіли за стіл, пре-
ждє, чем випить, йде по кругу миска з коливом – три 
рази [треба взяти]. Перехреститися три рази, три 
ложки взяв, оп’ять перехрестився і всьо. [Хто кли-

че на обід?] Ну, хазяї. Страви поминальні. Борщь, 
пиріжки з горохом, холодець – всьо готуют. Їсти то 
в нас дуже готуют. І котлєти, і мнясо, і каша. А якшо 
піст – то рібний холодець і рибу так жарат. В нас їсти 
готуют дуже багато страв. Колись було три страви, 
п’ять. Ну, й ми тепер тоже кажем, батюшка просе, шо 
кажіт: «Це піст – це строго-настрого п’ять страв, три 
страви». Ну, то шо – борщ і там ше якесь вінігрет і 
якісь вареники с капустою чи каша гречяна с гриба-
ми. [Яку страву їдять першою?] Коливо дают. То це 
дают уже потом на стіл і всі кушают коливо. [З чого 
готують коливо?] З пшениці, з рису роблят тоже. Хто 
хоче – меду кидає. Сахарь і мед. Цукерки «горошок», 
є такі маленькі, або якісь мармолади купляют. «Сні-
данок» для померлого. [Чи йдуть на цвинтар наступ-
ного дня після похорону?] Йдут. Так положено йти. 
Це називаєця «третій день». Душечка вже йде тоді 
на поклонєніє до Бога, до дев’яти день вона ходе. Ну, 
то вже несут на другій день сніданок на цвинтарь і 
приходят додому, і ше дають їсти, бо лишаєця, і дают 
ше людям їсти. Поминки післяпохоронні. [Чи поми-
нають на дев’ять днів?] Ну, в нас то поминают. Тоже 
готовлят. Як піст, то й менше страв. А зара в нас ро-
блят [дев’ять днів] багато на другій день. Зара всьо 
заказуют, гобіди, і  люди вже привикли. Лишаєця ж 
страв багато, ше шось підлагодят – чи бараболі такої 
зварат, чи там ше шо.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ [Чи 
бувають такі випадки, що люди важко вмирали?] Є. 
То люде грішні дуже, то дуже важко. Тре молитися. 
Не може вмерти на постелі – тре здиймати на землю. 
Їден був цей, шо церкву розбирав, то стелю над ним 
пробивали, бо не міг вмерти, дуже мучився. Дітей не-
хрещених. [Де ховали маленьких діток?] На общьому 
кладбіщі. Потім в мамі ше була дєвочка – народилась 
мертва. Батько зробив маленьку таку домовинку, і ми 
троє пішли і поховали її. І так є могика, пам’ятничок, 
ми ходимо до неї. Імені ми тоді чось не придумали. 
Но кажуть, нехрещані всі повинні бути Маріями. То 
вона у нас Марія, ми ходимо на кладбищє. Вони дві 
рядишком похоронені, коло дєдушки, ті дві дєвочки, 
і дєдушка з бабушкой наші там, мамині батьки. Батько 
і дядя там вже дальше поховані.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Чи  кажуть, що 
душа по хаті ходить і її можна побачити?] Нє, не мож-
на побачіти, почюти можна. Ну, почути [як] ходе. 
То в нас була певчя наша, шо співала, а вона трошкі 
була така зловрєдіма. Ну, опшем дуже вона завідувала 
чось. То вона все времня ходила. Оце вже ввечері, то 
вона то фіранками тако шоркає по вікні, то шось так. 
То вже батюшка […] молився в кажному вуглу і хрес-
тикі робив. І відтоді вже не чула.

СТРАХ ПЕРЕД ПОМЕРЛИМИ Коли померла моя се-
стричька, я була, по-моєму, в читвертому класі. Вона 
з сорок сьомого року. Їй було чотири рочки. І  мама 
її накрила з головою одіялком і каже нам: «Сестрич-
ка ваша померла». Я прибігла бігом, отак її открила і 
оцей воздух на мене. І  після того я почала дуже бо-
ятися. Мині казалось, шо мине за плечі шось хватає, 
в школу, в клуб – куда б не йшла. То в нас була бабка і 
вона на яйце викачувала. От яйце і ніж якось. От я не 
помню як, но я знаю, шо я три рази до неї пішла, вона 
відмолила і всьо пройшло.
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СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Є  які снитьця. То кажуть, шо 

це треба піти до церкви помолитися, роздати там 
бідним людям цукерки, праніки – отаке набрати, ді-
тям роздати і сказати, шоб помолилися по його душу. 
І вродіби всьо це проходит. […] В мене чоловік, бо в 
мене було два чоловіки, то присниця первий чьоловік 
або його мама – то я дуже слаба буду! Бо батюшка все 
каже: «Тьоть Надю, він вам дає знати, шо ви будете 
слабі». [...] Першій чоловік в мене помер, сина батько, 
дядько великій такій крупний. То ми його коли хова-
ли, зробили труну мілковату, він помер в Таганрозі, 
він сам з Таганрога, туди ми його завезли. А в нього 
нога велика, сорок чотири – сорок п’ять, і ноги з туф-
лями не [вміщалися] в трумну. То туфлі йому зняли і 
отак по боках положили. То він систрі своїй старший 
приснився: «Я так змерз», а вона ще так каже: «Льоня, 
так чьо ти змерз, мол, вдягнений ти, взутий». А  він 
каже: «Ну, я ж босий». Так вона каже: «От і нашо ми 
зняли тоді ботінки, треба було його ховать в ботін-
ках». А ше там при сусідці казала бабушка одна – по-
мерли її батьки, а вона дуже плакала. І вот її снитьця 
батько отак у воді. І чи то він її сказав, чи так її по-
думалося, шо: «Менше треба плакати, бо я тут весь в 
воді стою». […]

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Миньківці
Записала О. Боряк 26 червня 2013 р.  

у с. Миньківці Дунаєвецького р‑ну Хмельницької обл. 
від Шляги Оксани Антонівни, 1947 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Труна. [Як 
у вас називається труна?] «Домовина». «Дубовина» 
казали колись. То це виготовляли з дубових дощок. 
Тесали дубовину, робили вдома. Старалися люди за-
готовляти собі дубові доски на дубовину. То була ду-
бовина. А потом – домовина, бо то дім. А то дубовина, 
від слова «дуб». Домовина з обрізок, з тоненьких до-
щок. Тоді як робили, ну як міряли, метр восємдесят 
всім. [Може, палкою колись міряли померлого?] Ні, 
вони більше ніби стандартні. [А що робили зі струж-
кою?] Спалювали [або] клали в домовину ті стружки. 
Я помню, шо стругали колись і стружки ті кидали в 
домовину, з сіна подушка і трошки сіном притрушу-
вали і так ложили. Самотканне полотно люди старі 
спеціально собі тримали  – два метри, шоб стелити, 
застилювати домовину тую. Ну оббивали ще полот-
ном. Зубчики такі витинали і так кругом цвяшками 
маленькими оббивали і кришу цюю. [А  як у вас на-
зивалась кришка?] «Віко». І зараз кажуть «віко». […] 
Підбивали колись давно полотном тільки над очима. 
Да, квадратик такий над лицем. [Кажуть, щоб в очі не 
сипалося?] Може й так. Але ж він зажмурений. [З чого 
робили подушку?] З сіна. Наволочку чогось не брали з 
магазіну, а з полотна шиють, імєнно тоді шиють, як лю-
дина вмерла. Шиють наволочку з полотна і набивають 
її сіном, застиляють, зараз вже спеціальне покривало 
на подушку, а то хустину. Ну, з квіточками. А колись 
хусткою перкальовою [накривали]. Це сітцева. Хус-
тину називали «перкаль». Спорядження померлого. 
[Чи клали в домовину якісь речі?] Було таке в людей, 
шо клали. От кладуть палку, кладуть лєзвіє, кладуть 

станок бритися, окуляри, гроші в кишеню, хустинку 
носову. І давно так клали. Ходив з палкою – значить, 
палку покладуть. [Чи можна класти в труну червону 
чи зелену хустку?] Ну червону – то нє. А за зелену я не 
чула. А за червону, кажуть, погано як вдягнути мерця 
в червону хустку. Чи плаття, чи костюм. Жовті хустки 
зав’язують зараз жінок старих. [Чи кладуть гроші?] 
Батюшка каже, шо це не можна робити і не треба ро-
бити. Гроші це є нечиста сила. […] В кишеню кладуть 
мілкі гроші. Сни-прохання. Жінка [померла] і її дочці 
приснився сон, […], шо має вмерти Ганя на долині: 
«Передаш мені лакові туфлі». А вона каже, ця Женя: 
«А де вони?» – «Під шкафом, ти не могла знайти тоді, 
ти мені дала комнатні, а передаш лакові. Під шкафом». 
Вона дійсно, рано встала, під шкафом [знайшла туф-
лі]. А тая жінка, не Ганя, а друга якась така при надії 
була, то вона здибала її і каже: «Якшо мама твоя вмре, 
то я маю покласти, чи ти не протів, я передам туфлі, 
бо мені таке приснилось». Вона каже добре. А тут рап-
тово вмерла Ганя, зовсім друга жінка. А  та, шо була 
слаба, ще слабувала. […] Ну да, поклала і пішла. Про-
сто поклала. Багато кажуть, шо як присниться шо 
шось треба, в могилу можна покласти. «Пута». У нас 
кажуть, як взяти [мотузку], що зв’язували ноги, то чо-
ловік до другої не піде. Як руки зв’язані, взяти той то-
рочок, то не буде битися чоловік. А якшо підв’язують 
під бороду  – то не будуть люди говорити шось про 
тебе. Дома собі поклала і всьо. Нічне перебування 
біля померлого. [Чи йдуть на ніч до померлого?] Да. 
На вечерю. Якшо ночує покойнік – обов’язково вече-
ря. На вечерю дають картошку, якийсь оселедець, са-
лат. Шось таке, трошки чогось. Варять таке тісто до 
грибів. Картошку ще з чимось. Пісну вечерю якусь 
дають. Обов’язково пісна вечеря повинна бути, без 
м’яса. Ця вечеря сама головніша, коли мрець є, свічка 
горить коло нього, а в другій хаті вечеряють люди. Ві-
сім душ, десять, більше ж не ночують. А зараз ночу-
ють, не ночують, ну хто під вечір прийшов, лагодять 
вечерю тим людям, запрошують тоже під вечір. Тако 
смеркається – дають людям вечерю, повечеряли і піш-
ли додому, а хазяї там лишаються чи ще якась бабка 
чи читає там Псалтир. Атрибути поховальні. [Як у 
вас на померлого кажуть?] «Мерлець». [Що ставлять 
біля покійника?] На столі повинна бути ікона, хліб, 
вода в стакані, свічка там, у слоїка чи у стакані зерно 
набрано чи кукурузка, і  свічка повинна горіти, доки 
його з хати не винесуть. Як положили його, як кажуть, 
на лавку чи там тапчан який, чи там зі стуллів зро-
блять. Як хто шо може. Ну, кажуть, мерлець лежить на 
лавці. Так кажуть в народі. Коли на лавці ще лежить 
посеред хати, то на столі це повинно стояти. Свячена 
вода. [Куди потім дівають хліб?] Людям. Цей хліб може 
бути на віко поставлений. Рушник і хліб. Рушник по-
верх хліба. Рушник складений тако-о і на хлібу зверху 
положений. [Кому віддають цей хліб потім?] А тому, 
хто віз. Можна батюшці віддати, на цвинтар віддають. 
Вода свячена береться на цвинтар. На цвинтарі, вже 
коли мають спускати в яму, батюшка, є такі спеціальні 
слова, там кажуться по службі, і він освячує тою во-
дичкою. Вмочає зіллячко там якесь є і кропить яму ту. 
Хрест шо має бути за хреста кропить. Свічки ці у нас 
зараз беруть всі до церкви. Ця, шо горіла, вдома лиша-
ється. [І що далі з нею роблять?] По-моєму, ставлять 
в домовину. Ну да, це ж його свічка догоріла, мерця. 
[Чи ставлять воду з хлібом для душі?] А це вже тоді, 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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350 ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

як обід. Ставиться на стіл, де люди сидять, ставить-
ся в двох чи трьох місцях. Ставиться неповний ста-
кан води і на ній цілушечка хліба. Отак ставлять. На 
цвинтар несуть хліб, по-моєму. Хліб несуть на цвин-
тар, а воду я вже не помню, де діли. Навєрно, тоже не-
суть на цвинтар.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Де зупиняються дорогою 
на кладовище?] Коло церкви, де робив, де коні стали, 
як везуть кіньми, чи машина заглохла, де калабаня 
була. Бо загрузло, то й мусиш. Через вікно не можна 
дивитись. Треба вийти, закрити двері свої і подиви-
тись. [А  якщо дитина спить?] Хай спить. [Хто несе 
віко?] Якшо молода людина помре  – хлопці несуть, 
якшо молодий чоловік. А якшо молода жінка, то жін-
ки несуть віко. [А якщо вже старі?] Не несуть. На ма-
шині. [А колись] на підводі.

КЛАДОВИЩЕ [Як у вас кажуть на кладовище?] Цвин-
тар. При костелі – цвинтар польський. А православ-
ний не при церкві. Хто як хоче. Називають і «кладови-
ще». [Чи кажуть, що на воротях стоїть той, хто раніше 
помер?] Да. І в нас перестилюють. Якшо слідуючий по-
койнік, провадять його, то того переднішого виходять 
родичі з хлібом, з рушником зустрічать. «Перестиля-
ють» кажуть. Виходить родичка, допустім, дружина, 
якщо чоловік, і одна другій передає хліб. Та виходить 
родичка, а та, шо попереду, дає рушник і хліб. Просто 
руки в руки. Рушничок зверху на хліба. На похорони 
не під хлібом рушник, а зверху на хлібові рушник. Це 
дуже важливо. Того шо під хлібом рушник – ідуть на 
весілля, радісна подія. А рушник зверху на хлібині – 
це вже похорон, жалоба. На похоронах часом бувають 
такі люди, шо не мають хліба, такі, шо попрошають. 
Можна комусь віддати. Якшо іде попереднього покой-
ніка родичка на цвинтар, шо буде зустрічати другого, 
вона може ще взяти з собою пряників, цукерків і кого 
зустріне першого по дорозі – дати йому. Як вона йде 
з хлібом перестрічати, то вона повинна взяти шось і 
дати комусь, кого зустріне першого по дорозі. От ви-
йшла з порога і хтось надійшов, вона може і тут дати. 
Може дати аж під цвинтарем. А може і нікого не зу-
стріти. Отдасть на цвинтарі. [...] Раніше кидали у яму 
гроші, як мають спускати в яму. Купляють місце. Ви-
куп місця.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Ну, в дав-
ніші роки, шо мали, те й готували. А зараз також, шо 
мають, те й готують. Для похорон і поминок варить-
ся кутя, «коливо» називається. Вариться пшениця, 
но називається «коливо». А від чого коливо, тому шо 
воно йде колом. З  одної миски повинні їсти всі. Ко-
ливо існує до нинішнього дня. [Як називається обід 
у день похорону?] Обід. І на дев’ять днів готують ко-
ливо, і на сорок днів, і на рік. Борщ не вариться на ці 
[дні], тільки на похорон вариться борщ. Якщо вмирає 
хтось, то кажуть на борщ. «Сніданок» для померлого. 
На другий день несуть обід. Ну, кришки ції, шо з сто-
ла, збирають. Шо люди обідали, там котре шо лучше 
до лучшого скидається. От не доїли катлєт, риби – на-
віщо викидати. То скидають ті, шо збирають, з стола, 
то шо вже згортають. Його ні свині не дають, нікому, 
несуть на цвинтар. Кришки ці. [І воно може бути пе-
ремішане?] Да. Кришки ці. І в землі закопують, в ку-
льочку. Давно так було. Кришки ції несуть на цвинтар 
з обіду.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як ховають 
молодих людей, невінчаних або нежонатих?] Вдяга-
ють фату. Стара жінка […] була вмерла, вона не була 
замужня ніколи і її вдягали в фату. Я помню, шо дуже 
старенька бабця така. Вона була в фаті, в білім плат-
ті і так, як нєвєста. А якщо чоловік не був жонатий, 
то чіпляють букет з лєнтою тоже так само. [Чи  під-
стиляють щось під ноги?] Рушник. Всім. Самогубців. 
Батюшка пояснював, що самогубців ніхто не повинен 
ховати там, де людей всіх. А  там десь в окопах, десь 
поза цвинтарем, по-перше. По-друге, батюшка там не 
повинен відправляти. Це всьо, це самогубець, не сщі-
тається, шо з Богом помер, а з нечистою силою. І таке 
ніхто не споминає в церкві. Ніяких самогубців на Зе-
лену суботу ніхто не споминає. Так шо Поминальна 
субота це загальна. [А колись у вас на Зелені свята по-
минали самогубців?] Ну таке. Сказав батюшка, шо це 
не повинно так бути, не повинен самогубців ніхто по-
минати. Якшо він втопився нечаянно, то це не самогу-
бець. А є такі, шо топилися спеціально, камінь до шиї 
собі прив’язували, то то самогубці. А якшо втопився 
нечаянно при якійсь повені чи там не знав глибини, 
чи пірнав... [То його і відспівують?] Відспівують тоже.

СТРАХ ПЕРЕД ПОМЕРЛИМИ Мені в народі зробили. 
Ну, шоб я його боялася [покійного], він мені і не при-
вижався, і  не чула шоб гуркало шось  – нічогісінько. 
Ну просто мене зібрало так о. До того я була зжата. Не 
тямила в той день нічого. Но ночували два дні в мене 
сини. А потом вони йдуть і я за ними йду. Я не могла 
бути сама. […] Возили мене до бабів. Сказали в день 
похорону шось забрано. [А  що можна було взяти?] 
А ми лишили хату, пішли на цвинтар. А тут я лиши-
ла сусідів, чужих людей, які не могли іти туди. […] Як 
забирають вже мерця, лишається одна жіночка, замі-
тає хату кажуть. Ото, шо під домовину кидали, хто шо 
приніс – чи бумагу, чи пакет якийсь від хліба, чи шо – 
то треба всьо забрати, замести і десь за обістьом спа-
лити. Вона цього не зробила. […] Я приходжу, а в мене 
тут коло грубки купа стоїть пакетів, газет. Це всьо вона 
зібрала і принесла мені там, де я сплю, в  ту кімнату. 
Коло грубки всьо стоїть. Я кажу: «А чого ви не спалили 
цього?»  – «Так дощ, де ж будеш палити».  – «Було зі-
брати в мішок і винести за ворота десь тоді, як забрали 
мерця». – «А нащо? Візьміть і спаліть в грубці». Я взяла 
і спалила в грубці. В грубці в хаті я спалила. Якби ж я 
була знала шо це шось таке, я була б забрала б в мішок 
і винесла б. А так я спалила в своїй грубці, де я сплю. 
[…] За шторою купа болота. Це вона згорнула звідти 
і за штору. Не могла на совок взяти і викинути за во-
рота. То за штору, а то туди. Це та баба, шо дев’яносто 
три роки. Значить, вона шось знала. Я їй казала: «Тьотя 
Аня, шо ж ви мені таке зробили! Два роки до мене діти 
їздили. Боялася стіни, хати своєї боялася, подвір’я!» 
Вона не вірить за церкву, в неї не ікони нема в хаті ні-
чого. [Треба було все винести й одразу десь спалити?] 
Аякже. Все повинно бути чисто в хаті. […] А в мене 
ціла купа. А значить тій на картах показалось. Каже, 
в день похорону це всьо. Я думаю, може, хто шось взяв. 
Але ні, оце якраз воно і є, шо спалене вдома. […] Мені 
розказували, що треба в комин зазирнути, коли хо-
ронять. Як виносять. Казали, шо двері треба закрити 
скоро. Тут закрили двері, а вже надворі забивали тру-
ну, того шо дощ і мій був дуже ревний поляк, то казав, 
шо мене тільки закритого вести. Забивали, а  іконка 
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випала, як виносили. І вже забито, я на подвір’я. Бра-
ма відкрита і кричать до мене: «Ти куда пішла? Треба 
браму закрити». А я іконку пішла застромляти туда, де 
вже забито. А я думаю підопхаю, чого її маю лишати. 
Вона випала коли виносили ж, не в домовині, а на про-
стині.  А  коли вже за ворота його винесли, класти на 
машину, а я іконку побачила. А ворота ще були не за-
криті. [Ви вернулися?] Не вернулася, а  побігла вслід. 
Казали, шо не треба. Треба закрити ворота, а потім ви-
ходити. Двері вже закриті, а ворота відкриті, бо несли 
до машини. Треба було закрити браму.

с. Мушкутинці
Записала Ю. Буйських 25 червня 2013 р.  

у с. Мушкутинці Дунаєвецького р‑ну Хмельницької обл. 
від Вишневської Зої Тимофіївни, 1937 р. н., католички

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Сни-прикмети. [Якщо сниться, що зуби випадають,] 
то недобре, бо се вмирає в роду хтось, якшо кров і зуби 
вириваєця. А якшо нема крові, то це дальший хтось. 
Но тоже спулняєця. А  мертві сняться чого  – шоб 
за него молитися. То я вже молюся за них. В  мене є 
книжка, я молюся за них. «Стривожити» покійника. 
[Чи кажуть, що як помирає людина, то не можна її три-
вожити?] Не можна с путі сбивати, не можна плакати, 
але хто ж так не може зробити, шоб не плакати. Пла-
чют, всьо равно плачут, с путі сбивают, бо кожне жалує 
свого. Сповіщення про смерть. [Як у вас сповіщають 
про смерть? Чи відкривають ворота?] Ну, як вона по-
мерла, то вже всьо врем’я відкрито, бо люди йдут до 
хати. Всі приходят – і сусіди, і всьо село приходят. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Кого кличуть обмивати померлого?] 
Ну, повінна мити своя дитина маму чі тата. Бо якшо 
своя дитина обмиває тата чи маму, то Господь про-
щає їй гріхи. Але як дитина не хоче, то приходят су-
сіди обмивают. «Мертва вода». [Куди треба вилити 
воду?] А я не знаю. Колись я чула, дівчина йшла і […] 
помили когось там були вмершого і вилляли за нею 
воду, і вона скалічила, та дівчина. Але та дівчина ви-
лікувалася і віддалася, жіла роки, мала вже шось троє 
дітей чи шо там. І потому знов скалічила. І цяя сама 
жінка, шо вона скалічила, то вчора їй робили опера-
цію. Йшла і несла черпачьком води і впала і ві бідрі 
ногу зламала. Такі всьо равно вона покарана. Значить, 
шось ї тримає. Нічне перебування біля померлого. [На 
який день ховають?] Ну, любого дня хоронят, бо ж на 
третий має бути. День умер, а завтра ховают вже. Хіба, 
може, якісь повішаний, то швидко. А це вже на другій 
день ховают. [Чи кажуть, що покійник має вдома пе-
реночувати?] Кажут. І є так. Сидят свої рідні, а хто ся 
хоче от ше дальше – посиде, свої рідні не повинні спа-
ти. І Ївангелію читают, моляця. І батюшка приїжає – 
чи то рускій, чи то цей польський, то пріїжяє ксьондз 
молиця коло него. Вдень, коли мають хоронити, то 
тоди приїжая, відправляєця і визут на цвінтар і тоди 
ше дорогою моляця, так шо важно подивитися. Атри-
бути поховальні. [Що ставлять біля померлого?] 
Свічка, хрестик, вода свячена  – коло него на стільці 
десь. [Свічку у зерно ставлять?] Нє, в світильник цей, 
шо кладеця. Сни-прохання. Жінка мині казала, шо 
мама померла і приснилося її, шо: «Дай мині буділь-
нік». То вона взяла той будільнік, занесла на могилу 

і закопала. А  друга жінка мині казала, шо снилося 
тоже, шо палку не дали. Шо ходила з палкою. То за-
несла на могилу закопала. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном. [Чи можна прибирати в хаті 
після того, як винесли покійника?] Ти й прибирают, 
всьо зара прибирают, бо приходят люди з цвинтару, 
дают вичєру і столи кладут. Є такі, шо в кафе роблят, 
а є такі, шо вдома роблят. Закривают білим дзеркало, 
шоб ніхто не дивився в дзеркало, шоб чогось не ляка-
ця, навєрно. Простиньку кидає на зеркало. [Чи можна 
вагітній іти на похорон?] Ти й не можна, але йдут. Як 
свої, ти й ідут. […] [Коли] мрець близько, осьдьо, то, 
каже, не можна спати.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносят з 
хати, закрівают двері живо, закрівают браму і повез-
ли. […] Люди сампиред виносят [труну] надвір і несут 
на дорогу, кладут на машіну, а свої закривают в хати, 
не пускают надвір швидко, закривают двері. А потом 
уже відкривают, уже відпускают так, шоби вже в хаті 
ніхто більше не вмер, шоб не витянуло ше когось. [Хто 
за ким іде у процесії?] Пиред хреста і несут вінки, і пи-
ред іде мрець на машині, а тоди свої ззаду за машинов 
йдут. На машині мерця везуть. Чи то кіньми, чи то 
машінов, но визуть. А люди ідут пішком. Так си про-
воджают. [Чи зупиняються на перехрестях?] Зупиня-
юця, де фіґура є, і там правіт. [Чи кажуть, що як за-
носять на цвинтар, то ніби мертві чекають його там?] 
Да. Такє то є, кажут. От ідут всі люди, шо всі йдут за 
мерцьом, то свої, шо помирали душі, чикают в брамі. 
І кожного свого бачат. Ця душа кожного свого бачит. 
То це таке ксьондз на казанню казав.

КЛАДОВИЩЕ Копачі. [Заздалегідь яму викопують?] 
Да, да. Борше на день викопуют. [Чи платять цим лю-
дям?] Ні-і! Ніхто нічого не платив. Просто іду на по-
хорон, аби віддати свою вдячність. Дают обіди й всьо, 
не платят. [...]  І тоді вже принесли його, похоронили 
вже в яму, кинули чуть зимлі і тоди всі ці люди пошли 
по своїх гробах і там вже моляця. Але борше не можна 
йти на свої гроби, тилько тоди, коли спустят в яму.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. [Хто кличе 
на обід?] Тая людина, шо її померла людина якась: чи 
то тато, чи то мама, чи то дитина, то тиї свої кличют 
їх на обід, сусіди. Страви поминальні. [Які страви го-
тують на поминальний обід?] Ну, перше – борщь. Там 
якісь пиріжки, капуста, голубці, такі во лагодят якісь, 
такі во салати якісь трощкі там всьо. Горівки не кла-
дут, вина не кладут, нема алкоголю. І опше ксьондз був 
Гжегорж, то той всьо заказав, шоб Боже борони, шоб 
давати обіди за вмерших! Тилько дати тим, шо копа-
ли яму, а дає си до костьола – моляця всі люди. І не 
тратитьця, не тягнути се, бо то гріх. Він так заказав. 
І так люди багато робили. Але цей ксьондз, десь його 
забрали далеко і його нема, і знов повернули, всо одно 
дают вичері, ці обіди знов влаштовують. [Чи готують 
коливо?] Се в нас коливо даєця тоди, коли людина вже 
пролежала дев’ять днів, на обід – нє. «Сніданок» для 
померлого. [Чи йдуть на цвинтар на другий день після 
похорону?] Ну, це вже йдут тиї, шо на столі лишилося, 
крішки змели, винесли, на гріб посипали, там пташки 
злітаюця і вони собі тоже співают. То виносят зо стола 
ції всі кришкі, там є на столі. Поминки післяпохорон-
ні. Коли пролежала людина дев’ять днів в могилі, тоди 
йдут до церкви, дают до церкви і тоди в церкви дают 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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коливо. І тоди приходят на дев’ят днів, дают вже вдо-
ма вичеру і тоди кожний кушає раз це коливо. Так з 
чашки тіки. [З чого готують коливо?] Пшениця така 
ціленька, не можна ні пихати, нічого, шоб ціла. Прям 
пшеничька і всьо. [Додають] цукор і мед. [Несуть у 
церкву, там правиться на дев’ятий день?] Да-да, над 
цим хлібом, над цим коливом, і  тоди приносят, і  то 
правлят дев’ят днів вдома, і  за стил всі люди сідают, 
по ложеці кожне кушає. Так, як причастіє, так само і 
це. […]. Є й сім днів справляют. Перші дні справля-
ют, везут на цвинтар, сім днів справляют в церкві чи 
в костьолі, а  дев’ят днів дают вдома. А  тоді трицять 
днів, в нас дают тридцят [у католиків].

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вас у селі загаль-
ні поминальні дні, коли всі йдуть на цвинтар?] «Цвін-
тар», «кладбіщє» – так і так кажут. Є в нас Зелені свята, 
є Вшисткіх свєнтих восени, Всіх святих. То тоже йдуть 
всі на цвинтарь і там правиця. Першого листопада то 
Вшисткіх швєнтих, то йдут на цвинтар всі молитися і 
ксьондз з нами і всі. І на свята Зелені йде ксьондз, тоже 
правиця, увесь цвинтар обходит і всіх кропит. В неді-
лю. [На саму Трійцю?] Да. В нас кажуть Зіслання Духа 
Святого. [Чи несуть якусь їжу на цвинтар?] Несут! 
Кожни за своє шось роздає. Моляца разом, а потому 
несут цукерки, праніки. І  водичькі напитися, і  всьо 
дають. [А на могилу кладуть їжу?] Нє-а, на могилу не 
можна, бо там муравлі налізут. Просто люди дают і 
так всі їдят, даруюця.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. [Де ховають са-
могубців?] Так само на кладбіщі, но це в окопі. Пра-
віця разом і всьо разом, але якісь чяси треба трошкі, 
шоби покутало – шо не можна за него нічого робити.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Кажут, шо цілий 
рік є [душа в хаті]. Якшо мастиш хату, то треба лишати 
десь за воразом місце, бо душа сидит. І не можна мас-
тити. А вже рік минув, дали рік по нім, аж тоди мож-
на вже мастити полностью хату. [Чи можна побачити 
душу?] Не можем се побачити, Бог не дає сего нам. 
Отакі во, шо приснитися, то може хтось присниця. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» Вночі не можна 
плакати. Розказували, шо в нашому силі помер чоло-
вік, троє дітей було, і він до неї ходив. Но шо вона ро-
била – я не знаю. Довго ходив, пошті рік. Кажуть, шо 
маком [треба обсипати] і всім. Але воно, кажуть, шо 
не помагає, но всьо на своє робе.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Привороття Друге
Записала Ю. Буйських 28 червня 2013 р.  

у с. Привороття Друге Кам’янець‑Подільського р‑ну 
Хмельницької обл.  

від Гаврилюк Світлани Олександрівни, 1965 р. н.,  
Мельник Катерини Яківни, 1946 р. н., родом 

із с. Лищанівка Дунаєвецького р‑ну Хмельницької обл.  
(у с. Привороття Друге проживає з 1961 р.),  

та Микитюк Марії Григорівни, 1939 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. [Чи готують люди собі 
одяг на смерть?] Я й собі зібрала. В мене є і сорочька, 

і костюм, і всьо. Уже давно, уже зо двацять років сто-
їт. Ну, слабую собі та й думаю: «А нашо потому хтось 
має?». А  була у Вербці така жінка, шо навіть домо-
вину собі купила, нагорі поклала, в целофан вбрала 
і стоїт. Каже: «А нашо потом мают діти бігати?». Спо-
рядження померлого. [Що кладуть у труну?] Хто шо 
кладе. Я од чоловіків, би тато, мій тесть помер, і мама 
так само вмирала, то я сьо то, шо вони ходили собі 
до церкви, всьо зіллячко я їм то постеляла. Водичьку 
вони мали свячену, олєю свячену. Всьо я їм віддала 
туда. Масносвятіє робили. Зільоосвященіє це, із Сємі 
Таінств Церкви, це во таке шо маслосвятіє робиця. 
Воно робиця всьо в Великій піст пошти, в  кожній 
церкві. То всьо – там ватечка і свічечка – я всьо туда 
їм віддала. [Чи кладуть особисті речі?] Нє, нє, нє. [Чи 
кладуть гроші у труну?] Нє, нічого. То це вже в селах 
якісь такі традиції, якісь такі заговори, цього не мож-
на. Нічо не кладем. Сни-прохання. [Чи казали у вас, 
що мертві можуть снитися і просити щось передати?] 
Ну, то ж воно так і є. То другий вмре, як шось при-
снилося, то другий як вмер – прийшли, поклали тому 
в трунву, та й віддали то, шо він хтів. У мене так чоло-
вік снився моїй сусідці. Я обіцяла була розу посадить 
[…] То він сусідці приснився: «Скажи Марії, най мині 
дасть то, шо вона обіцяла». Я  прийшла, вона каже 
до мене: «Шо ти йому обіцяла?» – «Розу». – «Ну от, – 
каже, – візь ми і посади йому розу на гробі». От мині 
дєдушка снився. Я захожу в церкву, а він в притворі 
і дивлюся – чось роздітий, майже голий. І я прийшла 
додому, кажу батькам: «Мині дєд приснився голий». 
Ну, так зрозуміли, шо йому не хватає ж чогось. Тре 
моліца за нього, шось подавати, отак ми це зрозуміли 
і так читали, більше подавали за нього. […] Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. [Чи кажуть, 
що не можна дуже плакати?] Ну, чула я таке. Ну, пла-
чуть, бо рідні, але не дуже треба сильно там страдати, 
бо дійсно, вони це важко переносять. Треба за них 
молитьця, подавати кругом за них. В Почаїв ми їздим 
часто, то ми там подаєм на рік, от шо моляця, читают. 
Нєоступаєма Псалтірь є така, чітаєця кругласутачна. 
Нічне перебування біля померлого. [На який день хо-
вають?] Як хто, як в якому стані людина. Взагалі-то, 
по правилах, на третій день повинні ховати цю лю-
дину. А  так на другій більшості ховают. Не хочуть, 
шоб лежала. І дома шоб перебув, і в церкві можна. Як 
у батюшки матушка померла, він її привіз, вона три 
дні була в церкві. Служби ішли в церкві. Сильно ма-
тушка така була, молилася, вєрующа була і померла. 
А  взагалі до вдома, сидят, читают. Он мама ходе по 
похоронах, даже її запрошують, вона читає Псалтір, 
читає кахізми. […] Вичеру подають до дванацяти го-
дин. Якшо піст, то там шо – вареники якісь с карто-
шкою чи там с капустою і якийсь салат. То так небага-
то – трошкі так, аби перекусили люди. Борщь ввечері 
не дають. Атрибути поховальні. [Що ставлять біля 
труни?] Свічка горит і на груди хрест, і  якшо чоло-
вік, то Спасітєля іконочку, якшо жінка – то Матінки 
Божої іконочку. [Свічку в зерно ставлять?] Да, так, 
шоби вона стояла.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Везуть у церкву і вже в церк-
ві йде отпєваніє. А дома тіки свої люди отак шо ходять, 
читають Псалтірь, зранку скіки там треба прочитати 
акафі́ст, прочитуєця все і всьо. Проводять через село, 
до кінця села проводят і вже там сідают [у машину], 
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тому шо у нас кладбіщє знаходиця верхи, далеко. […] 
Там яке, може, чи маленька дитина часом десь колись 
буває таке чи молоденька, то, може, несуть. А такі ста-
рішиї  – везут. [Хто за ким іде в процесії?] Ну рідня, 
біля машини хрест несуть, хоругви несуть, а тоді люди 
йдуть вже. [Чи зупиняються на перехрестях?] Ну воно 
так і получаєця, шо оце і є перехрестя, якшо виходи-
ти це з-за моста, і там вже люди хто вертаєця, а хтось 
сідає в автобус і їде. [Чи кажуть, що як привозять на 
цвинтар покійника, то там його зустрічають?] Зустри-
чают. Там попередній – той, шо помер, то люди йдут і 
зустрічяют. Шо перед цим був. Там цукерки, пранічки 
роздають.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [На кла-
довищі запрошують на поминальний обід?] Так. Ідуть 
всі, хто коли приходе, той і йде. Зараз в основному 
всьо більше в столових замовляют, а хто і дома може 
робити. Страви поминальні. [Які страви готують на 
поминальний обід?] Ну, якшо піст – то пісні, а якшо 
не пісні дні, то різні. […] Положено без м’ясного, 
а так всьо – якшо не піст, чи не середа і п’ятниця. А як 
середа і п’ятниця або піст, то пісне. Всьо є пісне  – і 
голубці, і капуста, і салати, і катлєти роблят з фасо-
лі, і  рибку. І  всьо-всьо-всьо готують, тіки м’ясного 
нема. І ніби же й молочного немає в піст. [Яку стра-
ву подають першою?] Борщь. Обязатєльно – коливо. 
З медом більше. Всьо можна. А це не на обід, а це в 
церкву несеця. Там наймаєця панахидка, відслужує-
ця панахидка, її приносять додому і дают обід. Коли 
дают обід, тоді всі вперед кушают. [Коли коливо не-
суть у церкву?] Ну, коли панахидка. «Сніданок» для 
померлого. [Чи йдуть на кладовище наступного дня 
після похорону?] Ідут, но це необязатєльно, це не по-
ложено. І тім болі, шо нічого не класти на могилу. [Це 
батюшка так каже?] Ну вопше і книжки так пишут. 
На могилу не класти, того шо там собаки і всьо, і ро-
блят нечистоту там.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ В нас Радоніци, ото служ-
би такі проходят в суботу. В суботу постійно. Ну, не 
кожну суботу. От якшо Великій піст, Пасхальний піст 
оцей, то там кожної суботи іде Радоніца, поміновєніє 
усопших. А  це от на Зелену неділю, на Зелені свята, 
була субота тоже Радоніца  – поминальна, поміновє-
ніє усопших. То тоді от і несетьця, пшеничька [коли-
во], то тоже поміновєніє усопшіх. Пшеничька варіця, 
кидаєця там мед, шо добавляють – горішки, канфєти 
там. Саме головне – пшениця і мед. Пшеничька і мед. 
На обід всі її покушають. […] [Які дні протягом року 
поминальні?] Поминальних є чотири: є Дмитрівська, 
є  Зелена субота, Троїцька субота. А  Дмітрівська це 
сьомого листопада. Опше-то нє, восьмого Дімітрія, 
а  попередня субота  – Дімітріївська. А  восьмого Ді-
мітрія Солунського, воно в числі. Дмітрівська субота, 
Зелена субота, Троїцька, потім […] Великій піст. Про-
води – це в нас Проводи в вівторок після Паски, після 
поминальної неділі у вівторок Радуніца. А в Піст у нас 
трицять чотири суботі, в Піст у нас батюшка служит в 
усі суботи поминальні.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
марів. [Чи казали, що були такі люди, яким треба 
було якось полегшити відхід душі: чи вікно відкри-
ти, чи стелю розібрати?] Ну, я чула. То це котрі кол-
дуни були. То навіть і чериз якесь колесо, казали, чи 

шо там приносили. Я такого точно не знаю, но я чула, 
шо колдуни, якшо він не передасть свого колдовства 
комусь, то йому дуже тяжко вмерти, він дуже довго 
мучиця, не то шо там день чи два, оно місяці мучиця, 
не може вмерти, пока не передасть колдовства. Якшо 
ніхто не хоче прийняти колдовства, то він дуже мучи-
ця. А більше діти приймають, но це не можна, це гріх. 
Самогубців. [Де ховають вішальників, утоплеників?] 
За цвинтарьом ховають, за окопою, за оградою. [Чи 
відспівує їх батюшка?] Нє, ні в якому разі. І  книжка 
пише, і батюшка каже нам, шо молитися навіть і пра-
вити за нього не можна, це самоубійца. [Яка книжка?] 
Ну от ції книжки церковни, в церкві є, купляют собі 
люди. І  батюшка кожен раз пояснює нам. За них ми 
не маєм права молитись. Ніхто не має права за цих, 
шо на себе рукі накладают. […] Молитись, тіки ім’я не 
згадувать. Батюшка сказав, шо «за всіх», но не поми-
нати ім’є. За всіх упокій. Їх поминают у Великий піст, 
коли там поминаюця всі душі, моляця за тих, за тих і 
«за них» кажуть. «Пом’яни, Господі, і їх пом’яни». […] 
У тьоті Мусі син помер, от недавно, то батюшка тут 
був. Вони в церкву його не возили, бо він пив і він за-
душився. То його вже дома повністю, но батюшка про-
читав всьо-всьо повністю дома.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Мині снився мій тато, як по-
мер. Сниця, що він іде до мене, всьо врем’я іде. Я по 
церквах давала і сама молилася. [Це подавати треба?] 
Да. На частічке саме главне треба подати. Записуюця 
душі і подаюця, так як на проскумедю [?] чи на час-
тічку, якось воно називаєця так. Вопшем, тая про-
свора, шо беретьця, виймаєця частічки на причастє 
і кидаюця у чашу, де є вино – це кров Господня. І ба-
тюшка каже: «Господі, обмій цюю душу свою чистою 
кров’ю».

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Душа до дев’я-
того дня в хаті. А  до сорокового від дев’ятого вона 
йде по митарствах. […] Потім вона проходить на 
Царство. А  там вже Суд Божий.  [Чи  можна побачи-
ти душу?] А  вона невидима, хто її може побачити,  
ту душу?

УЯВЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ [Чи кажуть, що є легка 
смерть і є важка смерть?] В мене є книжки, я багато 
книжок дуже перечитала, і в мене є отакі рісуночки, 
шо є смерть грєшніков люта. Вмирає грішник і при-
ходят до него бєси і йому дуже страшно і він мотає-
ця з єдного боку на другій – тяжко вмирає. А є та, шо 
лигесенько вмирає, той, шо ангел, – прийшла смерть і 
розлучила тіло із душою.

с. Слобідка-Кульчієвецька
Записала Л. Артюх 26 липня 1981 р.  

у с. Слобідка‑Кульчієвецька  
Кам’янець‑Подільського р‑ну Хмельницької обл.  

від Журенко Марії Юхимівни,  
Шипоповської Олени Улянівни,  

Лісовської Наталії Улянівни,  
та Шмеляк Лукерії Пилипівни, 1902 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Ховають мирця на другий день, 
на третій, буває по-всякому. Обмивають чужі люди, 
можуть і свої. Спорядження померлого. Покійнику 
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дають у руки світло [свічку], кладуть перстень з вос-
ку, хустку. Атрибути поховальні. На столі при по-
кійному стоїть хліб. […] Дзеркало завішують, часи 
спиняють. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносять 
з хати через поріг і зараз в’яжуть рушниками тих, хто 
несе вінки і труну, а хто віко – терновими хустками. 
[Як винесли покійника] скоро двері закривають, зми-
вають у хаті після покійного, щоб другого покійного 
не було. Певчі співають по всьому селі і на цвинтарі. 
В’яжуть праву руку. Коли труну виносять, тричі опус-
кають на поріг – прощаються з хатою, так само у во-
ротах. [Несуть] хрест, дві ікони, коливо [жінка несе], 
вінки, віко, певчі йдуть. Тіло провадять на плечах 
шість-дванадцять чоловік, а потім ідуть ті, хто про-
воджає: рідні, близькі.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після кла-
довища миють руки обов’язково […] і не витира-
ють: стряхнуть, щоб гріхи з покійного струсити. […]
Цілушку, стакан води, коливо ставлять для мерця у 
центрі на столі. Стоїть до другого дня. […] За сто-
лом першим їдять коливо, за ним – борщ. Потім все 
інше – хто що хоче, той те і бере. Страви поминаль-
ні. Обід: коливо, холодець, голубці, салати, печиво 
солодке, м’ясо. У  Слобідці борщ варять, у  Жовтне-
вому – ні. Макаран – бабка з макарону або з лабші. 
Подають з курятиною її. Риба, ситро, пиво, горілка. 
[…] Холодне м’ясо, вінегрет (цибуля з яйцями, ре-
диска), салати, риба тушена, заливна, «крущики», 
рогалики, медівник, кролі, курі, компот. «Сніданок» 
для померлого. На другий день [після похорону] рід-
ні приходять пам’янути «на водичку». П’ють потро-
ху, насамперед ту воду всі наливають у чарочку, щоб 
душу охолодити. Поминки післяпохоронні. Обід на-
зивають «параста ́с». Поминають дев’ять, сорок день, 
півроку, рік […] три, сім років […] Роблять це так: 
жінка бере хліб, хустину, свічка горить на хлібові, всі 
з свічками. Жінка несе хліб, всі цілують хліб. Як до 
року – то до воріт виносять все це, а після року – за 
ворота. Стакан з водою і цілушку ставлять в день по-
хорон, а  рано на другий день просять на покриття 
стола. Ту водичку випивають родичі, наливаючи по-
троху в чарки. […] Дев’ятий день: обід, потім ідуть на 
кладбище, несуть коливо з пшениці, або рису [пше-
ниця переважно].

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ На другий тиждень 
після Паски коливо варять, баба печеться [паска], 
коливо роздають. Ідуть на гріб [до могил], крашан-
ки несуть, медівники, кладуть на могилу. На Зелені 
свята ідуть на кладбище, на гробах кладуть печиво, 
цукерки. Троїця – три булочки зі свічкою на кожній, 
моляться за пропавших і загиблих, тоді  – за всіх. 
Потім загальний стіл: голубці, каша (обов’язково з 
пшона, курудзи, з рису), холодне, колачі, пиріжки з 
цибулею, кропом. Поминальні дні: Хомина неділя і 
Тройця. Родительська субота – у суботу перед Трої-
цею, тих, хто на себе руки наклав, поминають лише  
у цей день.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як помре мо-
лода  – вінок чіпляють, а  як молодий  – букет. Як до 
шлюбу одягають. Купують колачі, кожному роздають 
після обіду.

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Западинці
Записала О. Боряк 23 червня 2013 р.  

у с. Западинці Летичівського р‑ну Хмельницької обл.  
від Гунькової Галини Карпівни, 1941 р. н.,  

та Роженко Єлизавети Гордїївни, 1919 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Труна. 
[Чим міряли, коли труну робили?] Метром. [Чи міря-
ли очеретиною?] От не знаю я. Атрибути поховаль-
ні. [Що ставлять біля покійника?] Свічку і хліб на стіл. 
І в хліб вставляють свічку, горить. [Скільки має стоя-
ти свічка?] Скільки буде покойнік. Ставлять свячену 
воду, а тоді її десь виливають, туди виливають в яму. 
Хліб дають на обід. [Чи несуть хліб на кладовище?] 
Несуть з собою і тоді на обід дають, розрізають і на 
стіл ставлять.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Чи готу-
ють коливо?] На девять день роблять, на сорок день і 
на рік роблять коливо. У нас роблять з пшениці. А є 
такі, шо роблять з рису. В нас на рис не переходять. 
[Що додають до пшениці?] Сахар, мед. Хто хоче – мак 
ще. [Скільки куштують колива?] Три ложки. […] За-
раз роблять поминки без всякої горілки, без всякого 
вина, без нічого. Тільки дають воду.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Восени у які дні помина-
ють?] Михайла  є. [Як цей день називається?] Поми-
нальний. І перед Пасхою тоже субота є поминальна. 
Але це не скрізь однаково.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Кажуть, одна жін-
ка, як несла хоронити [чоловіка], то він стояв у воро-
тях. Стояв у воротях і сміявся. Батюшка каже – душа. 
Я каже, підходжу до того, де він стоїть, – нема нікого, 
тільки стоїть стовб. Вона каже, я  лежу  – стоїть коло 
моєї кроваті світлоокий, худощавий хлопець, в тако-
му костюмі, як ховали його. Я, каже, дивлюся – точно 
Саша прийшов, шо поховали.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Чи кажуть, що не можна плака-
ти?] Батюшка не каже, а баби кажуть. Кажуть, шо там 
якійсь снився: «Бабушка, ти не плач за мною, бо я весь 
у сльозах». 

с. Шрубків
Записала О. Боряк 23 червня 2013 р.  

у с. Шрубків Летичівського р‑ну Хмельницької обл.  
від Снісаренко Клавдії Кузьмівни, 1934 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. Є така, тепер менше, є така 
жінка в селі, яка ходить обмивати. Вона обмиє, наря-
дить, положить всьо. Їй за це платили гроші. «Мертва 
вода». І ту воду виносили виливали там, де не ступає 
людська нога. Підготовка смертного вбрання. [Які 
речі люди готують собі на смерть?] Ну як, всю одежу, 
шо вдягнути. І сорочка, і блузка, і спідниця, і фартух, 
бо це ж пожилі люди, їм ще й фартуха треба було. 
І панчохи, і тапочки, і хустки які, і жакет, і кофту. Тру-
на. [Як кажуть: «труна» чи «домовина»?] «Домовина». 
Колись, як був колгосп, то в колгоспі [робили труну]. 
То колись брали оббивали чорним […] а тепер вже ні. 
Тепер вже купляють і вже воно оббите всьо. То колись 
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купляли покривало там, хрест. Ще колись раньше, то 
воно на марлі вибивалось, а тоді стали на таких більш 
дорожчих. А тепер то вже дуже шикарно. На тюлю все 
вибивають. [Чим міряли домовину?] Очеретиною. То 
навіть такі були прокльони: «Шоб тебе очеретиною 
зміряло». [Що потім робили з очеретиною?] Спалю-
вали. [А зі стружкою шо робили?] То як колись вдома 
робили, то спалювали, а тепер як не робили в хазяйст-
ві, то хто знає де її діли. Як я свекруху хоронила, то в 
колгоспі робили домовину. Сіно стелили, потім колись 
домотканне полотно, потім простинь. Колись же ж не 
оббивали всьо. А тепер всьо оббивають і всередині і 
кругом. [Як у вас кришка називається?] Так і кажуть – 
«криша», «віко». [Чим оббивали кришку?] Оббивали 
чорним. Домовина зверху оббивалася чорним, а все-
редині білим. І кришка зсередини тоже білим. А тепер 
вже всьо готове. Тоді вже пішли простині. Тепер вже 
нема домотканного полотна, то простині. І колись же 
ж називали «віко», потому шо рівно робили. Оце тіль-
ки в кого ноги не вирівнювалися, то випуклу труну. То 
через то називалося «віко». Спорядження померлого. 
[Що кладуть у домовину?] Обов’язкове повинно бути 
свячене зілля. Оце як на Маковея святять зілля, то 
вкладають його в домовину. [А куди саме?] Ну з обох 
сторін. Або під подушку, або просто так положать і 
всьо. Те, шо на Маковея святиться, чи там на Спаса. 
Застиляють. На цвинтар несуть свічки, всім дають, 
хто стоїть в хаті, всім дають свічки тримати. І потім 
вже як відправа пройшла, погасили, то колись ложи-
ли в ногах у покойніка в домовину. А тепер несуть на 
цвинтар і на гробу ложать прямо зверху ці свічки. [Чи 
кладуть у домовину гроші, хрестик?] Хрестик кладуть, 
вєнчик такий наложується і прохідна ложиться в кар-
ман чи на груди. Любому покойніку кладуть хустку і в 
хустку сорок монет ложать. Сорок монет, потому что 
покойнік повинен пройти сорок преград і за кажну 
преграду йому треба заплатити. То клали їм по сорок 
монет туди. І по копійці, і по дві, і по п’ять. Хто які 
збере, ну шоб сорок монет було. […] [У  що взували 
покійника?] [У] тапочки. В основному тапочки, туфлі. 
[Колись] тільки обмотували білим платком. Все одно 
босого поховають. Така приказка була. То тепер шоб 
не було цієї приказки, то ложать тапочки. Взувають, 
як лежить, а на цвинтарі знімають тапочки, ставлять 
рядом. [Колись] прямо полотенцем якимсь білим, 
бінтом, марлею [замотували ноги]. Саме главне, шоб 
білим. Оце ніби тапочки робили. Конєшно, колись 
нового нє, а  старе, полотняне. Шось старе порвали, 
замотали, зробили так, як тапочки, і  всьо. Як тепер 
панчохи, носки, мужикам  – носки, жінці  – панчохи. 
[Якщо людина з паличкою ходила, чи клали її в тру-
ну?] Палочку оставляли. [Чим застеляли подушку?] 
Тепер застиляють хусткою. Гарну шерстяну хустку 
застиляють. Хоч чоловік, хоч жінка. І подушка з сіна 
повинна бути, не пір’єва. Головний убір чоловікові – 
кашкет чи шапку. Зимою шапку, літом кашкет ложи-
ли збоку. А жінки закутані. Хусткою закутували всьо. 
[Які кольори не можна в домовину класти?] Червоно-
го, яркого. Хоч молодий, хоч старий – яркі кольори не 
можна. [...]  Як в вісімдесят дев’ятому році хоронили 
сваху, то там одній приснилося, шо їй буде холодно. 
І вона купила таку теплу юбку і принесла і поклали її 
з боку коло неї в домовині. Каже: «Галя мені присни-
лася, шо їй буде холодно. І я рішила купить їй теплу 
юбку, шоб їй не було холодно». […] Вона тільки по-

мерла і сьогодні мають хоронити, а  їй проти сьогод-
нішнього дня такий сон приснився. І вона прийшла і 
принесла і положила, шоб похоронили з нею. І тоже, 
каже, більше не сниться. Сни-прохання. Ми похоро-
нили маму, через сорок днів помирає мамина подру-
га. А невістці маминій сниться, шо у всіх людей гарна 
тюль, а в неї погана. Бо ми ж казали […] а вона: «Нє, 
тільки ту, шо я наготовила». Накрили тією тюллю, шо 
наготовила, а тепер приснилося шо погана тюль. Ну то 
ми пішли до тієї маминої подруги і положили в домо-
вину, і після того не сниться. [Родичі маминої подруги 
не забороняли щось класти в труну?] Нє. Дозволили 
і ми положили гарний кусок тюлі. Імєнно вона, бо і я 
взяла, ще моя сестра взяла. Вона каже: «Нє. Раз мені 
приснилося, значить я повинна положити». Вона по-
ложила. Атрибути поховальні. [Що ставили біля 
померлого в хаті?] Самий перед, як помре, ставили 
свічку. Свічка горить довго, постоянно горить. А тоді 
як вже обід, то ставили чи горілку, чи шо. І цю цілуш-
ку хліба і ставили як для покойніка всьо. [Чи ставили 
воду?] Ставили. На покуті. Старалися поставити на 
покуті, бо це ж почесний вугол. [Що потім робили з 
хлібом?] На цвинтар несли на дев’ять день, клали на 
гріб. [Воду виливали на могилі]. [...] Як хоронять з по-
пом, то відповідно дають знать попові, на яку годину. 
На самий перед приглашають Псалтир читати. […] 
Для того шоб читати Псалтир, ложили під Псалтир 
хустку. Під Євангелію хустку. Колись були хебешки, 
тепер шикарні ложать, парчові. Псаломщик прихо-
дить читає Псалтир. І як хто, хто скоріше, хто довше 
читає Псалтир. Тоді вже увечері тим, шо читають, 
хто приходить послухати, дають вечерю. Так трош-
ки шо-небудь. Тепер вже беруть в церкву, а як церкви 
не було, як я хоронила свекруху, привезли попа, всьо 
відправив у хаті. Потім він ішов по дорозі не правив, 
а пєвчі співали. Кличуться пєвчі і піп. І тоді пєвчі від-
співують всьо. 

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА По дорозі пєвчі співають. 
Тоді ще не було церкви, не було такого великого хрес-
та. Був такий маленький хрест ще з давньої церкви, він 
передавався з рук в руки. Це він зберігається тут, а хто 
помер слідуючий, приходять забирають і дальше збе-
рігають. [Чи в’язали шось на цей хрест?] Обв’язували 
хусткою. То колись не в’язали пєвчім, а тепер кажну 
пєвчу хусткою в’яжуть. Тепер дуже багато несуть він-
ків, то такими великими носовиками обв’язують. Ко-
лись такого не було. Колись не носили вінків. Тепер 
і вінки несуть. Стали лучше жити, то стали і обряд 
лучше робити.

КЛАДОВИЩЕ  Колись у западенців один [батюшка] ка-
зав, шо монет не стоїть кидать. Є такі, шо кажуть, не 
кадайте землі, вона дуже тяжка для покойніка. Наші 
кидають землю і ми кидали землю. А тоді вже відпра-
вив, попрощалися, опускають у могилу. Піп печатає 
гріб, засипають могилу і йдуть на обід.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Дівчину на-
ряджали, як нєвєсту  – вельон, плаття. Ну а хлопця, 
то тільки те, шо квітку чіпляли йому на груди. Таку, 
канєшно, хмурну, не ярка. І  гільце несли, вбране та-
кими сумними кольорами. Стружка була колись така 
дерев’яна покрашена  – синя, жовта, не було черво-
ного нічого. І пекли коровай. Той каравай не різали, 
а ламали і у воротях, як уже розходяться з цвинтаря, 

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ  РАЙОН
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у воротях роздавали всім, хто проходив. Ну то колись 
такий бідненький коровай пекли, а сєйчас заказують 
не тільки такий коровай, а  і торти великі заказують, 
як молодьож помирає. У нас був один молодий хло-
пець помер, то всьо було біле і жовте. Взяли великий 
торт у два чи три поверхи, оброблений білим і жовтим 
кремом. А був такий домашній спечений, так як ото 
сільський, такі шишечки вироблені, всьо і такий про-
стенький. Не прикрашали.

с. Ярославка
Записала Л. Артюх 8 серпня 1989 р.  

у с. Ярославка Летичівського р‑ну Хмельницької обл. 
від Дрозд Ярини Ларіонівни, 1907 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Сова, 
путькало, прилетить, на комині сяде, п’ять раз за-
путькає або сім раз – то смерть буде. Горобець після 
полудня як дивиться у вікно  – то до смерті. Як све-
круха помирала, котеня дряпалось у вікно. А собака 
во́яв з тиждень. Ікона впаде або посудина сама собою 
впаде  – то на смерть. Сни-прикмети. Город сниться 
погораний [зораний], грядки з цибулею посаженою 
чорною – до смерті або горе велике.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Обмивали колись чужі, тепер свої. 
Жінки обмивали. «Мертва вода». Воду лляли десь, 
щоб не ходили люди, на гній, під ясенки, щоб усохли, 
а вони й не всохли ростуть. Одягання та споряджен-
ня померлого. Покійного наряджують у нове чи но-
шене, але чисте. Або у вінчальне. […] Чоловіків коли 
вбирають – бриють […] Сорочка біла, хустка з хрен-
злями [торочками]. Почаївська Божа Матір, хрестик, 
блюзка, хвартух, спідниця, чулки, туфлі, тапки. Капа 
[покривало], тюль під низ, а колись полотно. Ще кла-
дуть запасний одяг, щоб переодягаться. Коли ходять 
по митарствах, треба гроші платити, то до боку хуст-
ка з грішми. Прохідну на груди кладуть і вінець на 
голову. А  чорний крам  – дубовину оббивати. Туфлі 
скидають, у  дубовині [домовині] лишають. Кашкет 
кладуть у дубовину. «Пута». Мотузок чи платочок 
ті, хто щось знає, беруть, щось шепчуть, щось зле 
ворожать. Як тією хусткою ворота зав’яжуть, то ді-
вка заміж не вийде. Цими ж мотузками можна худо-
бі щось поробить, буде битися. Нічне перебування 
біля померлого. [Покійника кладуть на] лаву, тепер – 
на тапчан під вікном головою на покуть. Ніч ночує 
мрець у хаті, дві ночі. […] На ніч коло мертвого хтось 
лишається. Псалтир читають. Вечеряти дають карто-
плю. […] На третій день положено ховати. Атрибу-
ти поховальні. На столі: три калачі, цукерки, яблука, 
пряники. Стакан води й цілушка. Воду випивають 
на дев’ять днів всі з гобіду, цілушку розломують на 
столі чи на лавці на по ́куті. […] Свічку в банку з зер-
ном. Зерно – курям, після року. Даровини прощальні. 
Йдуть родичі, несуть повну миску. Заборони та пе-
рестороги, пов’язані з похороном. Одежу спалюють. 
А колись прали через дев’ять днів і ходили. Дзеркало 
завішують і в дев’ять днів, і  в сорок днів. Через ві-
кно не дивляться на покойного. Через фіртку не мож-
на дивитись, треба одчинити. […] До дев’яти днів не 
можна прати, мити й мастити, щоб сліди, які будуть 
від мертвого, не заливати. До сорока день тихо в хаті, 
щоб не сваритися. А як лаються, то не буде триматися 

в хаті душа. А  після сорока днів йде на місце, куди 
пошлють.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА На дру-
гий день кладуть у дубовину. Перед порогом надворі 
ставлять, правлять. Чужі виносять з хати. […] Як ви-
носять, ніж кидають туди, куди лежав, так заведено, 
а двері закривають скоро. […] Дитину будять, не да-
ють спати, як несуть мерця. […]  Платочки в’яжуть, 
а колись не було, то й не в’язали. На праву руку. Не-
суть вінки. Перепиняють хлібом, хусткою, стільчик 
[ставлять]. Хліб на віко кладуть, тоді роздають ста-
рим. Тепер теж ніхто не цурається хлібом. А платочок 
кладуть у труно. А конфети – для дітей. […] Певчим – 
по колачу й хустинка з зав’язаними грішми. Пекли 
спеціально, тепер – купляють.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви 
поминальні. Кличуть на обід. Колива нема, а в Пар-
хоминцях є. Колись і в нас давно було. […] Коливо – 
з пшениці з медом. Не товчену, бо кажуть, не можна 
товкти. Колись: холодець, борщ, каша, пампушка до 
часнику, колотуха [ряжанка] чи до чаю з перепале-
ного цукру. […] Поминки післяпохоронні. Поминки: 
на дев’ять днів, сорок, один рік. В  піст тільки пісне 
на поминки. Борщ, капусту з горохом варили, каша 
до риби, з рибною підливкою, риба холодна, жарена, 
селедка, консерви, пампушки до кампоту, меду. Тепер 
печуть де ́шники на деці, а  тоді ріжуть. Роздають всі 
конфети. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Приплакала чоловіка. Мертвий прийшов до 
неї, як до жінки. Стала сохнути. Мати полізла на піч, 
у горщику вибила дірку, поставила всередину свічку, 
щоб не видно було світла. А він у час ночі прийшов, 
а  мати свічку звільнила, побачила стовп чорний по-
стелився по землі й пішов. А  жінка його бачила, як 
чоловіка. А потім взяла свяченого [маку] на Маковея і 
Спаса й посипала кругом хати. Стугонить і стугонить 
під хатою: «Щоб тобі так, стара, тяжко вмирати, як 
мені цей мак тяжко збирати». А в цієї жінки єден умер 
хлопчик.

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Антонівка
Записали Ю. Буйських та С. Маховська 26 червня 2013 р.  

у с. Антонівка Новоушицького р‑ну Хмельницької обл.  
від Сливки Тетяни Миколаївни, 1965 р. н., 

Сливки Віктора Івановича, 1964 р. н.,  
та Побережної Ольги Феодосіївни, 1927 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
Передвісники смерті. Сова кричить чясом «Похо-
вав!» – якось воно так. Вона якось так і звук видає, бо 
вона міняє голоса. Сни-прикмети. Сни сняця, але їх 
треба вміти ростолковувати. Я  знаю, шо якшо кріси 
сняця, то це тоже на смерть. Опше всьо, шо с чьор-
ним пов’язано. Якшо навіть людина в чорному вдіта 
і приснилася тобі. Якшо зуби випадают – тоже то на 
смерть. Якшо, кажут, чуєш, шо болить в тебе зуб, то 
це буде хтось рідний, кровний. А якшо не відчуваєш 
болі, то це просто буде якась постороння людина. Пе-
редчуття смерті. [Чи можуть люди відчувати свою 
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смерть?] Кажут, шо предчуствуют свою смерть. Бать-
ко помирав мій, бо він лежав, то він всіх своїх тих 
друзів, які померли, всіх іменно тоді перид смертю 
згадував. І моя сестра двоюрідна була померла, вона 
померла і дитина, вона при родах померла. То він ка-
зав, як мав вмирати, то він каже: «Я постоянно відчу-
вав цю дитину в себе на руках», бо він виносив с хати. 
«Стривожити» покійника. [Чи кажут у ва, що коли 
помирає людина, то не можна її тривожити?] Обично 
не можна. Но були такі случаї, шо рідні […] людина 
помирає, а вони начинают плакати, то трусти, то бу-
вало таке, шо людина ше з сутки може прожити після 
цього відтрушування. Сповіщення про смерть. [Як у 
селі дізнаються, що померла людина? Чи відкривають 
ворота?] В  нас нічього. А  є такє по селах, шо звони 
б’ють в церкві, коло церкві. А вдома? Ворота відкри-
вают. [Чи вішають хустку або рушник на ворота?] Нє, 
не вішають нічого.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Кого у вас кличуть обмивати по-
кійника?] А  тепер самі вже, самі хазяї, рідніші. Як є 
дочка чи невістка чи сестра, то самі. Чоловіки ́ [ми-
ють] чолові́ків, а жінки – жінок. [Жінок до чоловіків 
не кличуть?] Нє,  нє. «Мертва вода». [Куди вилива-
ють воду, якою обмивають покійного?] Кажуть, шо 
не можна її на роздоріжжя виливати, на ту дорогу, де 
люди ходят. Одягання померлого. [Як вбирають жі-
нок-небіжчиць?] В  хустку. І  чіпляют замість фарту-
ха. Кінчики складають, шоб так чутно прикласти. Ну, 
вбирають так, як положено. Хустку одну зав’язують 
на спід, а другу зав’язуют тако, шоб коси не вилази-
ли, а  другу під шию. Підготовка смертного вбран-
ня. [Чи збирають старі люди собі речі на смерть?] 
Збирають. Є такі навіть, шо наперед труну купляють 
і пам’ятники виливають дома уже. Та шоб потом ді-
тям було лекше. [Які речі збирають?] Шо вдягнути, 
в дубовину, отсюда як стелити, капа, як кажуть, і сюда 
вдя ́гання. Труна. Робили самі. [З якого дерева можна 
було робити?] З  верби чи з якого, з  любого. Опілки 
спалили, а то порізали. [Чи клали стружку у труну?] 
Ні. Спорядження померлого. [З чого роблять подушку 
в труну?] Подушка з сіна робиця. [Що кладуть у тру-
ну?] Ну, якшо людина ходила с паличкою, кладуть па-
личку, часи, особенно росчьоску, окуляри – всьо, шо 
вона носила. Навіть якшо зуби ці вставні, тоже збоку 
кладуть. Особенно якшо в людини вуха були пробиті, 
то закласти їй кульчики, бо, каже, потому всяка ніби, 
ну, нечисть лазить чериз вуха. [Чи знімають прикра-
си?] Нє, хто хоче, то хоронить іс тим, з обручальним 
кольцом. А  други роблять з воску кольцо обручаль-
не. Да, обізатєльно роблят. [Це в церкві роблять?] Нє. 
Просто жінка пожила тут дома – розтопе віск, вика-
чує і роблє обручально кольцо. Вона робе всім. Сни-
прохання. [Чи буває таке, що може покійник при-
снитися і сказати, що щось не поклали?] Буває таке, 
то передают другім мерцьом ніби. В  труну кладуть 
передают. […] Кажут: «Передай там мому чоловіку 
чи жінці, чи кому». Єсть письма передают, кладут під 
подушку тому, шо помер. То: «Передаш там мому…». 
«Пута». [Чи зв’язують руки покійному?] Зв’язують, 
бо вони розходяцця. Для того, шоб трималися. [Чим 
зв’язують?] Чим-небудь, хустинкою, аби зв’язати. То 
не шпагатом. [Що роблять з тими мотузками?] Кида-
ють в яму туди, з ним. Нічне перебування біля помер-

лого. [На який день ховають?] Ну, треба шоб [покій-
ник], ніч переночував вдома. [Хто сидить вночі біля 
покійника?] В  основному пожилі жінки. Сусіди або 
хтось з родичів. Зара мало хто, зара нема такіх людей, 
то мало хто і пріходить. Читают Сантиру, Псалтир цей 
чітає жінка. [З церкви жінка?] Да, з церкви. А потом 
на другий день приходе батюшка с пєвчіми, відправ-
ляє панахиду. Беруть до церкві, а потому уже на клад-
біщі ше чітає. [Чи дають вечерю тим людям, які сидять 
біля покійника?] Та приготовлять страв поїсти і всьо. 
Борщь, якоїсь капусти, каша та і всьо. Атрибути по-
ховальні. [Чи ставлять щось біля померлого?] Свічка, 
хліб і там цукерки, праніки. [Свічку в зерно ставлять?] 
В зерно, просто шоб вона держалася. Пшеницю цю ва-
рят, так як коливо щітаєця. Воно звечьора [готується]. 
Вона читає Сантир і воно стоїть, а потому на другій 
день, як вже поховали, дают людям ніби перед обідом 
пробувати. [Чи додають щось до пшениці?] У нас тако 
цукром посолодят і все. Заборони та перестороги, 
пов’язані з похороном.  [Чи можна дивитися на мерця 
через вікна?] Нє, нє, закривають вікна і зе́ркала, теле-
візора шоб не було. [Чому у вікно не можна дивити-
ся?] Кажуть, шо покажуцця там вмерші. [Чи можна 
прибирати в кімнаті?] Лишаєцця така стара жінка, 
котра вже негодна йти на цвинтар. Вона замітає хату і 
то всьо, шо там було, бо люди ходять з хлібом. [Люди 
з хлібом приходять?] Обізатєльно, ще й гроші кла-
дуть. Хліб лишаєцця на столі. І тоді ріжуть, як за стіл 
вже люди сідают. То вона змітає і то всьо збирає, то 
всьо сміття, і  в грубу. Має спалити. [Чи миють під-
логу?] Підлогу не миє, ще довго не миє. [Чи  можна 
хату білити?] Не можна, до девіть днів не можна. […] 
Рік не можна мазати в хаті, а  якшо мастиш, то десь 
в углі лишаю недомазано. […] Якшо вмирає людина, 
напрімер, хазяїн цего дому вмирає, то дома жінка чи 
діти купляют в нього хазяйство – кладуть йому гроші 
і ніби як кажут: «Я купляю в тебе хазяйство». [Це ка-
жуть] вмершому. І кладуть йому в карман гроші. Там 
скільки покладеш – рубель, два. То каже, шо викупляє 
хазяйство, бо обично є такі, шо вмирают і після того 
вдома не ведеця хазяйство. Начинає всьо здихати. 
Тягне за собою, як то кажуть, всо свойо хазяйство. 
[…] Якшо в хаті похорон, не можна спати. Ну, може 
заснути і проснуця. А якшо там дуже маленька дити-
на, то якось кладут ніж під подушку. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА На дру-
гій день приходе батюшка з пєвчіми, відспівуют. 
[...] [Коли винесли покійника з хати] закривають хату. 
То родичі, там діти лишаються в хаті, а ту хату наско-
ро закривают на замок, шоб вони побули в хаті, поки 
його не винесуть. [Для чого це роблять?] Шоб вони 
не вмирали скоро. [...]  Тоді берут до церкви, якшо є 
церква в селі, а якшо нема, то зразу на кладбіщє і він 
ше там відправляє трохи. [Йдуть пішки чи везуть?] 
Везуть. А хто хо, якшо молодий хтось вмирав, то бу-
вало таке, шо несли. […] В нас труну везут, а кришку 
несуть люди. [Хто несе віко?] За чоловіками чоловіки, 
а за жінками жінки. А буває, шо жінки і за чоловіками 
несуть. «Віко» в нас кажуть. [Чи на зупиняються пере-
хрестях?] Да. Батюшка читає Івангелію. [Чи можна пе-
реходити дорогу, коли несуть покійника?] Кажуть, шо 
не можна. [...] Всім людям роздають хустки і колачі або 
хліб. Хто на похорон прийшов, всім дают. [Чи в’яжуть 
щось на руки?] У нас в одного хлопця, він такий вже 
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був, машина його вбила, то чорні пов’язки на руках. 
Барвінок розкидали, бо він ще хлопець був. Самперед 
[несуть] вінки, а потім кришу тую, а потому вже ма-
шина їде. Перед машиною піп іде: «Господи помилуй! 
Господи помилуй!». [Чи кладуть щось на віко?] Руш-
ник і хліб. [Що з тим хлібом роблять?] Попові дают.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Могилу заздалегідь копають?] 
Ну да. [Що дають тим, хто копає яму?] Тепер то гроші, 
а раніше то дурно копали. Рубашки́ купляли їм, руш-
ники давали. Ну є таке, шо не берут, як родичі чи то 
знайомі, то не берут гроші. [...] В нас хто поперед ній 
помер, например, з  цеї хати, то родичі його, щітати, 
як міняют хліб і на хрест рушник чіпляют. Кажут, 
шо поста ніби міняє. Передают тому, хто вже помер. 
А перид мерцьом несут хрест, такій дерев’яний. І тоді 
в воротях, напрімер, якшо людина вперед, ну, як, 
предидуща померла, то з її родичів дают цему чоло-
вікові, шо нисе хрест, хліб і рушник чіпляют на хрест. 
Це ніби як міняют, бо він на посту до цего чясу стоїт, 
доки хтось слідуйщий не вмер. А тоді вже той міняє 
другого. [Що потім роблять з цим хлібом?] Забирає та 
людина і рушник той, хто ніс вперед. Опускання тру-
ни. [На чому труну опускають труну у яму?] Мотузки. 
[А на полотні не опускали?] Колись таке було, тепер є 
вже спеціально такі шлеї. [Чи кидають у могилу гро-
ші?] Раньше кидали мєлочь. Тепер кажен батюшка по-
своєму – один каже, шо це харашо, другій каже, шо це 
нехарашо.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Хто за-
прошує на цвинтарі на обід?] Родичі кличют на обід. 
[…] Помили руки і не витирають нічим. […] Заказуют 
заре вже. Ну, я дома робила мамі. Раньше у нас кілька 
страв було, а зара! В основному це борщь, каша і там 
салати, це раньше така основна була страва. І  коли-
во кладут. А  зара вже готуют так, як на весілля. От 
в нас, ну не по всіх селах, а в нас ше роздают людьом, 
ці шо поприходили,  – колачь і рушники всім на по-
двіру дают […] Мені шоб повинно бути три страви: 
борщ, каша і там капуста якась. Ну в середнім чоти-
ри чи п’ять стравів. У нас помер чоловік молодий, то 
в нас є приміщення таке, шо там вже платят і садят 
за стіл. То кажуть, шо там було двадцять страв. Мені 
дуже цього багато. І привозять, в районі роблять, там 
готуют, а відти машина привезе, і ті самі офіціантки, 
чи як вони називаюцця, ухажуют за тими столами. 
А я так не хочу. У мене має бути холодне, борщ, каша. 
Вобщем, чотири-п’ять страв. Пирожки. Страви по-
минальні. [З  чого починають поминальний обід?] 
З колива. [З чого готують коливо?] З пшенички. З са-
харом, з медом. [Скільки разів його беруть?] Три рази 
візь меш ложкою. Кожен має ложечку і з тої мисочки 
вже всі беруть. Потім борщ, а потому вже дальше хо-
лодне. У нас є, що готують пісний обід, і є, шо готують 
таке – холодне, ковбаса. А якшо в піст умре, то пісне. 
«Сніданок» для померлого. [Чи  йдуть на кладовище 
наступного дня після похорону?] Да. З  обіду беруть 
шось, недоїли  – кусочок хліба, там ше шось, на гріб 
туди лишают. Поминки післяпохоронні. Ну, дев’ять 
днів це як поминальний. Но обично в нас не празну-
ют. А сорок днів іменно треба в той день, коли при-
падає сорок днів. Ні раньше, ні пізніше. Так як рік в 
нас роблять ше. То це можна відправити так. А сорок 
днів, кажут, треба в той день, бо до сорока днів, душа 
ше не покидає. [Чи лишають для душі щось у хаті?] 

Лишають. На столі те, шо вечєрают люди вечьором, 
то так і лишают на столі. Вода і всьо то, шо їли. Хліб 
в основ ному. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вас у селі загальні 
поминання?] На Зелені свята, Трійця. Раз на рік. В нас 
не правіця після Паскі. Хто хоче собі  – йде відвідує 
своїх рідних, а тіки Зелені свята. Всі йдуть. З’їжаюця 
родичі всякі, діти десь по світи – і іменно в цей день 
приїжают. Ну до Зелених свят ідут прибирают на 
гробах. В  суботу ідут май святити: ломлят гілки ції. 
Ясень, клень, липа в основному. В суботу у нас перед 
цим рано правиця в церкві. Хто хоче – нисе хліб, свіч-
ку запалюют. А потому на другій день йдут на кладбі-
щє маїти. А на другій день тоже батюшка відправляє й 
хліб, і такі во пранікі в церкві калудть, хто шо має на 
столі, і він відправляє. І бумажки прочитує.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА. ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Відь-
марів. Казали, як відьмаки помирают, то вибивают 
дюрку в стелі, шоби дух вийшов чи душа, бо так іначе 
мучиця і померти не може. Дітей нехрещених. [Де хо-
вають маленьких дітей нехрещених?] Дітей таких хо-
вают в окопах. На цвинтарі, в стороні, за межами ніби 
кладбіща. [За оградкою?] Так, їх там ховают. І не від-
правляюця по ним панахиди. Неодружених. [Моло-
дих ховали у весільному одязі?] Да. Дівчинку – в фату. 
Напириді несли коровай, барівнок розсипают дівчат-
ка по дорозі. Несут коровай, несут фотографію. Само-
губців. Як повісилася [людина], то попа немає, пєвчих 
нема, но хліб все одно роздають людям, всім, шо при-
йшли на цвинтар. І беруть за стіл. Но вже нема того, 
шо там правит батюшка чи як там. [Ховають разом з 
усіма?] Є так, шо з усіма, а є так, шо коло окопу. Ви-
кликання дощу. [Якщо довго немає дощу] тоді тре йти 
кропити [могилу] самогубця. [А хто ходить?] Діти їхні 
вже йдут, родичі йдут, якшо знают, шо в них в родині 
хтось чи повісився, чи шо. Особенно повішаників це 
кроплят.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Чи кажуть, що не можна сильно 
плакати за померлим?] Не можна. В мене моя мама як 
плакала, то приснився жінці одній, сусідці наший, мій 
тато і сказав: «Скажи […] моїй Надьці, нехай за мною 
не плаче, бо я уже замучився черпати цю во, сльози 
її. Я вже плаваю в них, тону». […] Мині, наприклад, 
якшо присниця мій батько, то я знаю, шо шось неха-
роше буде. Він мині рідко сниця. Но-о або заслабну, 
або ше шось мині. […] Якшо вмерлий сниця, то буде 
переміна погоди.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Чи кажуть, що 
душа деякий час перебуває в хаті?] Після смерті до со-
рока днів є душа. Не можна палити одежі тої, шо лю-
дини, до сорок днів. [А постіль?] Ну, наверное, тоже 
до сорока днів не можна.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») Особенно не можна вечьорами [дуже плакати]. 
Вечьорами не можна йти на кладбіще. Можна пріпла-
кати мерця. Буде приходити, стукати в двері. В мене 
мого цего чоловіка брата вбили. І жінка дуже плакала. 
І потому шось вона почала ніби так як худати. Мама 
почала замічати, шо з нею шось робіця. Вона нікому 
нічо не говорила. А  потому оказуєця, шо він до неї 
приходе, і лягає, каже, коло неї спати. Якось мама як 
допиталася її, то вона почала її по церквах водити. 
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Нам призналася: «Це ж, – каже, – не він, це нечиста 
сила ходит. А  вона розказувала, шо він». Вона каже: 
«Я  його чула, я  його відчувала»! То він був би її за-
мучив. Всі єдно якась сила є, ми не вірим, но все єдно 
шось є. […] [Коли людина помирає] то тре у вікно по-
дивитися, шоб не боятися. Шоб вона потому не ходи-
ла. [Що треба зробити, щоб покійник не ходив?] То 
маком обсівають свяченим приміщення, хату.

с. Івашківці
Записала Ю. Буйських 26 червня 2013 р.  

у с. Івашківці Новоушицького р‑ну Хмельницької обл. 
від Чіпак (Коломийчук) Тетяни Яківни, 1942 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. [Чи є якісь прикмети на 
смерть?] Сова як кричіт – вже отам буде похорон. Кур-
ка піє – тоже кажут, недобре, хтось умре. То казали, 
тре їй міряти – взяти ту курку і перекидати хвостом, 
а тоди через хвіст головою, се до порога нею переки-
дати. Якшо на порозі з’явиця голова, то відрубувати 
голову. А якшо так, то ніби пустити її. Як собака виє, 
кажуть, війна буде, бо собака виє і догори голову зади-
рає. А як у долину, то буде умірлець. Сни-прикмети. 
Як бджоли чи мухи сняця, тоже або вмерлець або по-
жар, шось буде тоже. А мині снилося було раз, то я так 
запомнила: приснилося, шо дуже у городі огірки. Та 
такі старі, та такі кріві ті огиркі. Чириз тиждень мама 
моя вмерли, старенькі, восімсят два роки. Отакий 
мині сон. А  як молоді огірки, то молоде якесь умре. 
Полегшення агонії. Якшо важко, якшо не може вмер-
ти, то з кроваті ложат на землю, шоби скоріш вмерло. 
Сповіщення про смерть. [Як сповіщають про смерть?] 
У нас дзвонят. В нас коло церкви є дзвони, і є такий 
чоловік, шо до него йдут ти й кажут: «Ванька, іди по-
дзвони, бо вмер там той чи той». Дають йому рушник 
і буханку хліба і гроші. Ну він гроший ни бире. Вже 
чуєм, дзвонят на силі, бо дзвони чу-у-ути, по всім силі 
чути. Вже одні другім перидают ти й так уже знают. 
А от я була у другім районі, в Мурованих Куриливцях, 
то там кладут процесію [корогву] у воротях. В церкві є 
така процесія, ти й її кладуть у воротях. [Ворота] від-
кривают. Аж тоди закривают, як винесли покойніка за 
ворота, і тоди скоренько закривают і накривают вере-
тою. Веретою – шоби більше ніхто не вмирав. Тільки 
ворота одчинені стоят, докі покойника не однесут на 
цвинтар. День чи два стоїт покойнік – так і ворота від-
чинені ніч і день.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. [Коли обмивають і 
одягають покійника?] А тіки вмерла – і зразу. Перше 
сторонніх кликали, а  типер уже самі родичі. Я  коло 
мами була – обмивала її і зачєсала, і заплітала, і уби-
рала. І так само свого чоловіка тоже обмивала і вбира-
ла, а син тримав і брат тримав, цей. А я сама обмила і 
всьо. Як я коло него всьо врем’я ходила, перевертала 
його, доглядала, мила йому тоже руки, лице, як він все 
лежав, то я не боялася  – а типер чо я вже буду боя-
тися. Все обмили, положили. Канєшно, вони помага-
ють, бо ж сама ни. «Мертва вода». [Куди виливають 
воду, якою обмивають покійника?] Вилляти, даже й 
дому не виливати, а вилляти за ворота, не під плодо-
ве дерево, а  під таке, дикє,  – під тополю чи шо там. 
Підготовка смертного вбрання. [Чи збирают старші 

люди собі речі на смерть?] Ну, я сама уже давно зібра-
ла. Я собі всьо-всьо – і колготки, і капці, комбінація, 
юпка, не юпка, а костюм, фустка, всьо я маю. Хустку 
єдну на руку, а єдну зав’язатися, а єдною укрити руки, 
здоровенною хусткою. Я собі здорову, особенно ше й 
покривало, то шоб він мине покривав покривалом. 
Типер тоже покривают. Давно воно собі зв’язано в 
мене стоїть, я його щороку просушую. Рушників на-
складала собі тоже, шоби було роздавати, хто буде не-
сти там – мине, віко, вінки. До процесії, яму копати – 
я собі приготовила всьо. [У вас кажуть «вузол»?] Там, 
кажуть, в вузлові є всьо. І  за душу дати тоже. Даєця 
і сорочка, і юпка там чи матерії дают. Сни-прохання. 
[Чи буває таке, що померлі сняться і просять щось пе-
редати?] Є таке. Як забули поставити другий образец, 
умрет [інша людина] і приносят і кладут коло него, 
і кажут: «Передай там мому, бо я забула поставити». 
У  труну кладут. «Пута». [Чи зв’язують покійнику 
руки, ноги?] Да, а як уже виносят, то вже розв’язуют. 
[Чи кажуть, що ці мотузки хтось може взяти?] Хтось 
може взяти задля того, шо корова ногами б’є, як доїш. 
То берут того мотузочка ти й накидают корові на ноги. 
Ти й, мол, ни б’є. Але чи так, чи ні – я такого не робила, 
то й не знаю. Але крадут, крадут ту нитку. Нічне пе-
ребування біля померлого. [Чи обов’язково покійник 
має переночувати вдома?] Ну, як приходиця. Ночує, 
каждий покойник ночує. А буває так, шо як якесь мо-
лоде вмерло, як повезли на скритія, а там попали під 
вихідний – ніхто скритія не робе. А за ким зробили, 
тіки до хати і с хати, ти й понесли вже на цвинтар, 
бо вже нема куди чекати. А так, то ночує. І дві ночі. 
Перше всьо врем’я три сутки покойнік у хаті лежав. 
[...] Сиділи люди, цілу ничь сидят, говорят, чітают 
книжку святу. А вже рано, вже розвидняєца, і жінки 
йдут додому, шо сиділи. То вже даєм їсти їм трошки, 
бо сиділи цилу ніч. Поїли і кажній дали по буханці 
хліба й по хустині. [Що готують?] А  шо-небудь там. 
Чи борщь, чи якої картошки зварят, яку консерву чи 
якої кусочьок ковбаси. Стіки там душ – часом дві, чя-
сом три – це небагато є. Атрибути поховальні. [Що 
ставлять біля покійника?] Свічка всьо врем’я горит, 
в  зерні. У  слоїкові півлітровім чи літровім насипано 
зерна і поставлена свічка і горит. Як відгоріла – другу 
кладут. Заборони та перестороги, пов’язані з похо-
роном. [Чи завішують у хаті дзеркала?] Да, закривают 
дзеркало фусткою. Ну, шо людина баче себе, як вона 
плаче. То в нас все обов’язково накривают дзеркало. 

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [Чи приходить батюшка в 
хату?] Ні. Якшо, наприклад, у  нас церква у силі, а  я 
тут жию, а цвинтар там у нас. То пришов до хати, від-
правив в хаті баюшка і так і на цвинтар понесли його. 
А вже до церкви не верталися, бо то тре вертатця на-
зад. То шо, каже, с покойніком не можна вертатися 
назад. [Труну везуть машиною чи несуть пішки?] Не-
сут, несут. [У вас кажуть «труна»?] «Трунва», «труно» 
і «дубовина» – хто як хоче, то й так каже. [А кришка 
як у вас називається?] «Віко». Віко вже жінки [несуть], 
а  якшо якісь чоловік молодий помер, то і хлопи не-
сут. [...]  Сампиред нисут образ, іконку, а  тоди хрест, 
а тоди двоє процесії, двоє відти й відти у ногах, і відти 
й відти в головах: чотири ціх процесії. І по боках вони 
так ідут. [А  хто несе?] Дванацять. Да, чоловіки [Чи 
зупиняється процесія на перехрестях?] Да. І  батюш-
ка читає Ївангелію. Підходят самі рідні – чи дочка, чи 

НОВОУШИЦЬКИЙ  РАЙОН
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жінка, чи ций чоловік, чи сини, підходят під Ївангелію 
і батюшка прочитав і всьо. І далі йдут. І на кладбіще 
тіки у ворота увійшли – знов читают Євангелію.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Чи кли-
чуть на цвинтарі, уже як поховали, на обід?] Ага. 
Об’явили, шо чи додому приходят, чи в столову йдут. 
В столову, бо заказуют. Дуже багато є такіх, шо варят 
там, привозят, тіки гроші давайте. Якшо піст, то всьо 
пісні [страви], а  якшо не піст  – то скоромні. Так, як 
на висілля, так і на поминки. Раньше такого не було. 
Ну, раньше шо давали? Сир давали, приллятий смета-
ною, борщь обов’язково, капуста засіпана. Така каша, 
але вона чуть-чуть кислувата, її шкварками мастили. 
А коливо – це самперед покушати. М’ясо тушили, ку-
сочками на тарілки клали. Опшем тоді дуже трошки 
цих страв робили. А типер так, як на висілля, так і на 
похорон. Всьо чисто: і риба, й осиледці, і всіляки ці на-
різні блюда і салати. А борщь обов’язково сампиред. 
І мамалиґу в нас дают. Кукурудзу міленько мелят і ва-
рят таку мамалиґу – така каша густа. І зверхі її прили-
вают. Приливают або гріби мелят на м’ясорубку і ро-
блят таку подліву і приливают ту мамалиґу. Це в піст 
особенно мамалиґу дают. А як не піст, то є шо давати. 
Всіляки голубці і всіляки катлєти, налісніки. Страви 
поминальні. [Як називають варену пшеницю?] Коли-
во. І  як умерла  – тоже роблят. Бо ми його бирем до 
церкви. Покойніка берут до церкви і то коливо берут. 
А тоди з церкви забирают додому, і коли вже прийшли 
з цвинтара, дают обідати і сампиред коливо кушають. 
[Коливо готують одразу, як померла людина?] Да. Що-
раз варили коливо. [Чи додавали щось?] Нічого. Пше-
ниця і цукор – то всьо. «Сніданок» для померлого. На 
другій день зводят тих людей, которі рідніші. Пообі-
дали і тоди ідут на кладібще, «несут кришки» – кажут. 
Ну, цево, шо по столі позметають. [Крихти хлібні?] 
Крошки, ага. [Чи казали, що несуть «сніданок» помер-
лому?] Це таке, да. Поминки післяпохоронні. [Коли 
поминають померлого?] [На дев’ять днів] дома чіта-
єця Псалтірь, люди посходилися, послухали, сіли по-
обідали – то й всьо. Ти рідні пішли собі на цвинтар, 
тоже відвідали ти й всьо. І сороковій, і рік ше справ-
ляют, а там вже хто як хоче: хто три [роки], кому як 
жиєця. Дари поминальні. Як я с кимось там дуже дру-
жила чи дружу, то і даю там моїй подрузі. Чи так ро-
дині даю. От у мене тут сусіда вмерла, молода ше, ше 
навіть на пенсії не була, то мині принесли миску – на 
душу дают, а в мисці пшениця. Миска і ложка, і ком-
бінацію принесли, і принесли халат мині, хустку. Всє 
таке дают. Дают, як умре, і дают на сорок днів, на рік.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли у вашому селі за-
гальні поминання?] На Проводи, чириз тиждень піс-
ля Паски. І йдут в церкву, дают бумажки за померлих. 
Списуй усі померли своїх, і платимо там гроші, два-
цять рублів на ту бумажку. І  батюшка там в церкві 
трохі поправіл, а  тоди хресним ходом ідем на цвин-
тар. Всі разом. Там, на цвинтарі, довгелецкій стіл стоїт, 
і  ми на той стіл складаємо ці паски, яічка крашені і 
хто шо там має: мандаріни, цукерки, і батюшка праве. 
І почитує всіх умершіх. Всі ті бумажки, хто дає – чи 
пом’яник, чи шо. І батюшка почитав та й всьо. А то, 
шо на столі ми поставили, то він визе у пристарілий 
дім, а нє – то до глухонімих дітей, в нас є в Ушиці глу-
хоніма школа, туди визе, а  нє, то у Вільховец  – там 
пристарілий дім є, туди визе. А на Зилені свята, у су-

боту тоже поминальна Родітєльська субота. Тоже не-
сут хлібчик, кладут і тоже бумажку і він праве там, по-
читує тоже по померлих. А на кладбіще в суботу з обі-
да йдемо, ломимо ці вєткі – май. [А які дерева?] Клен 
і липа, ясинь – отакі. [І з ними ідете?] На цвинтарь і 
там на каждий гріб ми тикаєм гіллячкі. Канєшно, і бу-
кети нисем з дому, живих квітів. І дома тоже. Так, як 
колись, то ций канупер, любисток – ми його рвали і 
розкидали по зимлі, і ций чибрець. Він вже не пахне, 
розкидаєм по землі. [Що таке «канупер»?] Тоже такі 
листочьки. Розкидали по зимлі і по нім ходим, а воно 
мнеться і дуже запах іде по хаті.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Багато хлопів 
приходе, як якийсь молодий помер, то й вже дают хло-
пам нести, а жінки несут вінки. [Чи несуть портрет?] 
Та вже іконку несут. А  якшо іконки нема, то несуть 
портрет. У нас було таке, шо й молодий цей, на Дністрі, 
я знаю, чи він сам повішався, чи його повішали, – то 
сампиред несли коровай. Самогубців. Повішалника 
ховали у ярку. А на цвинтарі – Боже храни ховати. [За 
оградкою в ярку?] Да. От у нас уже новий є цвинтар, 
то ховают уже і на цвинтарі типер. Викликання дощу. 
[Якщо не було дощу, чи лили воду на могилу вішаль-
ника?] Ну, лляли. [А хто лив?] Хто-небудь.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Чи казали, що 
можна побачити душу?] Ну, тіки казали, шо душа  – 
десь вона у хаті є. Чи вона за образом, чи вона де, шо 
то до сорок днів душа у хаті  є. Шо не можна масти-
ти, бо ти душу вижинеш с хати. Але ніхто її не баче. 
А вона десь собі сидит. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») [Чи може жінка приплакати чоловіка і він 
ходитиме до неї?] Се буває! Мині самій було. Я ж чо-
ловіка поховала. Лягла спати і  сплю, а  він прийшов 
і говоре, я чую його розговір і всьо чисто. І тоди він 
отуто як на груди сів. І  я таки дихнути не можу, і  я 
вже прокинулася, і  чую, шо він сидит! І  я рукою як 
махнула, і дверьми як хлопнув і пішов! І я встала й по-
дивилася – двері вже відскочені, не були закриті тісно, 
і його нема. Но я дуже плакала. То мині сказали взяти 
свяченого маку і обсіятися кругом хати. І я так роби-
ла, і слава тобі Богу, до сьогоднішнього дня він більше 
не приходив. Снитися – то снитьця, але шоби він там 
приходив і говорив чи шо – то вже такого нема. Пла-
кати не можна, особенно ввечері.

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Новоселиця
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

від Уханьової Марії Гнатівни, 1931 р. н.,  
родом із с. Новоселиця  

Старокостянтинівського р‑ну Хмельницької обл. 
(з 1950‑х рр. проживає у м. Сокалі Львівської обл.) 

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ Раненько вже ми повста-
вали і баба мене посилає: «Біжи до дзвонара у церкву, 
скажи, шо баба померла Дарка, – вона считалася вроді 
сама старша в селі, ну стара, довгожитель, – скажи, шо 
вона вночі померла і шоб позвонив». Я  пішла, йому 
сказала, він зразу пішов і пока я ше до хати, а близько 
церква, через три хати, зразу дзвони подзвонили.
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АГОНІЯ ПЕРЕДСМЕРТНА Я розкажу тобі той, шо я ба-

чила похорон, як померла моя баба. Ну в общем так, 
баба крепко захворіла, вже мала десь вісімдесят вісім 
чи вісімдесят дев’їть років, вибреділа, вже путала сло-
ва, але всіх пізнавала і всіх знала, ну так вже бачила, 
шо вона хвора, і  вона всьо врем’я своїй сестрі, моїй 
бабушці, розказала: «Я  цеї ночі помру». Вона мала 
окрему кімнатку, там була лежанка в неї, палилася 
п’єчка, і туди на ту лежанку її гріли. Ну а тут бабушці 
треба було бути коло корови, обидві дівчата – Вєра і 
Аня – вже полягали спати, а я була всігда напохваті. 
Вона мене покликала: «Посторожуй, в  п’єчку загля-
дай, підпали і з бабою толкуй». Баба зо мною балакає, 
шо вона попаде в Рай і звідти нам винограду кине, 
а ми ж не бачили, шо таке виноград, ми думали, шо 
то шось таке сверхїстєствєнне. І  я її так на повному 
сірйозі кажу: «Бабо, але ж ви дивіться, шоб ви попали 
на наш двір, а  то сусідній тамо, шоб ви не попали». 
Так ми з нею толкуємо, і я чую, баба балакала зо мною 
і так «хррр», хропе. Так захлинається якби, не хропе, 
як спить, а просто шось у неї там клекоче. Я бігом в са-
рай до баби, вона корову стереже, бо корова телиться. 
Я кажу: «Бабо, вона дуже харкотить, так клекоче-кле-
коче, як у бутлі переливали, а потом, – кажу, – пройде, 
і вона вже знов начинає балакати, а тоді каже до мене: 
“Біжи поклич Марію (баба Марія називалась), бо я 
вже буду відходити”. А я кажу: “Куди?”. – “Ну туди, на 
небо, в Рай”». Я бігом покликала бабу, баба прийшла, 
вона дійсно так крепко дихає і харкотить, вона мені 
каже: «Ти не боїся?». – «А чого боїтись?» – «То біжи до 
Катерини, Соломія там ночує (її сестра), вона Сиклету 
покличе і Іванку, вони прийдуть попрощатися з нею». 
Я побігла, вони вже спати вкладалися, побудила. [...] 
І поприходили всі три. Баба: «Немає як тут зупинити-
ся, – каже, – балакайте». Я в хаті з ними, баба до них 
перша одзивається: «Я вже відхожу, простіть мені» (до 
Соломії, до своєї сестри, самої наймолодшої). Вона 
каже: «Бог простить». Другий раз: «Бог простить». 
Третій раз: «Бог просить». Потом до Сиклети, потом 
до Іванки, так з ними з усіма попрощалася і каже: «Ну 
всьо, більше не говоріть, мені дуже тяжко». Потом 
так три рази вздихнула і очі закрила. Нє, перед цим 
ше баба прийшла, вона вже як з третьою прощалася, 
[каже:] «Іди за бабкою». Прийшла бабка, вона з баб-
кою, бабка після неї друга була, бо вона, а потом бабка 
родилась. І вона: «Я тобі багато клопоту завдала, я з 
тобою вічно несогласна була, за тата прости мені». 
Попрощалися вони з бабкою, вона каже: «Дати тобі 
пити?» – «Угу». Баба її дала пити, а воно вже не пішло 
в горло, воно так «кло-кло-кло» і назад вилилося.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Бабка її очі накрила і до дівчат каже: 
«Вода на плиті, в сінях корито стоїть, наливайте, мий-
те бабу». А до мене каже: «А ти йди зо мною в хлів, 
тобі нема чого тут дивитись». Но я поняла, шо вони 
начали з баби скидати одежу, така лавка була низень-
ка, те корито (я  помагала, воду приносила їм в ба-
няках, два баняки здорових таких, по літрів, певне, 
п’ятнаціть). Вони черпаком черпали, відра принесли, 
теплу воду пощупали, тепленька тіки вода. Ну і я не 
бачила, як вони бабу помили. Як ми вже зайшли, то 
вже бабка була одіта. Одягання померлого. Одіта була: 
вишита сорочка, не блузка, а сорочка на всю довжину. 
Вишита пазуха, вишиті рукава такого назвовж, чохли 

вишиті, тут комір аж отак стойка, тоже всьой виши-
тий, зав’язана на шнурочки темними, темно-вишневі 
і чорні, а низ гаптований такими строчками, дирочка-
ми, і один рядочок тіки вишивка. То сорочка, шо вона 
в неї вінчалася, і та сорочка була в кошику. Потім спід-
ниця, не горбатка, як в буковинців, а таки спідниця, 
широка спідниця коричнева, темна тоже, не чорна і не 
червона, а  темно-коричнева. Після спідниці надітий 
фартук, то казали «запаска», і зав’язаний той фартук 
(свої торочки маленькі має), а тут підв’язано поясом, 
називалося «крайка», і закінчувалася кутасиками, та-
ких два помпончики. Оце так була, панчохи і тапочки, 
парусінові тапочки. Тут намисто було червоне, три чи 
чотири разки. На голові чіпець вишитий тоже, отут 
тако красіва вишивка, а  тут тако хрестом тоже ви-
шивка, орнаментом якимсь була вишивка. Отак була 
одіта. Спорядження померлого. Руки зложені були 
отак, і між руками була свічка і хрест. Свічка була за-
паляна, вона так стояла і підложене було шось, шоб 
не покапало, чи то бумага була, чи то якась тряпочка. 
Нічне перебування біля померлого. І так до ранку, ну 
я пішла спати, вони сиділи, багато свічок грубих та-
ких запалили, лампадка і ця лавка, така широка лавка 
поставляна, на лавкі труна, бо вже готова була в неї 
труна. Ну і баба так лежала. [...] Ну, між собою баби 
шось там поперешіптувалися. І  так потім ми пішли 
спати, а  її сест ри дві, бабушка і та сестра Соломія і 
три племінниці (Секлета, Іванка і Катерина), всі сиді-
ли по очереді. Та піде трошки прикурне, але коло неї 
хтось оставався. Казали, як покинуть, то може нечис-
тий туди зайти. Атрибути поховальні. І свічки тако 
були, труна, і причому труна так, шоб віко накривали 
плоске, оцей край, так якби досочка така, і на тій досо-
чкі всі свічки стояли, отак вокруг труни. В голові три 
свічки, а  тут  – не знаю, по п’ять чи по скіки свічок. 
Даровини прощальні. В ногах стояло відро з пшени-
цею, і  хто приходив, всі сусіди, всі, де вона раньше 
жила, бо вона на другому кінці села жила, її сусіди по-
приходили, всі поприносили свічки, і  в тому відерці 
з пшеницьою кажний ставив свою свічку, запалював. 
Прощання з померлим. І  ставали кажна на коліна і 
молилися: «Прости мені». Спочатку «Отче наш» там 
читали, а потом підходили до неї, ложили руку її, як її 
руки зложені, там де хрест, ложили на хрест і «Прости 
мені, Дар’я, прости, може, я тобі шо сказала недобре, 
може, шо тобі зробила, може, шо заподіяла, прости. 
Хай тобі Бог там простить»  – і відходила. Слідуючі 
підходили, потім сідали на лавках, а той читав псалми, 
і кажний раз «Слава Ісусу Христу». І всі хрестилися, 
він дальше читає. Відспівування. Потім дньом прий-
шов священик, прийшов дяк і псаломщик. Дяк з свя-
щеником молилися. Я тоді не знала, шо вони читали 
якісь молитви, «Отче наш» то я знаю. Ну вони помо-
лилися і сказали, шо, значить, учора – уже считається 
сутки, а  завтра аж будуть хоронити, на третій день, 
шоб було вже третій день. Но і вони пішли, а той пса-
ломщик остався, баба йому дала поїсти, і він за столом 
сів, там, де лампадка, де свічки, при свічках він цілий 
день читав псалми. То всьо на старослов’янській мові, 
нічого я не знаю, шо він читав, читав-читав, і всьо там, 
хрестився після каждої молитви, після кажної псалми 
до вечора. Вечором прийшов другий такий старий. То 
їх було два на ціле село, а  то всьо були безграмотні, 
бо таке було грамотне, а по-церковному ніхто не знав: 
Тихін і дід Северин. І  вечором помінився, баба дала 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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тоже повечеряти, помінила свічки. [...]  А  рано знов 
прийшов священик, сказав: «Значить, похорони бу-
дуть в дванацітій (чи якій там) годині» (ну день був). 
І вже як мали похорон бути, то знову в дзвони дзво-
нили в церкві, шоб показати, значить, сообщалось все 
село, шо іде похорон.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Поприходило дуже багато 
людей, поставили труну на нари такі з держаками. То 
було близенько (хто далеко, то на воза), поставили 
труну, чотири мужики прийшли поставили, під’їхали 
до церкви, тоже знесли, ті нари ставили коло брами, 
а самі занесли її, і йшла відправа в церкві. Ну шо там – 
читали молітву, Євангелію, ми всі підходили (баба 
нами керувала), Євангелію цілували, ішли отак, по-
том цілували дві ікони – Матір Божую, потом на цю 
сторону Ісус Христос, ось тут стояв столік, на століку 
стояло коливо. [...]  І  всі вже поцілували, пропроща-
лися, свічки всі зібрали і забрали з собою на цвинтар, 
поставили вже знов на нари на ті, мужики понесли, 
кришку окремо несли. Жінки несли кришку, а чолові-
ки несли гроб із тілом.

КЛАДОВИЩЕ  Принесли на цвинтар, поставили так на 
тих нарах коло гробу, ну священик читав молитву, по-
тім всьо: «Підходьте, прощайтеся всі». Всі ми родичі, 
а хто хотів, сусіди хтіли, хто підійшов, попрощалися, 
відійшли. Опускання труни. Опускали гроб на руш-
никах таких полотняних, но не вишиті вони, просто 
полотняні рушники, такі довгі, шоб аж хватило. І два 
мужики спереді полотно [тримають], два ззаді – чет-
веро їх. Потихенько, він [священик] молиться, читає 
молитву, вони опустили гроб, закритий вже. Як всі по-
цілували, розпрощалися, кришкою закрили і забили, 
опустили. [...] Всім нам сказали, шоб ми кинули землю 
по щопці, але тіки діти, рідні не повинні кидати. Ну 
там рідних нікого не було, ми вже далекі якісь внуки, 
сестрині внуки. І тоді кинули там пару раз землі, і він 
лопатою кажний угол робив хрест: «Печатається гроб 
раби Божої Дар’ї на вічний впокій». Потом в тому углі, 
потом в тому углі, а тоді стали засипати. І стояли всі. 
Пішли до хати, то зіма була, а ми стояли, пока не за-
сипить. Бабушка стояла, тато наш стояв, бо він був 
найрідніший, бо він похорони робив, і  ті дві сестри 
осталися, ну і всьо. Як вже засипали до половини, по-
ставили хрест. Но хрест у нас ставили у голові. По-
ставили дубовий великий хрест, обдобкали кругом, 
земля вже холодна, замерзла, насипали отак вже всьо. 
Ніяких вінків не було. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний, страви по-
минальні. В хаті жінки вже там, які родички і сусідки, 
шоб не родичі, то готовили обід. Певне, був піст тоді. 
Я не знаю, знаю, шо то була зима і, певне, був піст, бо 
так: був капусняк з рибою варений і заправлений олі-
єю і цибульою, була гречана каша і був кампот, узвар. 
Оце всі поїли, і  кажному ставили горня з кампотом, 
в нас називали його «кампот», і кажному або пірожок, 
або булочки. Були напечені і пиріжки, і булочки. Були 
з капустою пірожки, булочки були з маком. Значить, 
то всьо було пісне. Так кажному поставили, поїли. До 
того помолилися, після обіду тоже помолилися. Ну і 
відходили: «Царство Небесне рабі Божій Дар’ї, а вам, 
живим, на щастя, на здоров’я». І ушли, всі прибрали, 
всьо убрали, і всьо. [...] Коливо – то варена пшениця, 
вона була украшена цукерочками такими манєнь-

кими, горошок і ті лампасьє, такі дрібненькі, більше 
нічо, і  було застромлені там три ложечки, дерев’яні 
маленькі ложечки. Підходили кажде, хрестилися і ка-
зали: «Прости, я причащаюся в ім’я твоє, шоб ти мені 
простила. Упокой, Господі, душу раби твоєї Дар’ї»  – 
і відходили. Каждий підходив, три рази ложечкою, ми 
брали по-багато, бо то солодке було, воно було з медом 
і цукерки, ми шось по два рази підходили туди. [...] 
Обід также був такий, були вареники вже з капустою 
і був капусняк з грибами. То був з рибою, а то був вже 
з грибами, і були гриби тушені, і картопля була до тих 
грибів. А тушені було тоже там цибуля, і всьо, то всьо 
було пісне. Ну так само всіх пєвчих, було двох, і  той 
псаломщик, священик не приходив, ні паламар, ніх-
то не приходив, тільки той псаломщик, він прочитав 
молитву, усі помолилися, заспівали «Отче наш». «Упо-
кой, Господі, душу таку». І посідали, поїли, знову так 
саме усім ту булочку кажному і кружку того кампоту. 
Всі поросходилися і кажний тіки: «Хай Бог простить, 
хай Бог Царство їй Небесне дасть». І забиралися, і піш-
ли. Поминки післяпохоронні. На дев’ятий день, як вже 
дев’ятий день був, оп’ять же готовили обід, а йшли всі в 
церкву, і оп’ять у церкву коливо несли. То обов’язково 
було. Ну а то вже так поминальна служба була, літур-
гія, но там скрочена вона, мабуть, була, ми недовго. 
Відстояли службу, тоже всьо він покропив, шо ставили 
на поминання. Хліби ставили, шо там ше, не пам’ятаю. 
Знаю так, шо було коливо. Священик перший підхо-
див, кропив ті хліби, бо ше люди були, то кому сорок 
днів або просто так прийшли тоже поминати. Там сто-
лик такий був невеликий, там було то всьо. Але в нас 
не було так, в нас ставили і пірожки, і вареники навіть 
приносили, люди ставили на тому столі, туди ніхто не 
підходив. Кончилася служба, він приходив з кадилом, 
пройшов прокадив коло тих хлібів, покропив свяче-
ною водою коливо. Тоді всі тоже підходили, ті шо були 
там, всі попробували так само то коливо, відійшли і 
пішли додому, пішли на обід. [...] Сороковий день – те 
саме. А потім уже аж рік. То рік тоже ж припадав на 
зіму, дуже було страшно холодно, так мало людей при-
йшло в церкву, шос, може, чоловік десіть, може, пятна-
ціть було, не більше в церкві. І всі прийшли на обід, бо 
бабушка так сказала, бабушка считалась сестричкою 
там, свічки робила і там прислужувала, і каже: «Ну ми 
ж усі ідемо, гарячий обід, ідемо». І як посідали за стіл, 
то прийшли три жебраки, діди. Вони ходили з полот-
няними торбами, ну вони ж тоже ходили просили їду, 
і  вони зайшли, поздоровалися. Питають: «Шо в вас, 
парастас чи шо?» Баба каже: «В нас річниця, моя сестра 
рік як». Ну вони помолилися: «Царство Небесне». Вона 
каже: «Сідайте за стіл, пом’янемо, поїжте». Вони сіли 
за нами, один з лірою був, а тіх два, один був, я не знаю, 
чи то була бандура, ну якийсь ше був інструмент. Ну 
вони, як вже поїли, заграли – той на лірі, а той на тій, 
чи то домра, чи то бандура, і третій скрипкою (то вже 
сільський був, а ці були чужі зовсім). Пообідали вони, 
дуже гарно проспівали про Царство Небесне. І потім 
вже встали, уходити, баба їм усім дала по хлібині, ма-
ленькі буханочки хліба, пиріжків їм дала, і вони дуже 
подякували, помолились і пішли. [...] А потім уже, пев-
не, і  не було поминання. Но це я знаю, шо дев’ятий, 
сороковий і рік було.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Якшо ди-
тина вмерла, вродилася і не вспіли охрестити, то хова-
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ли її так саме там, але не за цвинтаром. Неодружених. 
Вінки ложили тіки на молоденьких, ше не жонатих, 
ложили віночки з живих квітів, а  зімою ложили з 
стружок зроблені віночки і букєтіки. Таких три квіт-
ки, вершочок зроблено, дві пуп’яшки, ну така форма 
була, і кажні дівчатка ложили. Була в нас вмерла по-
дружка наша, в неї була якась опухоль в голові, то ми 
всі робили, але то було літом, і всі плели віночки, і всі 
ложили свої віночки, кидали їх в гріб, і на гробік тоже, 
на трунку ложили. [...] Вже вона цілу зіму хворіла, 
весну, а літом померла, всьо таке цвіло. То ми ходили 
польові квіти [збирали]: волошки, маки, всі плели, всі 
її подружки і не подружки, всі дівчата для прощання, 
вся трунка була обтикана квітами і  віночками, всьо 
заложено. То дуже був тяжкий похорон. Несли її від 
дому хлопці і дівчата. Вона була вбрана в білому плат-
ті, в  вельоні, блузка вишита, те плаття, були рукава 
вишиті і тут була вишивка, а так плаття біле було, кра-
сіве, шовкове плаття, і  був вельон і  віночок заложе-
ний, дуже багато у труні було букетів, і рози, хто шо 
мав, самі красіві цвіти. На цвинтарі роздавали печеня, 
цукерки, домашнє печеня, і  всіх дуже запрошували, 
шоб усі ішли пом’янути. Но ми прийшли, у дворі то 
всьо було, то так посідали, нам нічого не давали, тіки 
пірожки дуже солодкі, був капот наварений, але чось 
ніхто нічо не їв. Ми, дівчата, сильно (три нас було, 
шо з нею дружили), дуже крепко плакали, надь ніхто, 
ні я, ні Ганка, ні Явдошка, ніхто ми нічо не їли. Ну а 
такі самі обряди були, тільки всьо врем’я, дуже весь 
час, шо «молоденька, молоденька». Священик роз-
казував, шо вона ше ангелами буде, шо вона ше не-
порочна дівчинка, ну їй було тринаціть років. То як 
вона померла, то дуже дзвонили, дуже довго в церкві 
дзвонили. Самогубців. Хоронили тих, шо вішальни-
ки, самогубців. В нас при мені була, я пам’ятаю, моєї 
подружки сестра була замужем в тій сім’ї, а  жінка 
захворіла, онко була хвора, і  дуже крепко мучилась, 
дуже страдала, такі були болі. Ну а тоді ж не було, то 
якраз тоже в час війни, хто які обезболення, нічо не 
було. Но, одим словом, дійшло до такого краху, такої 
кризи вже, шо вона не могла витерпіти, і кинулася в 
криницю. Самогубець. Ну і все село ходили до свяще-
ника, просили, а він сказав: «Я мушу позвонити десь 
у вищі, благочинному, десь декану». Кому там дзво-
нили, розрішив він, її поховали все-таки на цвинтарі, 
церква її не ховала, тільки були рідні прийшли, а в неї 
було шось три дочки і два сини. То це я знаю, шо її по-
ховали, але в куточку, рідня була в центрі похована на 
цвинтарі, а її так в самому куточку поховали. Но баба 
нам заборонила іти на похорон. А  хто там був, і  як 
там було, я не знаю. А друга, то вона була сумашедша, 
в  общєм, тронулася ума. А  ми в молочарню носили 
молоко біля тої хати, як ми боялися, бо вона, як з ума 
зійшла, то вона тако коси розпустить і гуде. Хату запа-
лила, осталася піч, комин і піч сама. І вона там сиділа, 
волосся розпустить і кричить, як сова. А потім тоже 
сказали, шо вона самогубець, но її, правда, поховали 
за цвинтаром. А потім вже, як прийшов до нас другий 
священик, то він казав, шо її треба по-настоящому по-
хоронити, тому шо вона вчинила то, не будучи в умі, 
вона не знала, шо вона (вона собі шось там порізала 
руки чи шо, не знаю) собі вчинила. А чоловік повісив-
ся, то його так і за цвинтаром. Цвинтар в нас був зро-
блений якось так уголком, отак туди, а донизу тут так 
вужче. І в тому кутку, де ширша була сторона, то був 

угол відбитий, викопаний рів, і  такий трьохугольні-
чок там був зроблений, і їх там хоронили [...] А тих, шо 
за цвинтаром, вже потім старих, бо той трьохугольні-
чок маленький був, там шось було штири чи п’ять мо-
гил, то тоді вже за тим ровом хоронили, але воно тоже 
було обнесене другим ровом. Но на цвинтар ніхто за 
ними не ішов, і священик за ними тоже не ішов.

с. Се́рбинівка
Записала Л. Артюх у серпні 1989 р. у с. Сербинівка 

Старокостянтинівського р‑ну Хмельницької обл.  
від Хмиз Марії Петрівни, 1921 р. н.

ОБМИВАННЯ ТА ОДЯГАННЯ ПОМЕРЛОГО Женщина 
обмивала, вбирала в нове, чисте, нехожене. Споря-
дження померлого. До пояса – хустку з грішми по од-
ній копійці, сорок копійок: перед сорока святими од-
читатися. [Кладуть] головою до покутя на лаву. Про-
стинь, подушку, зілля свячене на Маковея, проскурку, 
ча́ркуш – кусочок булки пісниї на паску. Цілу неділю 
правлять над нею на Паску, на Проводи дає потроху, 
а коли треба – гаркуш кладуть з вчиненого тіста, піс-
не. В труну кладуть зілля, стружки, подушку з зіллям, 
або сіно. Пухова – тяжка мертвому. Атрибути похо-
вальні. Воду і цілушку  – дев’ять днів стоїть. Колись 
воду розливали, щоб на тому світі зустрітися, а буває, 
на річку несуть, виливають, щоб її ніхто не перейшов. 
А цілушку теж на воду. Свічка у пшеничці стоїть. Пра-
виться панахида. Пшеницю ту потім курям дають. 
Даровини прощальні. Хліб всі несуть прощатися, кон-
фети, пряники. Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. Житом сипляють на всіх, щоб Бог дав, щоб 
не думали про нього. Годинник спиняють, дзеркало за-
вішують, бо так положено. Веселого не можна в хаті. 
До дев’яти день не вимітають, не миють хати, не мас-
тять – траур дев’ять день. Через вікно не можна диви-
тися на покойного в хаті. Як несуть теж не можна через 
вікно дивитися, треба вийти надвір і закрити двері. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Через по-
ріг тричі прощаються, підіймають і опускають над 
порогом [труну]. Двері скоро закривають, щоб біль-
ше хутко покойника не було. Закривають і ворота. 
У  дворі моляться. Несуть хрест, певчі несуть вінки, 
віко з хлібом і капою й хусткою (на цвинтарі відда-
ють сторожу). Покійного несуть на нарах на плечах. 
Перев’язують руку праву платками всім, хто щось ро-
бить. Прощання з померлим. Переймають: ставлять 
стіл, платок, хліб і гроші. Спиняється процес і молять-
ся. Як родичі є, то зо два-три-п’ять разів переймають.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Прощаються на 
цвинтарі. Родичі забивають [труну], на рушниках 
опускають труну в яму. Рушники забирають (сторо-
жиха). А є люди, що з рушниками в яму опускають і 
туди ж рушники кидають. Кроплять водою свяченою. 
Землю своїм не можна кидати. Свої кидають гроші. 
Співають:

Ой не кидай, родинонько,
На мене землю.
Ой як тяжко,
Ой як важко
Лежати під нею.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Кличуть 
«додоми». Миють руки, сідають. Ко́ливо на похорон 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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не варять, хоча іноді буває. Хліб – перший, горох варе-
ний, огірок сирий, капуста сира з олієм. Випивають по 
чарці, всіх обійшов хазяїн [з горілкою]. Тепер: горох, 
борщ, каша, кампот – остання страва. Дари поминаль-
ні. Дають усім зараз колачі й платочки. Колись – тільки 
то́му, хто читає, – платочок і калач, і певчим, тим, що 
трудяться: копачам, тим хто труну робив. «Сніданок» 
для померлого. На другий день після похорону тепер 
ідуть на цвинтар. Несуть сітро, ковбасу, вгощають 
усіх. Поминки післяпохоронні. На дев’ятий день  – 
дев’ятини. Готують коливо з пшениці з медом, цукром, 
у  нього встромляють свічку, три калачі (панахида), 
пряники, цукерки. Обід роблять. На сорок день – коли-
во, панахида, обід; на рік – роковина, те саме роблять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як дівчина 
вмирає, то її вбирають у вельон, біле плаття довге, 
фату, як для весілля. Якось умерла дівчина, їй дали ко-
ротке плаття. Мамі приснилося, що дочка каже, щоб 
передали плаття довге через хлопця, який помре у 
сусідньому селі. Так вона й зробила. Коровай печуть, 
колачі, дають шишки, роблять гільце з сосни, як ве-
сілля роблять. Роздають людям, а  гільце ставлять на 
могилу. Навіть дитині так роблять. Рушник кладуть в 
ноги. Всім, не лише молодим.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ Душа до сорока 
днів у хаті. Буває, душу бачать: щось смикало за під-
жак. Як чоловік помер, то до мене сватався інший і 
мені мій мертвий чоловік так у хату стукав, аж но хата 
не розвалилася. Й уві сні мені каже, що через шіснад-
цять місяців я знов буду твоїм чоловіком.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ») І вночі приходив покійний чоловік. Одсту-
пися, відходь, прости його. Двері двигалися. Маком 
обсипати треба свяченим, зіллям кропили. І  більше 
не приходив. У однієї жінки вмер чоловік. І ходив до 
неї, жив з нею, помагав їй, перевесла на полі підно-
сив. Свекруха почула: «До кого ти, доню, балакаєш 
уночі?» – «Я балакаю з Іваном». Свекруха пожаліла її: 
«Нашо він тобі, він уже вмерший!» – «А він мені все 
помагає, перевесла крутить, сіно складає».  – «Нашо 
тобі тої помочі!». І навчила її – як він прийде, встати, 
а він спитає: «Куди ти йдеш?». – «На весілля». – «А що 
за весілля?». – «Там брат сестру сватає». – «А хіба ж 
можна, щоб брат сестру сватав?». – «А хіба ж можна, 
щоб мертвий до живої ходив?». Так вона зробила. І він 
відчепився, але свою матір стару з печі скинув. А дру-
га жінка так не зробила, то мертвий чоловік її на пер-
ший день Великодня забрав.

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Гаївка *
Записала Ю. Буйських 17 серпня 2009 р.  

у с. Улянове Теофіпольського р‑ну Хмельницької обл.  
від Хом’юк Лідії Якимівни, 1943 р. н.,  

та Хом’юка Бориса Федоровича, 1938 р. н.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників. [Де ховають ві-
шальників?] У нас понад ровом ховають, не на цвин-
тарі, а так під ровом. В нас є два. А було шо так, аж 

* До 2016 року – с. Ульянове.

в кінці цвинтаря. Ну, то бачіш, вони тайно, вони за-
таїли. Вони не призналися, шо вони повішани, вони 
гріх взяли на душу і поховали так, як треба. А ті, шо 
повісилися два, то вони так […] [Чи ставлять їм хрест 
на могилу?] Вже як рік пройде, то тоді ставляють. [Як 
їх поминають?] [Казали, що треба] дати коням сорок 
буханок хліба на табун конний, гобіду не роблять і не 
моляця за них.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» [Чи кажуть, що 
після смерті чоловік може ходити до жінки?] Таке й 
не кажуть, а  таке було, якшо людина внушить себе. 
То не він ходить, а до нечістий ходить в образі його. 
В нас по сусідстві було таке, шо жінка плакала, плака-
ла, на карточку дивилася, всьо врем’я на столі стояла 
фотографія, і вже її до того вона додивилася, шо вже 
її показуєця, шо він сходить з теї фотографії і ходить, 
і ходить. [...] А тоді вона взяла, хтось її сказав, шоби 
взяла маку, обсипала хату свяченим маком і осиково-
го кілка забила на могилі. То каже, шо тоді після того 
[чоловік сказав]: «Ну, і обгороди-илася! Шо вже й не 
присту-упіш». То таке в нас було. Один був [випадок], 
а другій був, шо мати померла, оставила дитинку ма-
леньку. То чула свекруха, як та дитина смоктала вночі 
цицьку. [Чи вижила та дитина?] Ну, і  щє є зараз, до 
сіх пор. [...] [Покійник] за кашкетом приходив ввече-
рі. Сусід помер, а він його їздив до больниці забирати. 
Споражали ми його повністю, кашкета жінка не дала, 
не положили. Вже його поховали, того чоловіка, так 
розвидняєця, сіріє десь, як то начинає вже розвидня-
тися, чую, двері «рип», а  думаю, хтось то вже встав. 
Я голову підвела – Гарсень [Арсеній] стоїть, тако зза-
ду рука ручку тримає за двері, на порозі стоїть, даль-
ши нікуди не: «У вас кашкета мого нема?». Я до нього 
[чоловіка] кажу: «Борис, ти чуєш? Гарсень приходив». 
Він як закотить на мене: «Хто приходив?!». Я  кажу: 
«Ти шо, не чув чи не бачив?» – «Пашла ти туди, та не 
туди!» І всьо, і затихло. Я встала, беру мамі розказую. 
Мама каже: «Чекай-но, ось піду я до Насті, спитаюся, 
чи вона кашкета положила». Приходить до Насти: «Ти 
положила Гарсенію кашкета?» – «Ай, нє-е, тітко, забу-
ула». То носила на цвинтар да на могилу заривала. То 
не то шо сон, якби я спала, но я прокинулась, голову 
підвела і бачу – Арсень стоїть, полним ростом, каже: 
«У вас кашкета мого нема?». Таке я бачила.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Антонівка

Записала О. Боряк 24 червня 2013 р.  
у с. Антонівка Хмельницького р‑ну Хмельницької обл.  

від Рацій Марії Юхимівни, 1937 р. н.,  
Скридло Олени Василівни, 1948 р. н., 

та Рацій Наталі Михайлівни, 1964 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ Передвісники смерті. Ка-
жуть, шо сич кричить. Ну колись на фермі тих си-
чів повно було, то вони і кричали. То колись почали 
шось казати, шо кричить, а Микола каже: «У Ганьки 
поштарьової вєчно кричить, то хто там вмирає». Сни-
прикмети. Є от часом присниться таке, шо встанеш 
рано і кажеш – десь якась біда буде. Приснилися гряд-
ки, на городі грядки, огірки – обязатєльно буде мрець. 
І так є справжнюється. 
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ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-

ня померлого. От помер дід Андрей, це за німецької 
власті, прийшли сусіди, обмили діда. Це ж було зи-
мою. Є так, шо як помер чоловік, то беруть мужчин. 
А от мій дід помер, то син прийшов. Були баби в сто-
роні, а  син його вже обмив, а  тоді вже вбрав, а  по-
тім підійшли вже і далі вбрали, нарядили. «Мертва 
вода». А воду взяли винесли в таке місце, шоб ніхто 
там не став ногою. Зовсім десь далеко. Шось таке під 
ясень, під клен. Ні на подвір’ї, ні у воротях, ні по до-
розі. Десь в такім углі, шоб ніхто там не став ногою. 
Кажуть, не можна на мертву воду ставати. А то біль-
ше казали – хтось взяв з мерця води і підляв, на того 
покропив. Одягання померлого. [У що вдягали покій-
ника?] Начинається від нижнього, бєлйо. Мужчині 
костюм, носки, туфлі ставили в стороні і капелюх або 
кашкет. [Як обягають жінку?] Жінці сорочка, труси, 
панчохи, спідниця, блузка, фартух, як стара людина. 
[Полотняне?] Нє, якесь більш-менш вже краще. Всьо 
нове. Труна. [Чи кажуть у вас «домовина»?] Домо-
вина, труно. Труно то це зараз, а тоді була домовина. 
В  колгоспі домашні робили і привозили, середину 
оббивали білим полотном, а  по бокам чорним, ви-
шневим, зеленим. Но обично ще тоді чорним. І віко 
так само. Зсередини білим, а зверху чорним. Хрестик. 
[Що робили зі стружкою?] В труно під самий спід си-
пали трошки. [Чим міряли домовину?] А вони знали. 
Колись, то казали очеретом. Очеретом поміряли до-
мовину. Колись була така лайка: шоб тебе очеретиною 
зміряли. А тепер вже знають размєр, та й штампують. 
[Треба, щоб труна більше була?] Ну аякже ж. Шоб 
мрець лежав, шоб ноги не впирались. Шоб не було 
тісно йому. [Чи платили за домовину?] Нє, ніхто не 
платив нікому нічого. І батюшка правив – гроші за це 
не брав. [А тепер бере?] Вісить список в церкві, скіль-
ки шо стоїть. [До того, як тіло у домовину покласти, 
на що клали покійника?] Ну, робили такий стілаж. За-
стиляли, вбирали. Дві табуретки і двері. Ряднами за-
стелили, тоді ставили труно. А зараз вже таке вбран-
ня роблять, шо куди  там. Спорядження померлого. 
[Чи кладуть у труну запасний одяг?] Тільки в тому, 
шо буде, і  все. А так нє. Ніколи. [...] Набрали сіна в 
подушку, положили. Не знаю, ну не можна з пір’я. По-
душку накривали хустиною, під ноги стелили рушник 
і накривали полотном. Кажному мерцеві два метри 
полотна. Застелили там, наприклад, чи простінь, чи 
капа поверх сіна, а тоді два метри полотна застелили. 
А  потом зверху опять, як закрили покривалом цер-
ковним, і тоже ложать біленьке полотно. Но полотно 
під спід, а  покривало наверх. Раз, раз, раз і в ногах 
положили. А тоді вже як на цвинтар принесли мерця, 
розкривають і під саму бороду закривають мерцеві. 
[Це у вас кажуть для того, щоб йому дорога була?] 
Це його дорога. Так споконвіку, а як воно там – хто 
його знає. [Чи кладуть гроші в кишеню?] Зав’язують 
копійки. Ну ніби гроші на дорогу. Наприклад, колись 
чула, шо мама казала, шо дев’ять копійок. А  тепер 
кажуть сорок копійок. У хустинку. Я, наприклад, чи-
тала, окуляри положать, палку. [Ви хочете, щоб вам 
поклали?] Обязатєльно, а як я там буду ходить? А як 
там треба буде, хто дасть тоді. Ще буде біда там. Сни-
прохання. От, наприклад, хтось шось забувся мер-
цеві положить, а присниться. Я лічно не знаю, но як 
мама татові чіпляла хустку до руки. Я кажу: «Мамо, 
шо в тебе хустки нема? Вона така старенька, а  ти в 

ній ходиш». Вона каже: «Це та, шо я татові чіпляла до 
руки». Як мама померла, я  собі сиджу і думаю. [Цю 
хустку мама на весілля татові чіпляла?] Да, да. Думаю, 
як вона її так любила, ніхто не бачив, я  її скрутила 
і під спід туда положила. Пройшло, я  знаю скільки, 
днів три-чотири, сестра прибігає: «А  де та хустка?». 
Я ж кажу: «Я положила». А вона: «Боже, мені присни-
лось мама каже, де та хустка шо я татові чіпляла? Я ж 
казала, шо ми положили». Ну от це сон. А до чого він, 
як він. [Наче не знайшла?] Ага, десь там загубилася. 
Кажу ми ж положили. Ото таке. [Чи було таке, що як 
забули, то хто наступний помер  – просять щоб він 
передав?] У нас зараз таке. Наприклад, вмер у мене, 
а там через тиждень у другого вмер, то те друге йде 
до того і несе хліб, ніби передачу. То тепер вже при-
думали, я не знаю, нашо воно таке. Ну он померла Зо-
йка, то ми давали. А як помер той Федько, то шо ж 
він, від Зойки нікого не було. [Чи кажуть, що родичі 
того, хто перед цим помер, повинні першими йти до 
воріт кладовища, ніби вони можуть там його побачи-
ти?] Говорять. А я кажу, шо це неправильно. Тому шо 
вперед мерця ніхто не йде. Це таке з покон віков – не 
йди поперед мерця. А  то вже придумують. «Пута». 
І ще казали от як вмер мрець, то зв’язували ноги, шоб 
не розходились, і руки. То шоб тої верьовки ніхто не 
вкрав, не взяв, бо тоже шкода буде. А  як ми нічого 
не знаєм, то і не знаєм. А люди, видно, шось знають, 
бо стараються, от землі, каже, всипала. Нічне пере-
бування біля померлого. Жінка читає книжку. Пєвчі 
співають, вона там читає і потім вона забирає. Відда-
ють їй. [Те, що лежить на столі?] Да, те дають їй. [Чи 
залишаються люди на ніч біля покійника?] Колись, 
це приходили, якшо у людини страх якийсь. А якшо 
людина не боїться, то для чого мені. [Чи годували їх?] 
Було таке. І так воно і є, ця вечеря. [Що готують на 
вечерю?] Ну тоже таке всьо, шоб поїсти. Суп, бара-
боля. Близькі сидять, а там всі готовлять. Це вечеря. 
Ну там шо, ковбаски, салатік, не таке велике. Атрибу-
ти поховальні. [Що ставлять у хаті, біля покійника?] 
Свічка горить. Там води і скибочка хліба, ставлять на 
віко у головах. І до дев’яти день воно [стоїть]. [Що із 
цим роб лять на дев’ятий день?] Виносять хліб, щоб 
пташки з’їли, а  воду вилили під дерево. Під любе. 
[Не казали чи сухе, чи родюче?] Нє, це ж чиста вода. 
[Що роблять з хлібом?] Ложать по дереві, щоб пташ-
ки забирали. [Для чого ця вода?] Ну, ніби кажуть, шо 
для душі. [Куди встромляли свічку?] В стакан чи шо. 
Пшениці набирають, ставлять, свічка горить, а  там 
читають парастас. Булка велика чи буханка хліба, пе-
ченя, цукерки. Зараз мандаріни, апельсини. Ну рань-
ше такого не було. І так воно і було, хліб, печеня і там 
таке. [Куди висипають зерно?] Пташкам. Ну, вже як 
все закінчилося.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносять 
мерця з хати, треба всім попрощатися. Батюшка каже – 
нє, так не повинно бути. Як виносять з хати, тако три 
рази труном прощаються з порогом. Батюшка тоже 
каже, шо нє. Таке то було за язичників. А язичники це 
ж ми. До нас прийшла віра від греків. Це ж, значить, 
ми перейняли другу віру. А як нам лишилося від них, 
значить, то наше. [Коли виносять покійника, чи треба 
двері закрити?] Закрити. Раз, закрили за собою двері, 
шоб біда не верталася. Оце тоже таке з покон віку. [Чи 
роблять так тепер?] Да. [І як довго не можна заходи-

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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ти?] Ну як, мерця відправадили, а  ті вертаються, бо 
треба ж на стіл всьо ставити. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з похороном. [Чи відкривають двері 
у хлівах?] Нічого. Якшо вмре хазяїн і дуже заскучає, 
от вмер чи вмирає, і йому жалко [худоби], що він все 
лишає, до року буде помаленьку – то те здохне, то те 
здохне. А шо зробиш? Нічого не зробиш. [Що роблять 
у хаті, як винесли мерця?] Чула я колись, шо треба 
за мерцем вимити підлогу. У нас такого нема. Вже на 
другий день можна прибрати. А  то мерця прийняли, 
лавку, де він лежав, і ставлять стола, бо обідати будуть. 
[Що робили з одягом, який лишався від померлого?] 
Ну як нове таке полишалося, то, може, хтось кому дав, 
шоб доходив. А старе палять. [...] [Якщо дитинка спить 
у хаті, коли йде процесія, то що треба зробити?] Ножа 
положити. [Чи можна дивитися з вікна?] Ні, не можна. 
Оце мені ще мама казала, Боже борони. То я допитува-
лась, чого. Де ти почухаєшся, засвербить, там виросте 
мертва кістка. Ну таке було, так я знаю. Процесія по-
ховальна. [Коли іде процесія, чи несуть хрест попе-
реду?] Да. Братство несуть, вінки. [Чи перев’язують 
руку тим, хто несе?] Перев’язують. Іде батюшка, пєв-
чі. І правлять, співають. [Віко несуть? Чи кажуть у вас 
«віко»?] Віко. Ну зараз така машина є, шо то віко тоже 
ложать на машину. [Хто несе: чоловіки чи жінки?] Ну 
більше жінки. [Чим застеляли віко?] Хустинкою і бу-
ханець хліба ложать на віко. Потім якійсь старій лю-
дині віддадуть той хліб. [Де зупинялася процесія?] 
Як обично, то повинні зупинятися на перекрьостках, 
коло церкви. Потом, як на цвинтар ідуть, то тоже. От 
у нас старий цвинтар минають і йдуть далі, коло того 
цвинтаря повинні зупинятися. Євангелію читають. 
[Чи виходять люди з хати, коли йде процесія?] Хто не 
пішов, виходить. […] [Ви сказали, що мусить покійник 
першим «перейти» через ворота?] Да, це з покон віков. 
[Чи  не перестеляли поріг якимось килимочком?] Ні. 
А от приїхали з Первомайська. Виносять з церкви по-
койніка і вона вибігла – бах рушник. Вони перейшли. 
Вона вхопила його – бах перед машиною. Захопили по-
койнка, вона побігла – бах до самого цвинтаря. Ну тут 
у нас від церкви до цвинтаря недалеко. А двоюрідний 
брат помер там, у тому Первомайську, то каже Галя – 
від хати до самого цвинтаря. А у нас такого нема. При-
везли звідти ікону і дали бабі, шоб вона її несла аж на 
цвинтар. Вона пронесла і каже: «Шо мені з нею роби-
ти, куди її діти?» А Галька каже: «Забирайте додому». 
І вона з рушничком забрала додому.

КЛАДОВИЩЕ  [Чи несуть на кладовище воду?] Воду бе-
руть. Ну там вєточку [щоб кропити]. Дома скрутять, 
якесь гіллячко візьмуть. [Потім кидають у яму?] Да.  
[Раніше гроші кидали, а тепер землю.] Водою свяченою 
покропили яму, опустили труну, знов покропили. Гос-
подь його знає, казали, шо йому там треба, покойніку, 
ті гроші. А землю – це просто, я знаю, шана чи жалоба, 
шоб не так тяжко було, шоб не так покойніку тяжко 
було. [Поки закидають, ніхто не розходиться?] Да. Ка-
жуть, вперед одправте покойніка, тоді йдіть до своїх. 
[Чи вішають щось на хрест?] Як несуть на цвинтар, 
то хустинку зав’язують. І так уже та хустинка на тому 
хрестові і лишається. [Коли її знімають?] Вже як вона 
некрасива. Може, хто хоче рушник, може, хто хоче хус-
точку і всьо. [Хрести раніше дерев’яні ставили?] Да, да, 
дерев’яні. [Коли хрест міняли, то куди старий дівали?] 
Не можна палити. Так положать і він там сам догниває. 

Ну шоб не палить. [На кладовищі] у нас все відкрито. 
Ворота закриті, брама закрита, а  фірточка відкрита. 
Ну, кажуть, шо не можна так закривати зовсім. От ро-
блять огради коло могили, і є фірточка. То, кажуть, тої 
фірточки не можна закривати. Кажуть, шо як зайшла в 
цвинтар, наприклад, ворітьми, так і виходь ворітьми. 
Бо мрець, кажуть, стоїть на воротях і тебе чекає. А чи 
так воно, чи не так воно. Покойнік у воротях стоїть, 
а як ти минула і пішла другою стороною, то ти вже з 
покойніком не будеш, а він тебе там чекав. [Тобто не-
шанобливо до нього поставилась?] Да, да. [Що виса-
джують на могилі?] Квіти. Колись, ой Боже мій, колись 
чогось садили дерево. Нашо вони його садили. [Які 
дерева?] Те посадить вишню, той посадить горіх. Воно 
повиростало, таке страховисько. А  квітки шо, барві-
нок – це закон і, може, якесь зілля. А тепер вже і рози, 
і  ромашки, і  люпин. Ну хто шо тілько придумає. Ну 
більшу часть такі пластмасові стоять [штучні квіти].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Коли за-
прошують на поминальний обід?] На цвинтарі, як 
поховали, просять родичі: «Не розходьтеся, ідіть на 
обід». Хто ближчий, всі ж не можуть піти, куди ж там. 
[...] Тепер у нас є в Чорному острові буфет чи кафе. 
І туди заказують [обід поминальний]. Там вони всьо 
зроблять, автобусом привезе. А раніше всі вертаються 
додому. Ну а як вже пішли на цвинтар, то вже на стіл 
треба всьо поставити. Значить, люди лишаються, ну 
там все готове. Борщ, капуста, а  на стіл всьо поста-
вити. Страви поминальні. Тоді колива нема. Борщ, 
каша, там дальше всьо йде. Ну перше наливають по 
чуть-чуть вина чи горілки і помянули. То я за колись 
кажу, шо колись поминали обязатєльно. Чи є чим за-
кусити, ну помянули покойніка сто грам. Всьо время 
поминали. Тепер запретили. Не треба. [А  чим тепер 
поминають?] Борщ, каша. Ну, на столі стоїть закуска – 
сирок, ковбаса, салатік там, ну помідори, гурок, се-
льодка. Це так стоїть. Ми сіли, нам подали борщ, каж-
ному тарєлочку. Це я кажу за тепер. А колись миска 
борща на трьох-чотирьох, миска каші і так доставали. 
Холодець, сельодка, камса, капуста тушена, риба – це 
колись таке було. А зараз вже витребеньки всьо. [Тор-
ти ставлять?] Це вже сладке. Не торти. Канфєти пе-
чення, налісники, кисіль, банани, мандарини. Це вже 
тепер по кусочку дають. [Чи дають щось із собою?] 
От ми виходимо і хатні, хто там, дочка чи син, неві-
стка – стоїть ящичок і пакетик. А пєвчім дають, от як 
вони співали на похорон, то перше шо, я не знаю, шо 
перше давали пєвчім. Хустинки такі прикальовенкі, 
потім почали ще давати так ті хустки. А тепер вже і по 
п’ятдесят рублів, і колготи, або простині, або рушни-
ки махрові. Ну шо ще можна придумати. «Сніданок» 
для померлого. [Що роблять на другий день після по-
хорону?] Посходилися родствєннки, ще там два-три 
сусіда. Зібралися і пішли на цвинтар. Понесли сніда-
нок – горілка, вино, колбаса, катлєта, зараз та буже-
ніна, помідора. Ну зимою шо можна взяти таке? Сухе, 
вобщем сухий пайок. І коло покойніка, в кого, може, 
є  лавочка, розложили. Може, хто йде: «Ідіть сюди, 
поминем. І  люди підходять. Випили сто грам мужи-
ки. [Чи ставлять щось на могилу?] Келишок з водою. 
Нашо та горілка. Поминки післяпохоронні. Як девять 
день роблять, то варять коливо. І до церкви, правлять 
в церкві. Не треба на кладовище. [З чого готують ко-
ливо?] З пшениці. Канфєти положать, як хто хоче. Ко-
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лись я пробувала – і мед. Ну воно ж не повинно. Ко-
ливо повинно бути чистим – сахар і прикрасити кан-
фєтами. Чиста зварена пшеничка, сахаром посипана 
і канфєтами прикрашена. Батюшка вже відправив то 
всьо і підходиш до кажного, хто в церкві є, і вони про-
бують три рази. [Це в день похорону?] Нє, нє. Це на 
дев’ятий день. І тоді приходиш додому і вдома люди, 
ставиш на стіл і кожен собі бере. А тоді вже сідають, 
говорять «Отче Наш» і сідають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Чи прибирають могил-
ки перед Великоднем?] Да, через шо прибирають? 
У  нас Пасха, а  через тиждень Проводи, то мусим 
прибирати. А хто хоче, от недавно були там повико-
шували, повиривали. Треба хоч два-три рази, бо за-
ростає. Як нема нікого, то дуже страшно, прийдеш. 
Зараз павонія відцвіла, та й стоять корчуки. [Що на 
Проводи несуть на кладовище?] Яєчка, ну, опять кан-
фєти, печеня. І  друг до дружки йдуть. Та прийшла 
до мене положила, я  пішла до неї положила. А  тоді 
дають вже дітям. Перше чогось діти хтіли, а зараз не 
хотять. Батюшка розстелив там таке рядно велике і 
туда кладуть – там яблука, канфєти, паска, яічка. [Чи 
залишають щось на могилі?] То хто хоче  – лишає. 
Я  –  ні. [А  колись лишали?] Хліб, паску, кусочок та-
коо подробе, подробе. В нас Зелена субота, це за тих 
[нерозбірливо] а Зелені свята, канєшно, як воно було 
коло церкви там туди. А наші так, прийшли додому, 
шось зробили, зібралися і пішли. То я тоже була вчо-
ра. То там лежить зіллячко, то там лежить зіллячко. 
Значить, були люди. Просто з зіллячком свячоним 
прийшли, поклали. [Що роблять на Дмитрову субо-
ту?] У нас до церкви [йдуть], це поминальна субота, 
у  нас всьо село йде, бо кожне хоче помянуть. Запи-
сує і там він [батюшко] каже ціну, скільки там за ту 
грамотку – чи п’ятдесят рублів, чи я вже не помню. 
І береться тоже хліб, цукор, печеня, хто бере і вино, 
і  воду. То він каже того не треба. Треба олії, треба 
вермішель. Таке все туда. А зразу він був сказав, шо 
хліба не треба. А я сама до себе кажу, як, а над чим 
ти будеш править? Я  несу. То дуже багато, все село. 
Тоді стіл там багатий. [Потім удома обідають?] В кого 
є кому. Як у мене, наприклад, не буде нікого, то шо 
я буду поминати. Сіла поїла. А як поприходять, то є 
кому поминать. [Чи готують коливо на Дмитрову су-
боту?] Готують ті, котрі дають, наприклад, от вийшло 
поминальна субота, а у неї мама померла, так попало, 
то ті приносять коливо. Правиться, шо правлять за 
упокой. Наприклад, от рік, то мені треба його нести, 
то він там править. Отдєльно ставиться.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як ховають 
неодружених?] Ну, як така дівчина, шо ще не заму-
жем, то у вельоні, платті такому, як молоду. Коровай 
несуть на цвинтар і потім рвуть кулаками. Не ріжуть 
коровай. Бо у мене у брата двоюрідного хлопчисько 
втопився молодий, то тоже принесли на цвинтар, гар-
но занесли і там ламають. А  потім, як оцей Микола 
Танкевич помер, тоже з букетом на грудях, ну, женіх. 
Музика. [Чи кладуть під ноги рушника?] Да. [Куди 
дівають гільце?] На могилі ставлять. Гільце з вишні. 
[Чим прикрашали?] З  стружок жовтий, білий, зеле-
ний. Красного, розо вого вже не було. [Чи кладуть та-
ким молодим у домовину щось червоного кольору?] 
Нічого не кажуть. Цвіти можна. Я чула таке, шо зеле-
ну хустину не можна ложить. [Чому?] Не кажуть.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Буйволівці
Записала С. Маховська 24 червня 2013 р.  

у с. Буйволівці Ярмолинецького р‑ну Хмельницької обл. 
від Тужанської Фросини Дмитрівни, 1929 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. [Що 
може віщувати смерть?] У нас так пташка, кажуть, ка-
жецця, шо це голуб якийсь. То голуб дикий. То воно 
кричит: «Поховав! Поховав!». То кажуть, шо то пе-
редбачає, шо буде покійник. І це десь правда. Бо не-
давно тамво десь кричало і сусіда вмерла, стара баб-
ка вмерла. Сни-прикмети. Сницця. То який сон, шо 
є справджаєцця дуже скоро. Моя дочка мала вмерта, 
то ноччю снилося, шо у мене сарай на тім вуглі від 
сусіда горить. Він не горить полумньом, но дима. А я 
кажу до чоловіка: «Шось має скоро». Я собираюся до 
племянниці з нею їхати, вибігає зять, каже, шо Ната-
ша заслабла. Я  підхожу, а  вона вже мертва. Оце сон 
справди ́вся. А  ще справдився у войну. У  мене бра-
ти на фронті були, мені сниця, шо самольот летить 
і тако кружляє над хатою. А  я кажу до сусіди, шось 
так кружляє. А  вони кажуть: «Десь Ванька прийде». 
А брат уже іде. То тоже мені сон справдився. Вмирати-
му, буду помнити.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Кого кличуть мити покійника?] 
То є так, шо свої, є так, шо когось. Родичку кличуть. 
«Мертва вода». Воду тую, шо мерця обмивают, то ка-
жут, шоби вилляти там, де люди не ходят. В мене були 
ж ці, то їх до рання треба вилити, де люди не ходят. 
[Чим миють покійника?] Хто миють у посудку, і  ви-
кидают тую посудку. А є так, шо невеличка миска, то 
тоже викидают. Підготовка смертного вбрання. [Чи 
готують «вузлик» на смерть?] Да. Всьо кладут. Начи-
нают від трусів чи від плавків, та й плавкі, колготки, 
а старі баби – панчохи. Та всьо теє. Костюм, блюзка, 
ночнушка. Молодій то може іначе, якісь комбінації. 
Ще як молоде. А бабі такево всьо. Тлумачок зв’язаний, 
готове. [Чоловіки теж готують собі речі на смерть?] 
Жінки. У мого брата, він слабий, то він коло церкви, 
то вона вже всьо купила, у хаті всьо прибрали. Труна. 
[У чому ховали покійника?] То трумло. Робили самі з 
любих досок. Казали, шо з осики не робити, бо дощу 
не буде. [Що робили зі стружкою?] Вона там, в трумлі 
тепер, там лишаєцця. Тепер як трумло привозять, то 
там вже є і подушчина, і стружка там, всьо вже. [Хто 
раніше робив труни?] Да, у нас в селі був. Два їх було 
молодих хлопців, то вони робили. Спорядження по-
мерлого. [Чи клали покійнику подушку?] З піра. Каза-
ли, що як довго мучатимецця, витягнути подушку. Але 
то десь неправда. Перше клали сіно в подушку і шили 
подушку, зшивали. А тепер вже піра. [Що ще клали в 
труну?] Подушка, простинь, дивандеку і взути. Убра-
ли в костюм, і хустку гарну на плечі дают, довгу. Жін-
кам. Єк хто хоче. Є таке, що кладуть. Одне на голову, 
одне – на плечі. Брав таку довгу, закинут через плечі і 
вниз. Я сама маю тоже. Тую гарну. [...] Там полотенце 
поставлять на руку, очки, палочку ставлят. Хто з чим 
ходив, шоби не забути палочки тої дати. «Пута». [Чи 
зв’язують покійнику руки і ноги?] Да, цими, шнуроч-
ками зв’язуют, з марлі. То за тиї мотузочки, то казали, 
шо як той мотузочок взяти і пришити собі десь, то не 
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буде ніяка біда. [Чи брали такі мотузочки, щоб роби-
ти щось погане?] Та балакали таке, шоб поробити. [...] 
А то клали покойнику там під простинь. Розв’язуют 
ноги, руки. А  на цвинтару розувают, ставлят туфлі 
коло покойника. Нічне перебування біля померлого. 
[Чи заведено у вас сидіти вночі біля покійника?] У нас 
сидят люди, і сидят до часу ночі. І потому пішов додо-
му, то свої рідні сидят, не лишают. У мене такий був 
случай, шо мій чоловік, а мама повертає корову, та й 
цей вже я лишила, а пішла до сусіди за тим своїм хлоп-
чиком. Він з нею на ферму мав іти, я кажу: «Лишай, 
не бери». Я приходжу, жінка кричит, шо пожар, горит. 
То простинь горіла. То кажуть, шо не можна, не мож-
на свічки лишати, шоб горіла у покойніка. [...] Сидят, 
є співают, пєвчі співают. [Що у вас кажуть про душу?] 
Це лишаєцця до трьох день. То кажуть, шо вода, шо в 
стакані, і цілушка хліба, то до трьох день шоби була в 
хаті. Атрибути поховальні. [Що має стояти в кімна-
ті біля покійника?] Це шо там стоїть. Ставлят свічку, 
ставлят бухоня хліба. Свічка в чомусь там стоїть. [Чи 
ставлять  воду?] Є  шо ставлят, є  не ставлят. Баночку 
ставлят півлітрову. Потому вже, як вже поховают, 
то дают кутю. Там тоді свічка горіла, загасили. Тею 
свічку, як відправляє батюшка, рідні тримают. То тиї 
свічки ставлят тому, збирає там хто, і ставлят на той, 
це вечерю як дают. Це вже як до церкви берут. То тиї 
свічки є, шо не тримают. То ставлят мерцеві під про-
стинь. [Що робили з хлібом?] Візмут чи дають курам. 
Заборони та перестороги, пов’язані з похороном. 
[Чи можна дивитися на покійного у вікно?] Кажуть, 
шо ні. [Коли можна прибирати в хаті за покійним?] То 
як винесли з хати, то треба в тої хаті прибрати, бо то з 
кладбіща приїдут вечерати. [Не забороняли прибира-
ти?] Ні, не кажуть. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Виносять, 
то три рази доломину вклоняють. Раз, другий раз, тре-
тій раз. Її не ставлять, а так, на повітрі – опускают. То 
не на порозі, а вже несуть на подвіря, ставлять штири 
стільці і ставлять трумло, і батюшка там ще править 
трошки, і півчі співают. І на подвір’ю прощаюцця. [...] 
Двері закривають. І  батюшка каже. [Для чого?] Десь 
шоб не вмирали. [Чи зупиняються десь, коли несуть 
покійного на кладовище?] У нас зупиняюцця всі коло 
церкві, всьо село стає і мовит «Отче наш». Ще ж та-
кеє, шо як везут, а є брат чи сестра, чи мама, то стают 
там, притишат ход, станут. [Ставлять труну?] Нє, так 
просто беруть і ставлять трошки. [Яка послідовність 
процесії за покійником?] Несуть хрест, дві тиї – бра-
ство і хрест. Хрест посередині, а братство відси і від-
си. [Кришку несуть?] Несут. На подвір’ю батюшка 
трумло, якшо покійник лежит без трумла там, в хаті, 
то батюшка посвятит трумло і кришку, тоді виносят. 
А якшо в хаті в трумлі, то він в хаті покропіт, криш-
ку – на дворі. [На кришку щось клали?] У нас кладут 
хусточку і бухоня хліба. [Що потім роблять з хлібом?] 
Комусь старенькому дадут на цвинтарі. [Чи заноси-
ли покійного в церкву?] У  нас заносили всьо время, 
а почали ремонт, ремонт не кончают і покійників не 
заносят. Нема куда. А перше заносили. [Щось дають 
тим, хто копає яму, несе покійного?] Аякже, шти-

риста рублів, штири чоловіки. Дают сумку і вечеру. 
Перев’язуют, а як не хустку, то рушник. 

КЛАДОВИЩЕ  [Чи зупиняються перед цвинтарем?] 
А шо ж. Поставали всі, там усі зійшли до купі, і тоді 
вже ідут. Опускання труни. [На чому опускають тру-
ну?] На мотузках. Перше всі пускали на полотні, ну, 
полотно біле, а тепер вже у нас в церкві мотузки берут 
і спукают покойника. [Запечатують на цвинтарі?] Да, 
як є батюшка, то на цвинтару.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Руки ми-
ють після цвинтаря?] Да. Відро з водою, і хтось єдин 
бере там лиє і миют руки. У нас не витирают, а в тім 
селі витирают. А  є такі села, шо, кажут, полотенця, 
витирают руки. [Чому руки не витирають?] Не знаю. 
Струсили і всьо. І  вже ідут на стів. На обід, но там 
нема вже батюшки. Там «Отче наш» і ще щось. Стра-
ви поминальні. Вже там поставляно кашу і борщ. 
Прийшли, це вперед кутю, а потому вже кашу, борщ 
і всю закуску. Три рази покушати кутю. [Який у вас 
борщ варять?] Обикновенний. Бурак червоний і так, 
шо якийсь то пісний борщ, на оливі, прямо пісний. 
А так, то добрий борщ варят, то як треба борщ. [Зі сві-
жих буряків?] З свіжих. [Яку варять кашу?] Є так, шо 
рисова каша на воді, а є так, шо гречана з підлівкою. 
[Це обов’язково?] Да, да. Це перше. А  там вже всьо 
на столі – голубці, капуста, каша, ну такево всьо, са-
лат. Поминки післяпохоронні. [Коли ще влаштовують 
поминальні обіди?] Коли поминают? Перше  – девіть 
день, а тепер уже якось собі, як обрали. Як лишилося 
продуктов, ще добавлят, то на третій день девіт день 
справляют. А перше нє. Перше третій день старі люди 
ідут ввечір, помоляцця, а на девіть день само собою. 
І сорок день, і рік. [Чого саме дев’ять днів, сорок днів?] 
Сорок днів, кажуть, шо душа ще літає, а вже як пізні-
ше, то вже всьо. Так роблят. Навіть батюшка каже, шо 
до сорока днів, то душа в небесах ще літає.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. [Як самогубців?] 
Не можна на цвинтару ховати. А в нас ховают, тепер 
ховают. Не питают, поміж гробів і вішальники, і всьо. 
Не можна, як сам собі руки наложив, то неможна. 
І відправляти батюшка не має права. На рові ховают.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») [Чи буває відчуття, що покійник десь поряд?] 
То так кажуть, але де, хто там баче. То як поховают 
людину, то дуже смуток, шось людина таково, мучає 
людину. То так кажут, шо відчуває людина. Батюшка 
казав, шо то людина відчуває так, сум якийсь такий в 
хаті, ніби чось нехватає. [Чи кажуть, що можна при-
плакати покійного?] Кажуть таково, шоб не плакати, 
бо сльози повертают. Багато сльозів, то мокро там, 
води. То так кажуть, але хто там знає. Це кажуть, як 
осиковий кіл закопаний на цвинтарі, на гробові, то 
нема дощу. А хто знає. То збираюцця, викопують. [Хто 
може закопати той кіл?] Хто хоче. Я не знаю, хто би за-
копав сам. Якшо ходе мерлець, закопують в яму тую, 
де мерлець, осиковий кіл ставлять. То кіл осиковий. 
Як ходе мерлець додому, напрімєр, тато чи мама хо-
дять, то закопують в яму, шоб не ходив покойник.
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від Усик Євдокії Степанівни, 1954 р. н.  

Розшифрувала О. Боряк

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Я зразу замічаю. По груші. Де-
ревина – груша, є така. Листя осипалося знизу – дуже 
мертимуть молоді люди, вверх і середина осталися. 
Другий год буває, що листя осипалося з середини, 
один год бува, [що] верх осипався, а  середина і низ 
стоять – мруть старі. Оце вже скілько год я це замі-
чаю по деревині. Справджується воно. Собака тоже 
можить віщувать погане. Може прийти коло колодя-
зя нагадить. [Це вже знак?] Уже знак  – біля колодя-
зя. Тоже то на вмируще. Кажуть, шо птичка, як там 
стукне у вікно, то може бути щось неприятне. Но я 
такого не замічаю. Ну воно таке – там горобець при-
летів, гніздо звів. [Чи сняться сни, які щось віщують?] 
Сняться мені сни, я можу опрідилить. Оце приснився 
сон – зуб випав, не болить, ніде нічо, ні крові немає – 
хтось умре. Точно, походила, кажуть – похорон. Хтось 
вмер. Череда приснилася, десь ішла велика череда  – 
це тоже приснилося. Трохи погодя кажуть, що хтось 
помер. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Хто обмиває, наряджає 
померлого?] Своїм можна, но кликали всігда чужих 
людей. На каждому кутку є такі свої бабки. Бабки 
прийшли, розділи, помили, оділи і поклали. [Все нове 
одягають?] Нове. Кладуть на долівку. «Мертва вода». 
Миска з водою, такі тряпочки, пообтирали. Воду цю 
треба десь [вилити], шоб ніхто не ступив. Ми колду-
вать не вміємо і не любимо. Люди є, шо цю воду со-
бирають, аби тоді підливати. [Це] «мертва вода», ка-
жуть так. «Пута». Знаєте, шо таке пута? Покойнику 
зв’язують руки і ноги зв’язують. То руки вони наче не 
дуже зв’язуються, а ноги всігда. То є такі люди, шо зні-
мають еті пута, а тоді роблять подлості. Тому підки-
нули, тому зв’язали, тому зав’язали десь. [Зараз таке 
буває?] Тепер, слава Богу, батюшка цим зайнявся. На 
кладбищі батюшка каже: «Ану розв’яжіть ноги, по-
кладіть [пута] у труну. Розв’язали?»  – «Розв’язали».   
Кладіть у труну». Поклали, вже ніяк не взять. [Чим 
зав’язують?] Бинт, хустка якась або якась стьожка. 
А шо ж та стьожка? Розв’язав, смикнув... Ну воно, ра-
ніше казали, як корова б’ється  – путали тим путом. 
І воно як на добро. Як чоловік там бродить десь до ді-

вок, то щось робили... Ну, знали люди. Є люди такі, шо 
на добро роблять. А є такі люди, шо і на зле. В мене 
свекруха, як померла, так друга невістка, чоловіково-
го брата жінка, забрала путо. «В мене ноги, – каже, – 
в колінах болять, буду перев’язувать». Чи вона його 
в’язала, чи не в’язала? Спорядження померлого. [Що 
кладуть у труну?] Костюм кладуть, росчоску кладуть, 
носовичок – хто шо, гроші обов’язково покладуть. Ко-
пійки, шоб викупив собі місце... Буває, шо кидають, 
буває, шо не кидають – хто як [в яму на цвинтарі], а в 
карман обов’язково треба покласти... [Горілку кла-
дуть?] Є, кладуть. Дітей убірають в основному таке – 
як дівчина вмре, то вінок вбирають, як хлопець, то 
костюм. [Запасний одяг кладуть?] Може, хто і кладе, 
но не кладуть. У нас одна жінка померла, [то] там одна 
жінка хустку передала комусь. Передавать можна. 
Вона прийшла до нас і каже: «Можна я покладу і пере-
дам?» – «Можна». Поклала під руку, померлому нічого 
не каже. Поклала і всьо. Наче померлий знає, [що] пе-
редає. Нічне перебування біля померлого. [Хтось при-
ходить на ніч, співає?] Раніше було таке, а тепер немає. 
У нас домовилися там на час дня, приходе батюшка із 
своєю пєвчою, одправив, на кладбищі запечатав, усе 
це поробив... А  раньше ж були в нас дяки. Померла 
людина. Тоді вже шось правлять і  читають. Як сьо-
годні людина померла, приходят ввечері, там читають 
шось. А тепер нема нічого. Тепер свої зайшли, наго-
товилися, повечеряли та й порозходились. Ми і бать-
ка ховали, і матір, і сестра померла, дитинка осталась 
сім років, то ми всігда на своєму куточку. Прийшли 
люди погуляли – не погуляли, посиділи, повечеряли, 
послали в Царство і порозходились по домах. А тепер 
сходяться на дев’ять, на десять [годин], і  ідуть додо-
му. А раніше, [коли] і дід помер, і баба, і сестра, при-
ходили і аж в дванадцять часов ночі сідали вечеряти. 
І сиділи до чотирьох часов утра. [Не казали, чого тре-
ба було сидіти?] А покойник приходить довідуєця, чи 
його поминають. Прощання з померлим. [Як сім’я 
прощається з покійником?] Не прощаються в хаті у 
нас. Стоять з свічками. Приходить батюшка. Начинає 
править, запалює ці проводнічки. Погоріли провод-
нічки. Він прийшов і дев’ять проводничків. Прийшов 
батюшка, з ним прийшло три жінки співать, батюшці 
дали свічку, тім трьом жінкам свічки і дев’ять провод-
нічків. [Хто тримає?] Я тримаю як дочка, всі родичі і 
тоді передаєм далі остальним людям. Хто в хаті, хто 
там є, подержали. Тоді батюшка каже: «Гасіть провод-
нічки». Погасли. [Так тримаєте чи в платочку?] У пла-
точку, раніше так. Тепер всьо в платочках. Тоді я пога-
сила проводнічок, отдала, а хусточка та осталась мені. 
Атрибути поховальні. [Що кладуть на віко труни?] 
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Хліб, рушничок стелють, і хлібину кладуть. Поклали 
покійника на лаву вже, на стіл поставили хлібину, 
воду, стакан сахару. Хлібину забирают, а стакан води 
і сахар стоят до дев’яти день, і свічка. А свічку в зер-
но становят – баночка і там свічка. Стоїть до дев’яти 
день, а потім чи виливають, чи висипають. У нас чо-
мусь до дев’яти день... Сахар стояв, а вода – меншало 
водички, наче воно для покойника. Для душі стано-
вили, бо душа літає до сорока день. Так це, може, для 
неї становили, бо прилетить, шоб попила водички... 
Но ставили, всігда ставили. Даровини прощальні. 
[Під час похорону люди шось приносять?] Канфети, 
печеньє,  горілку чи вина в хату несуть і кладуть на 
стіл. Не кажне – несут свої рідні, або куми там, зна-
комі, друзя. Гроші не несуть у нас. [Можна вживати 
алкогольні напої?] Можна, п’ють.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Поскла-
дали проводнічки, батюшка забрав, поклав у труну. 
І всьо – виносьте. Платочок наче за Царство. Я не ви-
кину. Роздали, шоб поминали. [Чи стукають труною 
об поріг?] Нє. Поклали в труну, якшо труна ввійшла 
в хату, а як не ввійшла, то шось підстеляють і у тому 
винесли, поклали надворі. Надворі ще батюшка по-
править і тоді несуть. Надворі ще прощаюця, в хаті – 
ні. Хто хоче прощаєця, хто не хоче – не прощається. 
Тоді несуть на кладбіще. [Обличчя відкрите?] Одкри-
те. [Коли закривають кришку, закривають обличчя?] 
Оце ж баба наша [вона кругом ходила] казала, шо 
лице треба обов’язково закрити, а тепер батюшка не 
дає закривать, а  чого  – не знаю. Батька ховали  – за-
крили, і матір ховали – закрили... [Чи робили щось у 
хаті після виносу труни?] Винесли бігом постіль, що 
лежав покійник, десь надвір і позакривали всі двері. 
Винесли покойника за ворота і ворота закрили. [Що 
роблять з тим, що винесли? Миють?] Те все оприхо-
дується в одне місце, а  те винесли, поперестірували. 
Людей ніхто нічого [не перев’язували]. Якщо віко там 
хто несе, то прийшли, сказали: «Оце вам хусточки». 
[Як іде процесія, де зупиняються?] Зупиняються там, 
де нема хати, не протів хати. Якшо протів якоїсь хати 
стане, та ше й люди обіжаюця. Так і давно було. У нас 
так вчителя одного несли, так становились біля шко-
ли. Но у нас біля школи всігда стають. Десь протів ву-
лиці і на перехресті само собою, і там, де пусті [хати]. 
Тепер вже на машинах возять. А раніше принесли ті 
«нари», чи «мари», я  не знаю, як вони називаються. 
Приносять додому, дома застеляют рядном. Раньше 
полотняні були, як раніше, а  тепер куповані рядна. 
Заслали, пов’язали хусточкою, рушничок, винесли 
покойника, поклали, понесли. [Що заслали?] Нари. 
Труну поставили і понесли. Тепер уже виносят, нари 
додому не несуть. Тепер коло кладбища пов’язали, на 
нарах виносять.

КЛАДОВИЩЕ  Колись по телевізору виступали і  каза-
ли, що за всі обряди батюшка не повинен требувати 
гроші, а шо хто заплатить. Тепер батюшка бере за від-
праву. Батюшка заходить на кладбище, вінки понесли, 
батюшка зайшов на кладбіще і став. Гукає рідню. По-
криває її покривалом тим, читає якусь молитву і дає 
цілувать ту книжку. І тоді заносят покойніка. [Чи ка-
жуть у вас, що на воротях покійник стоїть, зустрічає?] 
Нема, але вже починають і у нас вводить. Наприклад, 
як батько у мене помер, а тепер хтось помер, значить, 
я повинна стать на воротях і роздать канфети – пере-

дать наче пост тій людині. Нема у нас такого, у людей 
уже є такоє, роздають канфети на воротях. Опускання 
труни. [На чому опускають труну?] Раніше вірьовка 
була, тоді почали на рушниках опускать, а тепер у нас 
у сільській раді тоже верьовка є. Кому треба, беруть. 
Батюшка командує. Опустили покійника, він запеча-
тав і каже: «Можете кинуть землі». Підходять всі по 
очереді, хто хоче... Хто каже: «Царство Небесне», а хто 
і мовчки подумає. Покидали землю і тоді розходяться. 
Ідуть на [поминальний] обід. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Запрошу-
ють: «Люде добрі, подьомтє всі до нас на обід». [Як 
починається поминальний обід?] Руки помили, по-
витирали та й заходять. Заходят у хату чи на дворі, 
посилают в «Царство Небесне». Батюшки нема, так 
нема проповідь кому читати, то й у нас і в сусідньому 
селі – люди самі. Поставили на стіл гаряче, помоли-
лися Богу, посідали, пообідали, тоді знов – закінчився 
обід, помолилися, розійшлися. Борщ становлят у нас, 
шоб пара пішла, саме перше становлят борщ. На пер-
вий день [канун] не ставлівают, того шо не робить-
ся тоді, як уночі сидять, як тіло ще ж лежить. То ж 
[біля] тіла сидять – тіло лежить, і люди сидять. А це 
вже тіло сховали, одбули обід, і розійшлись люди до-
дому, і  приглашают: «Пожалуйста, люди, приходьте 
ввечері сидіть». Ввечері люди [знову] прийшли, по-
сиділи, повечеряли, пішли додому. На другий день 
уже становлят  – йдем на кладбище, берем баночку, 
тоді ж печенья так не було, коржики були, накриши-
ли коржиків, всипали сахару трохи, трошки водич-
ки і пішли на кладбіще. То взяли зразу канун, а тоді 
частують, поминають. Роздали канхвети і пішли до-
дому. Дома ті люди, шо зійшлися, із тієї баночки усі 
по очереді беруть канун, частуют. І тоді обідают. Те-
пер вже нема кануну, а печеня поклали маленьке – по 
три печенинки взяли... Зараз [у нас] хто п’є, хто не 
п’є  – кажуть: «Царство Небесне, вип’єте». [Як ідуть 
з обіду], дають канфети, печенє. «Сніданок» для по-
мерлого. Раніше, було, на кладбище ідуть на другий 
день часов у дев’ять – снідать несуть, а тепер ідуть у 
дванацять  – обідать несуть. Шо  є, несуть  – хлібин-
ку взяли чи котлєтку взяли, якусь там колбаску, чи 
оселедчик якійсь – хто шо взяв. Поминки післяпохо-
ронні. Як оце поминають дев’ятини, сороковини, то 
обов’язково вікна повідкривані, свічка горить. І люди 
сидять, гомонять. [На дев’ятий день кличете на обід?] 
На дев’ятий день тоже на вечор кличемо. Завтра буде 
дев’ятий день  – сьогодні ввечері кличемо людей: 
«Приходьте ввечері, сидіть». Приходять, оп’ять уве-
чері посиділи, і  свічка погоріла, посиділи, погомо-
ніли, повечеряли, і порозходилися люди добрі. А на 
другий день приходят на обід. А на дев’ятий день іде 
на кладбище хто хоче, і обід. І так само на сорок день. 
Ніхто не сидить – хто на кладбіщі одбуває, хто вдома. 
На кладбіще ідуть обов’язково, а вдома тоді обід од-
буваємо. І на год сидимо. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [У які дні загальні помин-
ки?] Проводи – це у нас. Було раніше на Михайлове 
Чудо ходили – це 19 вересня. Тоді на Вознесення ходи-
ли люди, коли там після Пасхи попадало. Ше мати хо-
дила, це вже, може, годов десять, як не ходять. І тоді на 
Проводи обов’язково ходили. Тепер тільки одні Про-
води. На другий понеділок [після Пасхи] у нас були 
Проводи. Тепер в неділю, і з утра – на дев’ять часов... 
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Тепер вже не чіпляют ні рушників, ні хусточок. Ото 
або віночки, або букетики на могилку поставили... 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  [Чи є таке повір’я 
у вас, що хто помер раніше, то ніби сторожує?] Є таке. 
Є такі, шо сторожують на кладбіще, а є такі, шо і по 
селу. Троє кладовищ у нас. І хто останній помер, зна-
чить, він сторожує по своєму кладбіщу, і по селу він 
сторожує, перший наче. Ну, по кладовищах, по всіх, 
обходить ті кладовища. На каждому кладбищі свій 
сторож, а він, тоді, виходить, самий старший. По селу 
сторожує останній, хто помер, а на кажному кладбіщі 
свій. Кажут: «Хто там на воротах стоїть?»  – «Да там 
той стоїть». Буває, шо довго стоїть, як ніхто не вми-
рав, і півроку стоїть, і сім місяців, і восєм... – «А коли 
ж він умер?» – «А оце тільки...» Або: «Довго сторожує 
на воротях, довго!». Як померла людина, то через якісь 
дні оп’ять: «О, то недовго і на воротях стояв, недовго 
і сторожував!» 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  У сестри в моєї в Канєві померла 
свекруха [Марія], а в те врем’я криза була на резинки. 
Ну, прийшла сестра, уже ж тій свекрусі, убірать її, убі-
рала-убірала, а тоді каже: «Та, Марійко, тобі резинка 
туди не нужна на той світ», – і витягла з трусів резинку 
і забрала. Поклали ту бабу. І ось сниться комусь там, 
шо всі йдуть, а Марійка стоїть під деревиною. «А чого 
ти стоїш під деревиною?» А вона каже: «А ніяк мені 
йти, бо нема резінки в трусах, труси спадають». Од-
ному ж приснилося, другому. Вони ж тоді кажуть: 
«Галю, отак і отак...». А вона каже: «Фроська забрала». 
Вона тоді купила резинки, вмерла там людина якась 
передала. Після того не стало сниця. А батюшка (я ж 
кажу, спасібо, вони все це знають) на кладбіще каже: 
«Все, шо ви поклали, не займайте. Покойнік заробив у 
вас ту стьожку, ноги зв’язать, значить, ви йому покла-
діть». Свічки кладуться – ті проводнічкі, а то забірают 
і тоді знають, шо робить. А батюшка так – посвітили 
ті проводнічкі у хаті: «Давайте сюда!» [Куди клали по-
мерлого?] У хаті до вікон головою. На покуті, туди го-
ловою до вікон. [Скільки має переночувати небіжчик 
у хаті?] У нас нема такого. У нас батько вмер у два часа 
ночі, одну ніч переночував, а мати вмерла в десять ча-
сов вечора, на другий день поховали. А, було, в моїх 
кумів вмерла баба в п’ять часов утра і поховали. Вони 
вже бачили. У  цей день можна. [І  раніше так було?] 
І раніше так було. Сутки, двоє – нема такого... Буває, 
що і три дні людина лежить, як звідкісь везеться, а в 
селі тут ховається. [Поховати треба до заходу сонця?] 
Да. Це точно, до заходу сонця треба поховать, після 
заходу сонця, кажуть, на кладбіще нільзя. 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

с. Чичиркозівка
Записала Л. Артюх 15 липня 1990 р.  

у с. Чичиркозівка Звенигородського р‑ну Черкаської обл.  
від Фили ́пенко Пистини (Єпистини) Юхремівни, 

1909 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. Собака виє. Пташка б’ється у 
вікно – гості приб’ються або хтось одіб’ється [умре]. 
Зозуля закує  – то недобре. Сни: з зуба кров. Бився 

хтось до хати: хтось приб’ється або одіб’ється. Насщот 
погоди – дощ буде, як батьки мерлі сняться. Є так, що 
батьки кличуть, то той і помре. Мухи сняться (як на-
летить в хату) або рій бджіл – то душі мертві. Це буде 
случай якийсь. Сни-прикмети. Лягла я спать перед 
Великодною суботою. Мені сниться: дим од повітки 
як покотиться та до чиєїсь хати. Це ж такий дим, що 
буде повна хата. Я прийшла туди, до них, а там син, 
той шо в Києві, умер. А й кажу: «А мені снилося, що 
дим до вас у хату котився». 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. Нараджувати кличуть двох 
чужих, по сусідству. Поклали на землю в хаті. Скинули 
одяг, палять. Колись оддавали людям. Хвала до Бога 
піде. І подушку, і одіяло димом пішло. Прали колись 
і оддавали бідним. «Мертва вода». Миють. Воду ви-
ливали туди, шоб ніхто не ходив під дерево, шоб ніхто 
не топтавсь. Під саж, під постройку. Спорядження по-
мерлого. Одягаємо сорочку, ганчирками ноги. А тепер 
все нове, куповане [не пране]. Клали гроші, скільки 
покладуть, у  дулумину [домовину], а  тепер батюш-
ка сказав, що не треба в землю, краще бідним оддать. 
Хрестик, свічку в руку. На голову – пропуск. Головою 
в сторону покуті, ногами до дверей. Атрибути похо-
вальні. Ставлять водичку, варення або мед, як є, ви-
шень, як є. Хліб. Свічка у банку у жито, пшеницю. Ви-
сипають курям. Беруть на цвинтар. Квіточку роблять 
[стоїть до дев’яти день). У труні кроп лять – до ями і 
у ямі доломину навхрест... «Пута». Ноги зав’язують 
тряпчинкою – пу́то. Розв’язують, під покойника підсо-
вують. Буває, шо шось роблять ним, перев’язують ногу 
шоб не боліла. А  не можна до хати нести. Даровини 
прощальні. Як охота ваша, гостинці, чи яблуко несіть 
на стіл. Хліб не несуть. Своє несе, а чужі не несуть. Не 
здоровкаються, коло порога кивають, а в хаті нє. Забо-
ронено. У дворі не можна [також] здоровкаться. Нічне 
перебування біля померлого. Одну ніч ночує, нехай 
побуде покойник у своїй хаті. Люди ночують – молоді, 
старі, цілу ніч треба висидіть. Нишком сидять, читає 
Псалтир, приклякнуть потім трохи. Вечеря: раніше – 
картошка, пиріжок, ряжанка. На вечерю можна давати 
горілку. О дванадцятій годині – душі сродників прихо-
дять. Рано розійшлися... Сни-прохання. Приснилося 
сусідці, шо батько йде, шоб узяти майку. Вона купила, 
щоб передати через другого покойного, поклала: «Діду 
Павле, передасте моєму батькові майку».

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як будуть 
виносити, не сиплять житом. Не опускають над поро-
гом. Рушника стелять на воротях, на цвинтарі – друго-
го, третього. Хто ззаду йде – візьме. ... Дітки трусять 
барвінком дорогу, ще чимсь. Іде хрест [всі пов’язані]. 
Про́води. Корогви по боках. Криша – полотно, хліби-
на, дрібочок солі наверх. Той, хто читає, [забирає] або 
попові оддають. Син несе хлібину під правою рукою, 
платочок. Не ламають, а оддають старим бабкам [ко-
лись ламали по шматку]. Як з музикою, так само. По-
койного на нарах на плечах [несли]. Зараз машиною 
[везуть]. Платками, рушниками права рука пов’язана. 
Колись на підводі. Люди йдуть. Музика [якщо є]. За-
борони та перестороги, пов’язані з померлим. Дзер-
кало завішують, шоб у дзеркало покойника не було 
видно. Бо він уже вмер, хіба ж він бачить сам себе? [...] 
Двері закривають, шоб не було другого мерця. Як 
мрець в хаті  – ворота одчинені, а  як винесли, то за-

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН
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раз і зачинили. З хати не можна дивитись у вікно на 
покойного. Казали старі баби, де взяла рукою, як не-
суть покойника, там на лиці буде шось. Назустріч як 
ідеш – спинись, пропусти, не йди. Вслід ідіть. Як ви-
несли з двору, а навпроти підвода чи машина, знову 
буде покойник.

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. Яма. Прощаються, 
кроплять яму. На рушниках [опускають], як є в хазяй-
ки дванадцять метрів, оддають копачам. Але є общі 
рушники, оддають назад. Землю кидають свої, рідні – 
гроші. Батюшка печатав. Як не запечатає гроб, то мо-
гилу треба запечатать.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Коливо: 
варення (мед), печенька, вода. Колись давно коливо з 
куті робили. Брали по три рази. Капусту варили, затір-
ку з молоком або салом смачену, холо́джене, з вишень 
кисіль. Тепер: холодець, капуста, затірка, котлети, пи-
ріжки, сметана чи ряжанка, холоджене. Узвар робили 
часом. Хліб сушать, скотині роздають. Свиням не да-
вали, не можна, бо то вже свині. Книші пекли колись 
і тепер у сковороді. Паляничка: розплескать, порізать, 
олійкою [помастити]. Печуть. З житньої й пшеничної 
[муки]. Виделки на споминки не можна, не положено. 
Чарками не чокаються. На споминках не можна. Дари 
поминальні. Роздають на цвинтарі гостину. Роздають 
на обіді теж. Поминки післяпохоронні. Пиріжки да-
ють теж. На другий день і на сороковий, і на дев’ятий 
день, і в год... Гобі ́д. Миють руки. Рушник дома оста-
ється. Богу молилися – «Отче наш».

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Квічальна субота. Пе-
ред Великим постом  – поминальна субота. В  піст, 
у Петрівку. Про́води – після Великодня у неділю, а в 
Стецівці – іще через неділю – Мироносна неділя. [...] 
Про́води. Вузлик – хлібину, гостинці – оддають бабі. 
Додому не несуть. У  Княжій всім селом на цвинтарі 
[поминають]: миску беруть і несуть.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Невчас-
но роджена дитинка або мертвороджене, нехрищене. 
З  водички баба охрестила, назвали Таня й поховали 
на цвинтарі. У  садочку раньше ховали недоно́шене. 
І тепер ще є в мене за хатою. У мене у свекрухи було, 
наче їй щось пролетіло й гукнуло: «Бабо». Потерча́та. 
Це нехрищені дітки. А  як на цвинтарі [ховають не-
хрещених дітей], то теж десь ізбоку. Неодружених. Як 
молодих ховають, заквітчана вона... Коровай і зараз 
печуть, несуть на цвинтар хрещені, розломують і роз-
дають. Буває, шо й шишки печуть. І хлопцеві так само. 
Як маленьке – то коровай не печуть. На головку цві-
точок сухий, ленточку. Вішальників, утоплеників. 
Ві́шальників (топлеників там, де й люди) ховали на 
перехрестях, а потім – окремо од людей. У Княжій на 
цвинтарі – люди, а там з того боку – знов люди, а окре-
мо – вішальники. Хреста ставляють. За ними панахи-
ду правлять у Квічальну суботу. Їх не печатають за те, 
що на себе руки поклав.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  На вікні ставлять 
[склянку з водою]. До дев’яти день. Душа прийде, 
нап’ється. Мигкотить тень на дев’ять день. Свічку сві-
тимо, шось мигкотить – кажуть, [що] душа прийшла. 
На покуті: сітро, хлібина і гостинці для неї. Рушник 
під водичкою, під Євангеліє рушник. Оддають тому, 
шо читає. І хлібину, і рушник йому.

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бубнівська Слобідка
Записали С. Зубер та С. Захарченко  

15 вересня 2009 р. у с. Бубнівська Слобідка  
Золотоніського р‑ну Черкаської обл.  

від Лисенко Марії Назарівни, 1938 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. На віко – хліб-сіль ламають. Діти, які 
хворіють на енурез, мають з’їсти шматочок цього хлі-
бу. Покривало чи платок застилають верх домовини. 
Над покійним читали.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Ішли на ворота, стрічали 
похорон, роздавали гостинці: цукерки, печиво.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Коливо – 
мед розколочений, печиво нежирне або білий хліб. 
Після похорону руки миють. Рушник вісить. Ранше 
пекли коржики. Книш пекли, як поминали. Не різали, 
а ламали. Мати пекла книш, старцям роздала – це дар-
ник. На похорон робили локшу саморобну і зажарю-
вали засмажкою. Крім того, капуста, жарена картоп-
ля, пирожки, кисіль, ряжанка.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Небіжчик стоїть 
на воротях до того часу, як помре хто інший у селі і 
його на кладовище понесуть. Як проносять мимо 
двору, то й роздають гостинці. Страх перед помер-
лими. Повертаючись із кладовища, як просто провід-
відували, тричі прикладали руки до комина, щоб не 
ввижалось. 

КАМ’ЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Жаботин
Записали О. Бабенко та О. Васянович 28 липня 2008 р.  

у с. Жаботин Кам’янського р‑ну Черкаської обл. 
від Стінькового Івана Кириловича, 1947 р. н., 

Костюкової Г. П., 1939 р. н.,  
та Билини Івана Олексійовича, 1926 р. н.  

Розшифрувала І. Щербак

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Як називали небіжчика?] 
Просто покійник. В хаті прибирали. Потім бабка об-
миває, одіває. Дзеркала закривають. [Хто це робить: 
рідні чи чужі?] Нє, чужі. [Як обмивають?] Просто 
сполоснуть  – і все. «Пута». Руки й ноги покійнику 
зв’язують. [Куди дівають мотузки?] В  доломину кла-
дуть. А відьми – то тож відьми, хто може і вмудриться 
[вкрасти]. Спорядження померлого. На лобі – з церк-
ви така бумажечка. У  руки покійному дають свічку. 
[Що кладуть у труну?] Живі цвіти, а потом на кладо-
вищі їх виймають. А сухі, то можна класти. А вже як 
заховають, то вінки на могилу кладуть. Нічне перебу-
вання біля померлого. Вмерла людина, вечером чита-
ють. Жінки є такі спеціальні. Вони і в церкві в пєвчій. 
Це ми їх просимо, вони на похорон приходять і чита-
ють. Потом у дванадцять часов приходить батюшка і 
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молитву читає. Батюшці кладуть платок, і він на нього 
Євангеліє ложе. [На який день ховають покійника?] 
На другий. Атрибути поховальні. [Чи чіпляють на 
хвіртку рушничок, як хтось помре?] Аякже – і на ка-
літку вішають. Перев’язують тих, хто вінок несе, доло-
мину виносить, кришку несе. Хреста в’яжуть рушни-
ком. [Що кладуть біля покійника?] На столі у баночку 
з пшеницею ставлять свічку, хлібину кладуть. Даро-
вини прощальні. Хто приходить, ложить канфєти, пе-
чення на стіл. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [На чому опускають 
труну?] Така крепка вірьовка. [Чи перестиляють до-
рогу на перехресті як несуть труну? Хто це робить?] 
Да, перестилають. Люба жінка робить, кому скажуть.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Грібки відмічають на клад-
бищі. На Грібки всі сходяться на кладбищі. Батюшка 
обходить кругом кладбища, посвящає його. Обідають 
на кладбищі. Несуть усе, шо дозволено, усе, шо єсть: 
і крашанки, і  холодець, і  ковбаси. Їдять на кладбищі 
коло могилок. Кладуть і на могилки – пацани розбира-
ють. Рушники поминальні. Приносять рушничок або 
хусточку до пам’ятника причіпляють  – хтось забере. 
Те, шо сам приніс на кладбище, то не забираєш – при-
ніс, почепив... Як приносять, то і роздають там. Несуть 
додому, шоб панахиду одправив батюшка.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Вішальників, утоплеників. 
Вішальників хоронили всігда на краю кладбища. На 
кладбищі із цими людьми не хоронили, на вішальника 
батюшка не йде на похорон. Хрести не ставляють їм. 
Топельника батюшка відправляє, його кроплять вмес-
ті з усіма на кладбищі.

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ліпляве
Записала Г. Бондаренко 1993 р.  

у с. Ліпляве Канівського р‑ну Черкаської обл.  
від Прудько Харитини Потапівни, 1926 [?] р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Подушка з сіна, наволочка на 
живу нитку, васи́льки стали тільки зараз [класти]. 
Босими ховали раніше, а  чоловікам надівали тільки 
спіднє. «Мертва вода». Воду з покійника в яму чи під 
дерево [виливали].

ВИНОС ТРУНИ  Як виносять [покійника] з хати, посипа-
ють житом і сіють аж до кладовища, а що зостанеться, 
сіють на гробі (і зимою сіють). Ворота і двері зразу за-
кривають, на перехресній дорозі становляться...

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Перестороги, пов’язані з по-
хороном. По приходу з кладовища всі мили руки і ди-
вились в піч під комин (скоріше забуде). Атрибути 
поховальні. До другого дня не прибирали страв зі сто-
лу. На вікні – стакан води і стакан меду чи сахару і до 
дев’яти днів родичам треба її вранці натщесерце про-
бувать. А тоді на дев’ять днів її лють у коливо (з меду 
або сахару, білого хліба чи печива). Ставлять в зерно 
свічку при покійнику і засвічують, так і в поминаль-
ні дні. Поминки післяпохоронні. Снідати [померлому] 
носять другого дня і на дев’ять, сорок днів. Поминали 
на дев’ять, сорок днів, півроку, рік. [...] «О, вже й душа 

прилетіла»,  – кажуть за поминальним обідом, якшо 
влетить [пташка]. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Поминальна Клечаль-
на субота, Великодне поминання, Дмитра, Михай-
ла, Кузьми, поминальні суботи, перша в піст і перед 
Масницею. На Першу Пречисту ходять на кладбище 
поминать. [...] Проводи – другий понеділок після Пас-
ки, правилось на кладбищі. Кладуть яйце на могилі, 
качають і роздають. Тричі півча обходила кладовище 
од ходячих покійників – святять тою [аконіт] і носять 
її при собі. Хлопець вмер, а  дівка його приплакала, 
люди їй посовітовали тою, то він і не підійшов, а ска-
зав: «Якби не тоя, то була б дівка моя». Є  в людей і 
зараз тоя.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як помре дівка 
чи хлопець молоді, то на похорон печуть коржики з 
маком (з прісного тіста), так як корогай. Каждого уго-
щають цим коржиком. Хустки і рушники дають всім. 
Як знали, з ким гуляв померлий, то чіпляють букет і 
лєнту. Дітей нехрещених, самогубців. Нечистих по-
кійників  – скраю ховали, нехрещених дітей  – тоже 
скраю. «Заочний». Справляють похорон, як покій-
ник  [є] і не дома [на малій батьківщині] похований. 
Жінка сина так ховала – водила [поховальну проце-
сію] до братової могилки [у церковній традиції існує 
чин заочного відспівування]. Викликання дощу. Об-
ливали могили топлеників для дощу. Святили поля, 
криниці.

с. Пекарі
Записала С. Зубер 1 грудня 2006 р.  

у с. Пекарі Канівського р‑ну Черкаської обл.  
від Гайдай Євдокії Іудівни, 1922 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання та одягання померлого. Мили небіжчика дві-
чотири жіночки, їм платки за це дають. Одягають 
сорочку любу. Спорядження померлого. Кладуть під-
плечник – невеликий рушник, гроші обізатєльно, со-
рок штук [копійок] у платочок – до пояска. Дехто го-
рілку ложить, головний убір. Кладуть на лаву на ряд-
но. З тим рядном – у труну, перед тим пославши туди 
сіна. Жінка – в хустці, наволочку [накривають] плат-
ком, у  подушку  – сіно. Атрибути поховальні. Біля 
покійника вода у стаканчику, свічка горить, сахар, дві 
окони  [...]. Нари приносяться додому до покійника, 
звідти їх несуть копачі з труною. За це копачам платок 
і рушник. На віко кладеться рушник, зверху хлібина. 
Цю хлібину з рушником віддають бідному.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Опускають труну на 
рушниках, з  них роблять пояс. Ми з однією жінкою 
купили рушник і зробили пояс. Казали, в якомусь селі 
кожен бере собі рушники, спустили і рушники туди 
кидають. У нас цього нема. Покривало нове на нарах – 
додому [забирають].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Перед обі-
дом читається «Отче наш», після обіду  – молитва 
«Благодарим...». Страви поминальні. Печуть пиріж-
ки, коржики, капусту, кисіль, холодець, жаркоє [готу-
ють]. З  грушок-дичок озвар, риба, рибний холодець. 
Коливо – булка з медом і водою. Перше треба колива 
взять. Якщо піст – все пісне. Поминки післяпохорон-
ні. Поминки – дев’ять, сорок днів, год.

КАНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Шендерівка
Записали Н. Гаврилюк, О. Таран, О. Курочкін  

та О. Громова 14 липня 2008 р. у с. Шендерівка  
Корсунь‑Шевченківського р‑ну Черкаської обл.  

від Поліщук Софії Григорівни, 1929 р. н.,  
Резніченко Марії Петрівни, 1927 р. н.,  

Мірошник Ольги Михайлівни, 1916 р. н.,  
її дочки, Ємець Віри Павлівни, 1931 р. н., 

Ємця Володимира Матвійовича, 1929 р. н.,  
Харченко Михайла Леонтійовича, 1925 р. н.,  

та Харченко Софії Пантелеймонівни, 1928 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. [Хто обмиває покійника?] Не ро-
дичі. Жінки можуть і чоловіків. То ми вмили і вбра-
ли... То вода тепла, тряпка така. Обмила... «Мертва 
вода». Воду треба... туди виливати, щоб люди не хо-
дили. [Під дерево можна вилити?] То воно ж мертве 
тоді буде. І не доведи, Господи, людині вступить. Тоді 
ноги замертвляють в людини, і вона ногами не ходить. 
Страшно треба глядіть, щоб нікуди не лило. «Пута». 
Ноги-руки зв’язують, а  тоді, як уже мають ховати, 
розв’язують. Строго-настрого дивиться, щоб не взяв 
[хтось] ці пута. Деякі знають, то отих чоловіків при-
путують. Люди слідять: розв’язали руки, розв’язали 
ноги і глибоко під покойника [поклали]. Споряджен-
ня покійника. [Покійника у все нове одягають?] Да. 
[Що кладуть покійному у труну?] У  карман гроші... 
Батюшки казали, що вроді не треба тепер кидать. 
І квіток не нада класти в домовину, а тепер бачте, кла-
дуть. Гроші кладуть, щоб місце купити. [Чи переда-
ють з іншим покійним?] Передають. У нас сваха (мого 
сина теща) вмерла, а там у чужих людей мати вмерла 
і забулись їй рябушечка [гребінець] покласти. І при-
снилося її дочці: «Що ж ти, Марійко, все положила, 
а мені ж рябушечка не поклала». Та моя сваха вмерла, 
а вона прийшла: «Рая, я тебе прошу, пожалуста, я тобі 
ложу рябушечка, передай моїй матері». До покійної 
зверталася. [А  батюшка дозволяє це робити?] Тоді 
не було батюшок. [Чи кладуть померлому в труну ва-
сильки?] Да, да. Старших людей [хоронять] то у тому, 
шо вони найбільше любили... Черненьке, новеньке. 
В кого тапочки, кому туфлі надівають. Чулочки й та-
почки. Ну, не босі. [А що ще кладуть в труну?] Гроші 
кладуть, рублів до п’яти, дрібних. Ковінку кладуть, 
шапку кладуть.

ВИНОС ТРУНИ. ПОХОВАЛЬНА ПРОЦЕСІЯ  У мене чо-
ловік умер, то у хаті на дивані лежав. Постелено [було]. 
Труна не можеть увійти у нас у хату. Чоловіки, що 
яму копають, приходять, і   труну виносять з хати. Їх 
обв’язують [перев’язують] рушничками. [...] На дорозі 
стелять [платок]. З хати виносять – зразу постелили. 
Тоді в воротях постелили. Раньше на кожном пово-
роті стелили. А січас уже чось ізживається. А тепере 
одпало, уже нє. [Хто сказав не стелити?] Батюшка. 
І рушники стелили на перехресті. Прості рушнички, 
з магазину. Рушнички на дорозі стелять, а люди тупа-
ють. Казали, що пройдеся та будеш топтать, дай люди-
ні – старенькій бабці, та вона Богу помолиться. Раніше 
ніщі підбирали, а тепер валяється, вітер носить...

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Батюшка не дозволяє 
квітки класти в труну. В яму можна кидать ті квітки. 
Як проспіває, то треба, щоб кожний кинув по три гру-
дочки землі. А потом уже ми починаєм закидать, люди 
розходяться.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [На по-
минальний обід запрошують?] Кличуть: «Ідіть, 
люди доб рі, пом’яніть». То раньше було і по сто п’ят-
десят  душ. Раньше заможніші були. Риба жарена, 
ковбаса, холодець, капуста, голубці. Усякі видумки 
видумують. [А коливо?] Коливо вже на другий день. 
Страви поминальні. [Коливо як робили?] Коржики 
[печиво] кришуть, а в кого є мед, то розводять медом, 
а як те – то із кампоту. Компот чи кисіль ставляють 
на поминки. Роблять коливо з рису... Рушники поми-
нальні. [Рушники на хрести вішають?] Да. [Коли?] Як 
поминки, то тоді вішають, а так тільки віночки з квіт-
ками. Ставляють у баночках квітки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У нас Проводи були рань-
ше у понеділок, а  потом наче совєцька власть ріши-
ла, шоб вони були у неділю. І в неділю приїжджають 
з городів діти там чи родичі. Кладбище прибирають 
до Провід. Ну, і до Паски прибирають. На кладбище 
на Проводи беруть із собою продукти, наприклад, хто 
даже бере і вино якесь там, і  горілку яку, як чоловік 
там випивав або шо. То там тоді угощає людей. Там 
є і столики, но не коло каждого. Коржики і канхвети 
беруть. А як горілку беруть або вино, то шось там із 
закуски обізатєльно несуть, ставлять на столик і хто 
підходить, то тому і дають. На хрест кладуть або руш-
ника, або платка. Як жінка – то платка, а чоловік – то 
рушника. Або комусь дають там, прийде хтось там або 
старенький, або з своїх. На Троїцю – це Зелені свят-
кі. Ну, ми так празнували  – обідали. Я  всєгда, було, 
ходю на Троїцю на кладбіще. Помінки оцім, коториє 
уб’ється, вішальники... На цей празник, на Троїцю 
всєгда несємо на подаяніє. Ми всєгда ідемо в неділю. 
На саму Троїцю рано йдемо, шоб до десяти часов ми 
там були [на могилах]. Шоб до десяти часов принесли 
їсти. Несе, хто шо хоче, хто шо може. І рибу жарять, 
і сухарики, і там вода яка, пиво чи шо там-небудь бе-
руть, не горілку. І  на могилку все складають. На цю 
ж Троїцю дуже мало людей. Це вже як такі Проводи, 
то багато, а як такі помінки, то це рідкість. Нанесуть, 
посідять, поплачуть. Залишать їжу, а  хто наче заби-
рає. [А  чого ви ходите на Троїцю на кладбище?] Бо 
це ж вона [сестра] вішельник була. Дари поминаль-
ні. Треба усе роздати, шо приніс, додому не можна 
нести. А чуже можна нести. Наприклад, як осталось 
шось, то так на могилу покладеш, а там є такі люди, 
шо забирають. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. [Є  погані на око в селі?] Є  тут одна, робила, то 
вона і відробляла, і приробляла, то вона попередавала. 
Вона виїхала, вмерла. А  дві таких, що знають. Бабка 
Якелина, то вона тиждень вмирала. А то ще кажуть, 
і стелю зривають, щоб вмерла. Ця баба долі лежала і 
насилу вмерла. Старі люди кажуть, що як вона відь ма 
чи знахарка, то їм треба тільки передать [іншій люди-
ні свої знання]. Вона не можеть вмерти. То вона пере-
дала своїй племінниці і ще одній, вона з нею дружила. 
Нехрещених. Хто нехрещений, то батюшка не ховає. 
Вішальників, утоплеників. Вішальників не вместі, 
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а так отдельно ховають. На кладовищі, але отдельно. 
Бо не положено. По-моєму, хрестів їм не ставили. 
Після Великодня батюшка ходить по кладовищі. Кла-
довище там обійде, співають там. Він вішальників не 
обходить. Топельник не так, як вішалник. 

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  [Що означає притужити або приплакати 
покійника?] Нечистий ходить, він замучить. Одну 
жінку в нас замучив. Жили вони так, як чоловік 
і жінка, з  тим нечистим. Кажуть люди (сусіди), що 
вона рано встає вся в кізяках – так як балабушки ото 
конячі. Де воно набереться тих кізяків! Це я таке од 
людей чула. І вона чорна була, як смола, та жінка: так 
він її мучив. І вона вмерла. Вона не признавалася ні-
кому. Це ж треба комусь признаться. Раньше це було, 
а зараз, Бог святий знає, не чуть. Ну, стукає, гуркає. 
Сама ото колись я плакала, то давило: як ввернеться 
на мене таке волохате. Тричі було – як кіт або соба-
ка таке повбільшки. Як увернеться, то я обсипалася 
священим маком. І  під подушки, і  на кровать. Так 
наче Бог милував. А як мені вночі не плакати, коли 
на душу набігає.

ЛИСЯНСЬКИЙ  
РАЙОН
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ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. Чужі миють і чужі обря-
жають мертвого. «Мертва вода». Водичку [«мертву 
воду»] ллють у ямку, шоб люди не ходили. Баба Парас-
ка казала, шо треба, шоб хоч раз надіте було, а тепер 
можна і в нове одівать. «Пута». Руки, ноги зв’язують, 
поки захолоне. Мотузку тоді під його заховають. Не-
гарні люди забирають для себе. Як стірать сорочки, 
[та] рукава зав’язувать [путами], шоб чоловік жінку 
не бив. У одежу комусь для зла зашивають, а той тоді 
мучится. Цим путом одробляють, якшо якась хвороба 
[наприклад, якщо у дитини енурез]. Дати ззісти нитку 
од «пута» й пошептати і мертвого того поминати. Тоді 
одійде. Ну це, хто знає. Спорядження померлого. Руш-
ник кладуть у домовину коло нього, «шоб було чим 
утиратись». Картуза кладуть. Раньше не взували, мар-
лею чи полотном обкутували [ноги], тепер, після ві-
йни, узувають. Нічне перебування біля померлого. Го-
лосять родичі, прощаються. Ховають на другий день. 
Вночі люди сидять коло його, читає хтось Псалтир, 
хтось спить, по очереді. Тим, хто ночує, дають вече-
рять: капусту, картошку й кисіль. [Покійнику] накри-
вають лице, а самі вечеряють. Раньше дзвони дзвони-
ли, шоб знали: хтось умер. Тепер [одне одному] люди 
переказують. Атрибути поховальні. Свічку ложать в 
руки, хрестик із воску, з  парафіну не можна. Свічку 

воскову ставлять в зерно, яка є пашня, а раніше – тіль-
ки в жито. На життя сім’ї. На столі – хліб і вода. Вода в 
стакані на столі коло покойного для того, щоб заразна 
болєзнь сідала на воду. Через дев’ять днів виливають 
туди, де не ходять. Зерно, в якому свічку держали, до 
дев’яти й сорока днів стоїть, тоді курям оддають, пти-
ці. Недоїдені кусочки [теж] птиці, а свиням нельзя. [...] 
На лоба [небіжчику] вінець кладуть. І з цим у труну 
кладуть. Під пахву застромлюють листок по-божому, 
гроші у платочок до боку кладуть, щоб мєсто викупив. 
Труну ставлять на лаву. [Покійника кладуть] ногами 
до дверей. З тим, на чому лежав, у труну кладуть: ряд-
но чи полотно, чи простирадло. Його смертний одяг 
у двір виносять, закопують у яму під забор. Лаву ви-
мивають. Тепер чогось не миють. Зерном  – житом  – 
сиплять вслід за покійним, як виносять, шоб ішло на 
будуще життя. Жизнь безконечна. Це тут ми в гостях, 
а там назовсім. Труна. Труну плотники робили. Рань-
ше за гроші, тепер по-сусідству [безплатно]. Стружки 
клали під мертвеця. Подушку сінцем набивали. І те-
пер так. Віко стоїть у дворі, в хаті не можна. Вінки теж 
у дворі, тепер, раніше не було, хіба з барвінку звивали. 
Даровини прощальні. Як ше живий, прощатися йшли 
з хлібом. А вже до мертвеця хліб не несуть тут у Шес-
тиринцях. Так ідуть.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  У Мурзин-
цях [сусіднє село] над порогом піднімають родите-
лів. Над всіма порогами і у воротах, а тут цього нема. 
Ідуть до кладбища, раніше спинялись три рази на хре-
щатій дорозі. Піп Євангеліє читав. Бувало, вода розі-
ллється, то лодкою переправляли. Раньше коло мосту 
спиняли, тепер не стають. Коло млинів ставали, коло 
церкви. А  тепер спиняються коло братської могили, 
коло колгоспу і на повороті до кладбища. Тепер церк-
ви нема, розвалили комісари. Несуть зразу корогви і 
хрест. Тоді певчі йдуть. Віко труни везли на підводі, 
на рушнику, на ньому – хліб-сіль. То попові було, а те-
пер тому, хто везе, і покривало з віка так само. Тепер 
віко перед тілом несуть. Везли віко, бо не було чим 
платить тим, хто несе: платки, хустки – то ж треба ку-
пить! Мертвеця везли возом. Раньше не платили тим, 
хто виносить і везе, тільки за яму: дававли рушник і 
трохи грошей, а тепер всіх перев’язують. Тепер похо-
рон дорожчий за свайбу. 

Як умер багатир, 
То зійшовся весь мир, 
А як бідняк, 
То тільки піп і дяк.

Заборони та перестороги, пов’язані з померлим. 
Двері закривають скоро і ворота, шоб люди ше лиши-
лися у дворі, шоб ніхто більше не вмирав. І шоб оста-
лись люди в хаті, шоб хата не була пустка. Через вікно 
не можна дивитись у хату знадвору. Особливо, як є в 
положенії жінка. Через вікно, як покойника несуть, не 
можна дивиться. Дітей будять, шоб не спали, шоб не 
заснули навіки. Дзеркало занавішують, шоб не отра-
жався, шоб його там не бачити. Годинник не спиня-
ють. Радіо виключають.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни, могила. Рушники, 
шоб опускать, держали в хаті коло церкви, і нари там. 
Тепер кожен купує рушники, а як поховають, оддають 
копачам. Гроші наперед кидали в яму, потім труну. Во-
дичкою свяченою окропляли й тепер окропляють. Все 
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кроплять, не тільки труну. Й землю, й потім гробок. 
Поверх труни кидають землю і свої, й чужі. За комір 
родителям кидають земельку, щоб не скучали. Один 
раз. Ті ж, шо копають яму, бугорок зроблять, і  всі 
йдуть додому.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Миють 
руки, труть білим полотенцем, сідають за стіл. На 
кладбищі рідня просить після похорону на [поми-
нальний] обід. [Готують:] коливо: юшка з вишень чи з 
груш, хліб ріжуть той, шо коло покойного лежав. Той 
хліб ше оддають тим, хто ноччю читав. Коливо виїда-
ють по три ложки. Виделками не можна їсти, тільки 
ложками. Не положено. Піст є й тепер на похорон, 
даже ті, хто не постує, на похороні постує. Капусту ва-
рили з пшоном, затірку або печеню, або суп з мукою, 
рибу, як піст, грушки. В М’ясниці капуста чи борщ на 
м’ясній юшці, картошка, капуста тушена з салом, хо-
лодець, грушки напослідок. Тепер більше кисіль, але 
груші обов’язково. Раньше хліб до кусочка роздають 
той, що остався на столі. Тепер нема обичая, минувся. 
Даже пиріжки не роздають, а колись все роздавали за 
Царство Небесне. На кладбищі роздавали пиріжки, 
хліб, а тепер печення, конфети. То не справжнє поми-
нання без хліба. «Спасибі за обід», – кажуть, молять-
ся за Царство Небесне, співають молитву, пом’янули. 
Раніше горілки не пили, а тепер п’ють. Тоді вино було 
домашнє з терену чи з вишні, наливка. На похороні 
тепер чаркою здоровкаться не положено. Поминки 
післяпохоронні. Дев’ять  день. Коливо, обід, тільки 
свої, звані. На кладбище йдуть. Сорок день. Коливо, 
обід. Люду більше, на кладбище йдуть. Год. Такі самі 
поминки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Три суботи поминальні 
після Великодня  – у суботу, у  другу суботу, і  в тре-
тю суботу. На кладбище не йшли. Яйця-крашанки 
їли дома. Тепер і на другий день на Великдень ідуть. 
А  раньше на Троїцю, на Клечальну суботу. Поперед 
Троїці в суботу називають «Проводи». Там варять 
їсти, все зносять для капусти: капусту, пшоно, цибу-
лю, часник, моркву, картошку, олію, сало. Печеню ту-
шать, вареники варять і  грушки напослідок. Колива 
нема, лиш на поминки роблять. Застеляють на клад-
бищі й сідають гуртом і поминають усіх чисто: й тих, 
хто пропав, і тих, що не своєю смертю вмер. Тепер вже 
давно не варять і не сідають гуртом, а тільки роздають 
те, шо з дому принесли. На Вознесення не поминають. 
На Троїцю поминають нехрещених, вішальних. Не-
хрищені втоплені – русалки, їх не ховали на кладбищі, 
а на границі.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Живому по-
гано плакати за покойним, коли сонце зайде. Воно 
ввижається, може замучить ту людину, шо вона й не 
житиме. Утопився парубок, коли йшов від дівчини, 
у кригу провалився. Мати [батька вбили на війні] так 
затужила, шо баби носили їй свячене зілля, то од того 
воно її покинуло. Було, чоловік плакав за жінкою. 
Став слабий. А баба помітила. Він і каже: «Де не хожу, 
вона передо мною». Ввижалася. Баба дала зілля, шоб 
помився, покропив ним свяченою водою у хаті й кру-
гом хати. Самзілля – по одному голубенькому цвіточ-
ку. І воно його покинуло. Як хто притужить, то воно і 
вверх летить, і вогнем падає, як молнія, через комин. 
Від нього маком сіють, як є самосійний мак.

МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дзензелівка
Записали Х. Ткач та Н. Федорович 30 червня 2000 р.  
у с. Дзензелівка Маньківського р‑ну Черкаської обл.  

від Дудніченко Марії Іванівни, 1928[9] р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Як зірка падає  – кажуть, що якась душа одійшла, 
вмерла. Уявлення про смерть. Хто вмер на Пасху  – 
негрішна душа, не буде по митарствам ходити. [...] Як 
людина вмерла, відкривають ворота.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання і одягання померлого. Обмивали на землі. Об-
мивали дві старших жінки. Їм дають по хлібині і по 
хустині. П’ять душ треба обмити – то прощаються грі-
хи. Можна мити і своїм. Мило, воду і тряпочки треба 
закопати в ямку в таке місце, щоб ніхто не став. На-
перед підв’язують голову і закривають очі. Якщо очі 
відкриті  – за кимось дивиться [ще хтось помре]. На 
лаві покійного клали ногами до дверей. Спорядження 
померлого. Свічку запалювали на столі і три свічечки 
давали в руки покійнику. Треба дивитися, щоб ніяку 
річ з померлого не взяли [це на зло]. Все має зали-
шитися в труні. Даровини прощальні. Як ідуть про-
щатися [з  померлим], несуть цукерки, хліб, хустку. 
Атрибути поховальні. Хліб, цукерки, воду свячену 
[стакан], цілушку хліба і на ній ложку, сіль ставлять 
на столі до дев’яти днів. Тоді розпивають воду і цілуш-
ку розламують. А якщо поцвіте – птицям. Хліб можна 
дати корові, курам, але не свині. У ноги [померлого] 
не цілують, тільки в лоб і руки. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з померлим. Коли вмирає людина, зер-
кала закривають. «Добрий день» не кажуть, а «Будьте 
здорові», «Віку і здоров’я». При покійнику до дев’яти 
день нічого не роблять, крім миття посуду. 

ВИНОС ТРУНИ  Як виносять померлого, на лавку кида-
ють ножа, щоб забрав усе погане на себе. [Ножа ви-
кидали]. Ховають до заходу сонця. Після заходу не 
можна ховати.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Коливо  – 
рис варений, а раніше – пшениця. На ньому – хрестик 
з меду чи з ізюму. Горілкою не поминати людину, а ви-
ном. Страви поминальні. На похорони на обід: коли-
во, капуста [теж обов’язково], борщ, каша чи затірка, 
голубці і кисіль [вкінці]. Перед обідом читають «Отче 
наш», а після – «Благодарю...». Хто першим йде з хати, 
йому дають пиріжки і хустку. [...] На Святвечір їжу на 
столі залишають на ніч.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Рані-
ше, як людина не могла вмерти, з хати з стріхи вири-
вали сніпок. Неодружених. Мертву дівчину одягають, 
як молоду – в фаті, віночку. Печуть коровай і несуть 
гільце  – йолка або вишня. Убирають його дівчата. 
Квітки роблять, лєнточки. Хлопцю теж роблять гіль-
це. Гільце стоїть надворі, а тоді його несуть слідом за 
труною. Гільце несе хлопець. Коровай несуть на клад-
бище, а тоді розломують і роздають всім присутнім.

ПОМИНКИ ОСОБЛИВІ  Вішальників, утоплеників. Пе-
ред Трійцею є поминальна субота, така, що моляться 
за самогубців, повішеників, нехрещених, тих, що на-
клали на себе руки.
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ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Душа з тілом роз-

лучається. Тіло піде в землю. Душа до трьох днів, до 
дев’яти – ще вдома, від сорока – по митарствах.

с. Іва ́ньки
Записали Х. Ткач та Н. Федорович 1 липня 2000 р.  

у с. Іваньки Маньківського р‑ну Черкаської обл.  
від Грабової Ганни Григорівни, 1925 р. н.,  

Зіньченко Ялини (Олени) Онуфріївни, 1916 р. н.,  
Поліни Іванівни, 1914 р. н.,  

Остроушко Марії Тимофіївни, 1936 р. н.,  
та Жученко Ольги Никифорівни, 1942 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Як падає зірка, кажуть: «О, 
це вже хтось умер». Менше стає зірок на небі – мен-
ше людей. Мертві сняться  – до смерті. Кріт крутить 
огород, кругом хати, подвір’я; сняться мухи, мертві; 
сниться, що щось забирає; сняться довгі столи – проті 
покойника.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
померлого. Померлих взувають, а на цвинтарі [взуття 
з них] скидають. Одяг на смерть, кажуть, лучше хоч 
раз одіти до смерті. На похорон не положено нічого 
червоного. «Пута». Мотузок, яким зв’язували ноги 
мертвому, зашити в одежу, то буде смирна людина. 
Корова як б’ється, то її зв’язують [«путами», знятими 
з мертвої людини]. Труна. Іноді дубовина з сіном ро-
ками стояла на горищі. Доски часто дубові. Іноді в ямі 
часто робили склеп. Хрест робили з будь-якого дере-
ва, крім осики, а тепер – залізний. Дубовину [труну] 
роблять з різного дерева  – ясен, сосна. Рушник кла-
дуть на хрест, а потім хтось забирає. А дівчатам – хус-
точки. Атрибути поховальні. Недогорілі свічки кла-
дуть у домовину. Мертвому у руки дають одну свічку. 
Всі люди теж держать свічки під час служби. Цілушку 
хліба розламують і роздають на другий день, як ма-
ють ховати. І воду дають потроху пити. А хлібину бе-
руть на цвинтар і віддають комусь, щоб людина Богу 
помолилася. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Як вино-
сять домовину через поріг, тричі піднімають вгору. 
Водою кроплять домовину і виливають у яму. Хрест 
ставлять в головах. Могили раніше обгороджували. 
Віко дубовини [труни] за жінкою несуть жінки, за чо-
ловіком – чоловіки [шість душ – чотири і два на пере-
міну]. Потім їх пов’язують хусточками, рушниками. 
Насамперед несуть або портрет з чорною стрічкою, 
або образ з рушником. Тоді вінки несуть жінки (по 
двоє). Їм теж перев’язують руку хустинками. Зразу за 
машиною з домовиною несуть хліб. Раніше везли на 
підводах. Іноді везли ховати кіньми, а як не було, то 
волами. Чоловікам, що копають яму, давали рушники, 
а жінкам, що помагали, – хустки. Пов’язували на ліву 
руку, бо правою треба хреститися. На тих людей, що 
на похороні грають, кажуть «музи ́ки», як і на весіллі. 
Хлібину отдають або бідним, або батюшці на кладби-
щі. [...] Ввечері не можна ховати [хоронити небіжчи-
ка], після заходу сонця, і до обіду – теж не можна хо-
вати. Як дощ іде під час похорону, кажуть: «Плаче за 
світом». Образ, з яким ховали, на сорок днів ставлять 
у домі, а тоді несуть у церкву.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Після по-
хорону – поминальний обід. Обов’язково треба поми-

ти руки (на вулиці). Промовляють молитву і сідають. 
Перше за столом п’ють воду і їдять коливо. Кухарку 
запрошували. Кухарці, крім плати, давали хустку. 
Страви поминальні. Коливо: відварили рис, кла-
дуть порізані цукерки, іноді малинки. Коливо беруть 
потрошки, але [треба], щоб доїсти. Борщ, а за ним – 
каша. Капуста обов’язково  – щоб парувала. Ще кла-
дуть хліб, рушника чи хустину, воду і цілушечку хліба. 
Ложку кладуть у капусту. Душі кладуть окрему ложку 
(на дев’ять і на сорок днів). Самим послєднім подава-
ли кисіль. До киселю пекли пиріжечки, коржики, [да-
вали] цукерки. Поминки післяпохоронні. На дев’ять 
днів і на сорок готують те саме, що й на поминальний 
обід, роблять коливо. На сороковий день першій лю-
дині, яка йде з хати, дають хліб і хустину, випроваджа-
ють за ворота і прощаються з нею. Кажуть: «Випро-
вадили душу». Як не пом’янути на дев’ять чи на сорок 
день, як належить, то душа мучиться. Поминання ка-
лендарні. На Різдво залишають на столі трішки куті і 
дві ложки.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Силь-
но великий гріх  – отруїти скотину. Великі грішники 
важко вмирають і довго кричать. Як довго хто мучить-
ся, не вмирає, – кладуть його на землю, роблять дірку 
в стелі, здирають стріху, забирають подушки. Дітей 
нехрещених.  Нехрещених дітей колись ховали в горо-
дах, садках. Неодружених. Як ховали дівчину, то одя-
гали кольондру – особливий вінок. Кальондру робила 
одна жінка, іноді дівчата з цвітної стружки. Кальон-
дра сильно красіво зроблена з бумажних квітів (з ніби 
бульбочок, а на них – квітів) з різнокольоровими лєн-
тами. З п’ятдесятих [1950] років почали ховати в фаті. 
Лєнти роздавали ще й подруги, в’язали їх на руки. 
Особливих дружок не було, просто приходили подру-
ги. Вбирали дівчину в вишиту сорочку, запаску, фар-
тух. В спідниці [шестиклинка, чотириклинка] вшива-
лися з обох боків по одній чи по дві лєнти блискучі. 
Карельове намисто, гроші вішали поміж це намисто 
[«карбованці» – тобто дукачі]. На палець одягали ко-
лечко з воску. Дівчині мертвій розплітали косу (брат, 
якщо є). Як і на весіллі були бояри, дружки. Парубку 
чіпляють квітку – на правий бік, як і на весіллі. Картуз, 
гребушок (в карманчик) і платочок кладуть теж. В ду-
бовину клали шість шишок і коровай, але як ховать, їх 
забирали собі ті, що несли. Пекли їх відразу, як люди-
на помре. Коровай пекли жінки. Шишок пекли більше 
шести. Першому, кого зустріли за воротами, дають 
шишку. Коровай розломлюють і дають по шматочку 
після того, як дубовину опустили в яму. Коровай, як і 
на весіллі, був квадратний; прикрашали тістом – ши-
шечки, грибочки, пташечки, зірочки. Клали ягоди, 
ізюм. Посередині – велика шишечка. Коровай на лаві 
не ставили. Як дівчина [помре] – коровай несуть ді-
вчата, як хлопець – хлопці (чотири чоловіки). Гільце 
робили в той же день, коли вмерла людина; робили і 
жінки, і молодиці. Прикрашали бумажними квітами. 
Гільце робили з вишні, ялинки. Його несли попере-
ду: як дівчина вмерла, то дівчина, а  як хлопець  – то 
хлопець. Ставили гільце зверху на могилу біля хреста. 
Поминки особливі. На Проводи за вішальників можна 
давати білі крашанки (нефарбовані варені яйця).

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Дев’ять день, то 
кажуть, що душа виходить з ями. Одна жінка хотіла 
це побачить, і бачила щось біле, [то] так злякалась, що 

МАНЬКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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їй викачували переляк. До сорока день душа на землі, 
у хаті. Сороковини – тільки точно на сороковий день.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Щоб не ходив 
мертвий, обсипають маком-видюком. Ходять до ба-
бок, а вони говорять, що робити. Бабка сказала: «По-
ложи ножі на порозі». Тоді приснилось, що він каже: 
«Що ж ти ножі поклала на порозі, я порізався. Більше 
не прийду». Коли мертвий приходить, кажуть, що він 
сильно мучиться на тому світі. Кажуть, що не можна 
й дуже тужити.

с. Чорна Кам’янка
Записали Х. Ткач та Н. Федорович 2 липня 2000 р.  

у с. Чорна Кам’янка Маньківського р‑ну Черкаської обл.  
від Ільченко Усті Іванівни, 1924 р. н.,  
та Гуцал Марфи Іванівни, 1921 р. н.,  

Ільченко Килини, Гуцал Анастасії,  
Кривої Наталки, 1927 р. н., та Галини

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Як котра людина вмирає, то її 
зірочка падає. І зараз стілько людей перемерло, то на 
небі зірочок рідко, бо вони попадали. Сни-прикмети. 
Якщо присниться дійсний мрець – то на дощ, а якщо 
живий присниться мертвим – на сварку... Ораний го-
род, рілля або сніг іде – то буде тяжко, до покійника. 
«Приймати смерть». Як людина не може вмерти, 
одна баба перехрещує вмираючого ножем, перед тим 
і після того перехрестившись. І тоді людина вмирала.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання і труни. Люди зберігають 
одежду на смерть. Готують хустки, рушнички. Було, що 
наперед робили дубовину і тримали на горищі. Спо-
рядження померлого. Мертвого не положено взувати. 
Якщо мертвий сам не заплющить очі, то іноді кладуть 
на них п’ятаки. Атрибути поховальні. Ставлять воду 
на столі, щоб душа прилітала і пила. Ще кладуть ці-
лушку хліба і сіль. [...] Раніше кожній людині, що була 
на цвинтарі, давали по хустці і шишці перед тим, як 
мають покійника виносити. А тепер в основ ному лише 
тим, хто помагає. Тому, хто читає Євангеліє, дають хус-
тину, хліб, гроші. Так само по хлібині й рушнику дава-
ли тим, що помагають, хто вмивав, ніс і Псалтир читав. 
Тим, хто виносить, дають по шишці. Шишки печуть 
родичі, а  якщо це молода дівчина  – коровай. Тепер 
дають і на дев’ять днів, і на сорок днів, і на год. Забо-
рони та перестороги, пов’язані з похороном. Зеркала 
закривають, коли хтось помре. Бо зеркало по чортові 
душі йде. Кажуть: «Нехай Бог ставить перед душами».

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Покійника везли кіньми 
на возі, а  зимою  – на санях (тепер  – на машині). На 
перехресті зупиняються. Раніше дві дівчатки рвали 
барвінок, йшли спереду, несли в хусточках і посипали. 
Але потім хтось сказав, що у багатьох людей через це 
болять ноги і перестали сипати. Тепер посипають жи-
том, коли виходять з хати, з воріт.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Кажуть і «цвинтар», 
і  «кладбище». Домовину опускають прямо в землю, 
настил з дошок не роблять. Хрест ставлять в ногах.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. На похоро-
нах вилки не дають, тільки ложку. Хлєб, кажуть, вза-
галі не можна рєзать, тільки ломать. Поминки після-
похоронні. На сороковий день випроваджають душу 

аж на шлях з хлібом і рушником або хустинкою – ви-
йде [хтось із рідні] з воріт на шлях і віддасть першому 
стрічному.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Гільце і коро-
вай робили і парубку, і  дівчині, які померли. Дівчи-
ну одягали в весільне – вінок (зараз – у фату). Гільце 
ставлять на могилі. Коровай ламають, не ріжуть.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Як мертвий 
приходить, то взяти коцюбу, провести під ліжком, 
в  інших місцях і  вилаяти його, вилякати його. Або 
мак-видюк обсипають кругом хати (частіше свяче-
ний). Обсипають один раз  – стежечкою. Один раз 
жінка так зробила за порадою баби. І оте, що ходить, 
прийшло до баби і хапало її за горло: «Нащо ти їй 
маку дала?» [...] Як сильно затужити за покійником, 
то він буде ходити. Треба одробляти, бо так не поки-
не. Мертві вночі тарабанять мисками, ворушать речі. 
Треба їх вилаяти. Буває, що мертвий наче входить, але 
його ти не бачиш, а відчуваєш. Треба покласти свяче-
ного сала в пазуху і під подушку. Тоді ще треба йти 
посеред ночі – поки півні не заспівали – на кладбище 
і забити осиковий кілок йому під голову. Буде шуміти, 
але не можна оглядатись.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Вночі, як хтось 
 помре, вийти на кладбище і не боятись, і дивитися – 
буде стовп – виходить душа з людини. До сорока днів 
душа буде ходити у хаті. Тоді випроваджають, вихо-
дять з хлібом.

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

м. Сміла
Записала М. Курінна 25 вересня 2011 р.  

у м. Сміла Черкаської обл.  
від Безкровної (Хлопенко) Світлани Андріївни, 1937 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Чи має покійник пере-
ночувати удома?] Да. [Як краще зберегти тіло?] Мар-
ганцовку, ізвєсть ставили. І  магніти ставили. [Куди 
ставили?] Під спину. Все время ставлять. [Жінку 
готували до похорону жінки?] Да. [Родичі?] Нє, при-
глашали. [Чоловіка готували чоловіки?] Мабуть, жен-
щини тоже. «Мертва вода». Воду виливали, де люди 
не ходять. «Пута». [Куди дівають мотузки, якими по-
кійному зав’язували руки та ноги?] Дивилися, щоб їх 
ніхто не забрав. Їх забирала сестра чи хтось свій. [До 
труни їх не клали?] Нє. Кажуть, що треба забирать. 
Додому забирали. Я не знаю, шо робили. Споряджен-
ня померлого. [Покійного в новому одязі ховали?] 
Конєшно. [Яку хустку зав’язували жінці-покійниці?] 
Хороший платочок зав’язують. Не чорний, нє. [...] 
[Покійного накривали у труні?] Накривали. Перше 
покривало якесь шолкове, а  тоді тюллю. [Що у тру-
ну клали?] Ложили [гроші, свічки]. Фуражку ложили 
мужчині. Атрибути поховальні.  [Кого перев’язують 
на похороні?] Усіх перев’язують. Як небагато, то всіх 
платочком за руку. [Що роблять з хустками потім?] 
Додому забирають. [На віко хліб кладуть?] Да. Поло-
жать полотєнце, а тоді на полотєнце хлєб і соль. [Сіль 
куди кладуть?] Отак дірочку зроблять і насиплять. 
[Чи прибирають у будинку після виносу покійного?] 
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Ну, а как же. Процесія поховальна. [У якій послідов-
ності йшли на цвинтар?] Хрест, потім кришку [несли], 
а потім труну. [...] Опускання труни. [На чому опус-
кають труну в могилу?] Хто на рушниках, хто на кана-
тах – шо у кого єсть.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Чи всіх за-
прошували на поминальний обід?] Всіх. [А  якщо на 
похорон все село приходило?] Всі ж не йдуть. На по-
хорон же ж не кличуть, люди самі йдуть. Страви по-
минальні. Зараз усьо [ставлять]. Раньше, було, борщ, 
картошка, котлєтка там, компот. [Для покійника на 
столі щось ставили?] Наливають чарку горілки, кусо-
чок хлєба і ложку. Поминки післяпохоронні. [У які дні 
ще поминали?] На дев’ятий [день] і на сороковой, і на 
год. І на другий день собираються на кладбище. Стол 
[збирали] і на дев’ять [днів], і на сорок, і на год. 

с. Плескачівка
Записано у с. Плескачівка Смілянського р‑ну 

Черкаської обл. 
від Івахно Агафії Володимирівни, 1922 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передчуття смерті. Перед 
смертю людина бачить своїх усіх, і вмерлих, і живих. 
Кажуть у нас: «Привидєніє». [Це хтось вам розказу-
вав?] Да. Сваха моя. Каже: «Стала, вийшла надвір, 
помолилась, я  всіх своїх побачила». Каже: «Я  скоро 
вмру. Свашечко, прощайте, шо я перед вами винна». 
Я кажу: «Бог тебе простить». То вона ж через місяць і 
вмерла. Казала, шо гора, а в тій горі викопане, як ото 
піч. «Ті там, ті там, а ті чорні». Я кажу: «Тобі ввижа-
лося, ти думаєш. То просто ввижалось, привидєніє».

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Як вмре хто, то ставляють воду до 
сорока днів. А тоді її крадуть. Ото злобують, підлють 
десь у двір. «Пута». А вірьовочки, шо зв’язують ноги, 
крадуть, шоб ходив до неї. Напоїть, прив’яже його 
ногу, свою. Ходить, ходить, а тоді через сорок день до 
жінки вертається. Це було й у нас в селі. Це ж великий 
гріх робить. Вони не думають, шо перед Страшним 
судом будеш отвічать. А  він буде, він вже наступає. 
Не сьогодні – завтра. [Це хто так казав?] Батюшка. Він 
читає, він знає багацько. Тому, шо в його книжки  є. 
В книжках пише. Ті книжки не попадуться аби кому.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  «Сніданок» для померлого. Ще 
й носять на кладовище снідать. Як не вспінуть рано, 
то обізатєльно пообідали і несуть йому. [А в хаті щось 
залишають?] Аякже. Рано встали, помолились...

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли у вас Проводи?] 
В нас через тиждень з Великодня. В понеділок. Йдемо 
на кладовище. Дехто дома. Більше на кладовищі. [Що 
готують?] Що в кого є. Рушник поминальний. [Чи чіп-
ляли рушник на хресті?] Рушник вішають. Як ідуть на 
поминки, то найкращий рушник купляють, повісять, 
то хтось должен забрать. Так положено. Кажні гробки.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
марів. [Чи  розказували, що як відьмак помирає, то 
вмерти не може?] Мучить його совість. Тоді сволок 
над ним ріжуть наперехрест. Неодружених. Ховали 
парня, недалеко од нас жив. Болів туберкульозом. 
До нас він ходив, в мене два брати було, а з мене очев 
не скидав. Ходив і ходив. В  мене ж хлопець  є, нашо 

ти мені. То як він умер, то наділи мені вінка і букета. 
І дівчата всі розіпнуті були, тільки в них коси, а мені 
роспустили коси. Це [був ніби] мій наречений. Йому 
пришили букет. [Коровай пекли, коні вбирали?] В нас 
не везли кіньми, а  несли його. Короваю не було. Ді-
вчата передові, як світилки, несли віко, а хлопці – тру-
ну. Мінялися, бо далеченько нести було. [Чи весільне 
деревце несли?] Нічого не несли. Баба казала, вільце 
не нести, бо накличем покойників. Сосна, дерево – не 
можна. У дворі, баба казала (вона вже вмерла), сосни 
не можна садить. Бо покойник або вішалник буде. 
Як у дворі посадиш, всі люди повимирають. Спустіє 
двор. Самогубців. Вішальників закидали і всьо. Аж 
через дев’ять днів кличуть обідать. [Чому таке став-
лення до них, як Ви думаєте?] А того, шо їхні душі не 
заслужили іти туди. Їм там страдання є. Це гріх. Він 
же на себе руки підняв. Терпи всяке горе-муку. Не 
можна і поминать.

ПОМИНАННЯ ОСОБЛИВІ  Cамогубців. В  нас на ві-
шалників ідуть на Залену неділю. На Клечану суботу. 
Окремо їх і ховають. Трошки нижче. Там таке провал-
ля, то це ж вішальники там. Утопленики і вішальники 
окремо. Через провалля.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  В нас одна приплакала сина. І чоловіка при-
плакала. [Це одна і та сама?] Ні, друга. Сина приплака-
ла, то ще не так. Казала, ходив, літав до мене. А потом 
як ударив мене. Сказав: «Ти до мене не йди, бо мені 
важко. Молись за мене Богу». То вона стала молиться. 
А друга прикликала, казала: «Ой, я всю ніч так спала, 
так нагулялись, так мені діло зробив, я  беременна». 
Живіт твердий, як камінь. І вона через місяць помер-
ла. Живіт виріс такий великий. [То вона до лікарів не 
ходила?] Там був один, казав, шо вона шось придума-
ла, а в неї болячка. А операцій не хоче робить. А там 
ще пожар був, вона того пожару наче злякалась. По-
мерла. Так мучилась, шо Господь прийняв.

с. Сунки
Записала Т. Зубрицька 4 вересня 2000 р.  

у с. Сунки Смілянського р‑ну Черкаської обл.  
від Лукічової (Дем’яненко) Параски Іванівни, 1918 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня та одягання померлого. [Як померла людина, кого 
кликали обмивати?] Хто піде. Старих. Є такі, що спе-
ціально біжать, які шось хочуть зробить. Такі біжять 
навипередки. Я таке боюсь робить. Чогось мені жут-
ко. [У що раніше одягали покійника?] Одінуть в оде-
жу та й всьо. [Не розказували, що старі люди берегли 
вінчальний одяг на смерть?] В тому, що вінчалися, не 
ховали. «Мертва вода». [Чи знаєте Ви про те, що во-
дою, якою миють покійника, чарують?] То обливають 
людину. Хорошого не роблять. То люди нехороші. Хай 
Бог милує, і балакать не хочу. Молиться нада: 

Да воскрєснєт Бог, 
Да расточатся вразі Єго, 
Да ненавідящіє Єго
Сойдітє, оглашеніє
Тьху, тьху. 

Нада Бога просить. Хрестить вікна: 
Во ім’я Отця, сина і святого Духа 
Не допусти до мене злого, лихого духа. 

СМІЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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Тричі все нада хрестить молиться. «Пута». Ото 
зв’язували ноги, шоб рівненько лежав. А ложиться в 
гроб, тоді розв’язуються. [А ті вірьовочки] положить 
в труну, хай лежать. А хто забирає... [Пута] крадуть! 
Ними колдують. Як хочеш мать жениха, якось його 
робить нада. Я цього не знаю, хай Бог милує. Це щоб 
не одійшов од тебе. Чарують. А я цього не знаю. Спо-
рядження померлого. Як ховають старого, живих цві-
тів нельзя класти. Тільки сухі. Атрибути поховальні. 
Вода. Сахарю стакан стоїть. Хліб лежить. Прощання 
з померлим. [Як приходять до покійника провідать, 
що кажуть?] Свої йдуть, родичі. Ти їх не почуєш. Вона 
нишком зайшла, перехрестилася, а  шо каже, не роз-
береш. Прийшли родичі, поплакали... [Що треба було 
робити, шоб не боятись покійника?] Молиться треба, 
я це знаю. Нічне перебування біля померлого. [Скіль-
ки покійник в хаті лежить?] Скільки є врем’я. Може 
десь він лежав довго, шо не можна держать. [Скільки 
положено?] Всігда так. Полежить ніч, то й добре. Ноч 
лежить, читають. Псалтир читають. [Батюшку кли-
чуть?] Ні. Як ховають – кличуть. Винос труни. Про-
цесія поховальна. Виносять [труну] і вимітають всьо, 
палять, викурюють... [Чим викурюють?] Палили бу-
магу... Кладовище. Могила. [Хрест ставлять в той же 
день, що поховали?] Коли зроблять. [Що колись сади-
ли на могилі?] Обично вишня чи черешня.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як при-
їдуть з кладьбищ, тоді пообідали. Це щитається за 
труд. За труд, шо люди ховали, ходили. Страви по-
минальні. [У вас коливо роблять?] Роблять. Наварять 
кутю таку з рису, та вишень, полиють. Поминки після-
похоронні. А як уже дев’ять день, то вже поминаніє, 
сорок день і год. Псалтир читають. А тоді вже на кла-
довище ходять, хто шо має, бере, поминає.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Як прижурити 
кого, то стукатиме. Але обзиватись нельзя. Кличуть 
батюшку. Він освящає, молитву читає. [Не можна пла-
кати за покійником?] Не можна. Для душі погано.

с. Ташлик
Записали О. Боряк та Н. Гаврилюк 3 грудня 2009 р.  

у с. Ташлик Смілянського р‑ну Черкаської обл.  
від Синельник Ірини Андріївни, 1955 р. н.,  
та Гончаренко Вєри Семенівни, 1939 р. н. 

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передчуття смерті. Мама у мене була лежача [хво-
ріла], я її доглядала. І вони весь час говорили за дом: 
«Хочу додому!» – «Мамо, то ви ж вдома!» – «Я хочу до-
дому, і все!». Це вона мені цілий тиждень говорила, що 
хоче додому. І така погана стала. Я вже повизивала всіх 
своїх родичів, дітей – всіх. Шоб побачили і попроща-
лись. І ото все у неї такі балачкі. І прибирається, при-
бирається, і все – додому, додому. Пройшов так тиж-
день, мамі стало добре, і  через скілько там нишком, 
сама в хаті була, не було нікого – померла. Оце призна-
ки такіє.  Сни-прикмети. Баба Соня розказувала, шо 
їй снився сон: «Я підійшла до вас до двору, і прийшло 
три баби, три баби, в чорному». І вони [рідня] як за-
котили  – і одна, і  друга, і  третя  – і  всі три померли. 
А їй сниться перед тим її чоловік – прийшов, каже до 
мене: «Ох, Тоню, я так хочу борщу! Я так хочу твого 
борщу!» Ну, вона наварила борщу. І погукала нас: «Да-

вайте, дівчата, пообідаємо, бо наснився так мій чоло-
вік». А сама бабка, як була жива... Якби ви побачили! 
Сама обробляла город, сама стірала, консервувала все, 
і  така всігда у неї була приказка: «Ох, от житиму, то 
треба хоч пом’янути, шоб було за шо». І правильно – 
оце готували [поминальний] обід з її консервації, те, 
шо вона наготувала собі сама. [Перед смертю] почала 
так осінью білить, так шось підкрашувати: «Треба прі-
бирать, бо умру». «Ну шо ви таке кажете? Жива така, 
гарна бабка  – і не говоріть таке!» І  шо ви думаєте? 
В кінці зими згоріла вона – ніби грип. За тиждень не 
стало. І ще вмер мій племінник. Приходить до мами і 
каже, що йому наснився батько, а батько помер років 
три назад: «Мені наснився батько, шо він привів мене 
в свою хату, обняв мене, і сказав: “Сину, я за тобою так 
скучив”». Це він в четвер сказав, а в п’ятницю вмер. 
Так моїй мамі [снилося]. Каже: «Сапаю я буряки, і вже 
заходить сонце, а мені до села далеко. І шо ж мені ро-
бити? Сонце заходить, і нікого ніде немає. Їде підвода, 
і їде на підводі чоловік (він вже помер). А я не сама – 
ще сусідка і сестра. А він їде, під’їжджає до нас: “Дів-
чата, сідайте, підвезу”. Вскочила спочатку та сусідка на 
віз, потім сестра, а я [не встигла]. Раз, якось його не 
стало, а я відскочила». І так і померли – спочатку та 
сусідка, дуже бистро після цього, а потім і [материна] 
сестра. От такі ніби віщі сни. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одягання 
та обмивання померлого. Обмивають сусіди, старіші. 
Тіки жінки. Оце обмивають. Одівають те, шо нарече-
но – приготовлено на смерть. У нас сусідка, у неї три 
сина, вона завжди покличе нас: «Дівчата, оце я вам по-
кажу – тут у мене все наготовано». – «Ой, бабо Соню, 
про шо ви!?» – «Пока сини приїдуть, то ви тут...». Так і 
случілось – ми її обмили, ми її і оділи, і поклали – все, 
поки сини приїхали. Руки складаються хрестиком. 
[Як помили, куди кладуть?] На тапчан чи на ослон, чи 
на лаву, на диван. Головою до ікон. «Мертва вода». 
Як померлого обмивають, цю вже воду ховають, шоб 
не вступила ногою ні людина, ні скотина, не поло-
жено. Це називається «мертва вода» – і та, шо обми-
вали, і та, шо на вікні, ховають і ту й ту... Бо всякії є 
люди. Спорядження померлого. Тапочки, туфлі – все 
нове – у нас коло ніг ложать. В труну кладуть, бува, 
що одівають, а тоді розувають, кладуть, і все – а я не 
знаю [чому]. Ще кладуть окуляри. [...] Хрестик на шиї, 
хрестик, в руки. Гроші, кладуть копійочки в платочок 
зв’язують. Ну, кажуть, шоб пропускать на той світ, на 
воротях. Інші кажуть, шо треба, а інші – шо не треба 
[класти гроші]. «Пута». Зв’язують, пока тіло захоло-
не, а тоді пута приймають і кладуть під [покійника]. 
Є  такі люди, як хто забере, то робе нечисті справи. 
Атрибути поховальні. Свічка горить у баночке, це 
вона постійно горить, пшеничка насипана. Хлібина на 
рушничку. [...] Як рушниками дорогу [коли покійни-
ка несуть на цвинтар], то кажуть, шо на ті рушники 
треба наступати, шоб спина не боліла. Стелят дорогу 
на похорон. Нічне перебування біля померлого. Чита-
ється Псалтир з вечора. Ввечері тоді сідають вечерять. 
Повечеряли й порозходилися люди. Тільки читається 
Псалтр у нас. Приходят церковні люди, одна, буває, 
і дві. Плакальниць у нас нема. Певча вже тоді співає, 
як батюшка править похорон. [Скільки переночувати 
має покійник?] Одну ніч. Раньше сиділи, вечеряли, 
а зараз не сидять. Це називається «довга» ніч, «вели-
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ка» ніч, це перша ніч. Я щитаю, шо треба сидіти, но 
люди не видержують. І воду ставлять на вікно. Я сама 
думаю, душа то ще є, вона ж то тут ходить, понімаєте? 
Тре з нею пообщаться, конешно. На ранок приходить 
та, шо читала. Вона продовжує читати, пока не ви-
читає все, шо потрібно. Відспівування. Тоді приходе 
батюшка з пєвчою, отпєває ті молитви, поминає – со-
рок п’ять хвилин, десь так. «Відправа», – кажуть. Да-
ровини прощальні. Справа в тому, шо у нас люди при-
ходять і несуть з собою милостиню, тобто цукерки і 
печиво, хлібину, воду, і сахар – отаке. І все це ставить-
ся на стіл, і коли читаєця молитва, воно считаєця, шо 
воно все освячено. Є села, шо не носять, а у нас іменно 
приносят. Це допомога, понімаєте? Тому шо тоді вся 
ця милостиня роздаєця.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Всі проща-
ются [з померлим] в хаті. Рідні підходять, хрестяться, 
цілуют руки. Свічечка горить, коли батюшка править. 
Як певна молитва кінчається, тоді її затушуют і скла-
дають, і це все ложиться [у труну]. Дванадцять свічок. 
А потім покійника виносять. [...] І це вже винесли по-
кійника на машину. Раніше не було. Раніше – як? Не з 
хоругвами, а з прапорами. Зараз несуть хреста. Саме 
перше – дітки стелят дорогу. Кошики несуть і там зе-
лень: барвінок, сосна, квіти всякі, зараз кришуть ко-
льоровий папір – встеляють дорогу, в основному бар-
вінок, ялина, сосна. Шоб знайшла дорогу – на дев’ять 
день, і на сорок день. Потім цей, шо копав яму, несе 
хреста. Потім несуть вінки. Дорогу стелят до самого 
кладбища, до самої могили. І якшо достелили до са-
мої могили, до могили трошки кидають, шо там за-
лишилося, досипають у могилу. А  потім ідуть люди, 
шо несуть вінки, а потім несуть віко. Це каждого у нас 
обв’язують платочком, і на кладбіще людина цей пла-
точок забирає. А віко – стараються в’язать [хустинка-
ми] ближчих сусідів – друзі, сусіди несуть віко – це шо 
накривають труну. Рушник і хліб, шо на віко кладуть, 
віддають на кладбищі тому, хто хазяйнує. Там є люди-
на – оце віддають. Раніше як? Раніше на руках носи-
ли, на нарах. На плечі мужики брали нари, з металу 
варили. Потім почали возити на підводах, зараз – на 
машинах. [Де зупиняється процесія?] Зупиняються, 
бо люди стоять, вони підходять і прощаються. Стають 
для людей. Біля будинку культури і на виході з села. 
Рушники поминальні. На всіх перехрестях стелять 
рушник – переходят через нього. Рушник хтось заби-
рає. Стелят, дорогу наче простеляют. Людина іде, там 
старенька бабка підійде да й забирає. Простенькі руш-
нички. Як хтось помер, як ми почули, що хтось помер, 
ми зразу кажемо: «Царство Небесне йому, земля йому 
пухом!». Кожна людина зразу каже це. То я думаю, 
якщо я підняла цей рушничок, наприклад, шось треба 
сказати – чи молитву.

КЛАДОВИЩЕ  Прийшли на кладовище, знімают на 
нари, батюшка править, запечатує – оця водичка, шо 
він всюду кропив, він кропить могилку, викидає і ту 
банку, і те кропило. Запечатує – бере лопатою, землю 
запечатує. Свої прощаються. [...] Інші обличчя закри-
вають, інші – ні, не закривають. Як заховають, неживі 
квіти, шо були біля покойника, залишають, живі – за-
бирають. І тоді [живі квіти] кидають в яму, на труну 
зверху, гроші і землю – родичі приходят і кидают. Роз-
дають милостиньку і запрошують всіх на [поминаль-
ний] обід. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обов’язко-
во треба помити руки. Ставят воду, і треба обов’язково 
помити руки. Сідают на обід, батюшка знову читає 
молитву. Батюшку привозят. Якшо піст, то Вони [ба-
тюшка] їдять тільки пісне і  не п’ють  – винця тільки 
можуть випить. Обов’язково треба прочитати молит-
ву, шоб благословив пообідать. Якшо батюшки нима, 
то яка-небудь жінка прочитає молитву, а  потім по-
чинають обідати. Коливо у нас тільки на обід, на по-
хороні його нима. [Це називається похорон?] Кажут 
«похорон». Пообідали. Обід закінчуєця у нас кисілем, 
і  рідні роздают милостиню [цукерки, які принесли 
на похорон люди]. Страви поминальні. [З  чого ро-
блять коливо?] З рису, коли справляють дев’ять день 
або сорок день, або рік. А на похороні зразу ставиця 
у нас жаркоє, капусняк, голубці, катлєти, каші. [...] 
Давайте не будемо говорити за всякі салати  – цього 
не треба! Потім іде молочна каша, кисіль фруктовий, 
пиріг обов’язково. Кисіль завжди був, а повинно за-
вершуватися пирогом. Кажуть, це сама більша ми-
лостинька – капуста і кисіль. І то стараюця люди за-
ставить людей, шоб кисіль і капусняк виїли. Роздають 
милостиньку. І  співають молитву: «Благодарім тєбя, 
Боже наш, яко наситіл на зємлє твоїх благ. І  нє ліші 
нас Нєбєсного Твоєго Царствія. Но яко посрєді учені-
ков твоїх. Приді, спаси мір, да пріді к нам і спасі нас. 
Спаси, Господи, нас». І все, розходяця. Ложки повинні 
складати в миску, в якій виїли кисіль. Кисіль повинні 
виїдати, то це найкраща милостиня для покійника. 
«Cніданок» для померлого. [Що роблять наступно-
го дня?] Несуть рідні снідать, самі несуть. Роздають 
милостиньку по дорозі, кого побачать, на кладовищі. 
Кому там і чарочку поставлять, кому цигарочку по-
ложать – хто шо любить. [Для покійника щось став-
лять?] Чарочку на стіл [ставят для покійного], хліба і 
ложку. Поминання післяпохоронні. Вода повинна сто-
яти на вікні до сорока днів. Вона стоїть на вікні і ви-
паровується. А як ні, то треба вилить так, шоб не під 
ноги. До сорока днів душа в хаті. У нас раніше дев’ять 
днів справляли обов’язково. Зараз – ні. В основному 
ставлят панахиду. Це сама краща милостиня  – по-
ставить панахиду в церкві і помолиться Богу. Раньше, 
як не було церкви, обід справляли. І обід починаєця 
з колива обов’язково. І як почитали, воно ставиться 
на стіл, людина повинна коливо попробувати, а  тоді 
вже обід. І так саме на сорок день і на рік. Всі залишки 
забирали – не можна викидать у помийник чи куди.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Коли загальні помин-
ки?] У  нас є Проводи  – за тиждень після Паски, 
обов’язково. У нас два кладовища. В неділю ми йдем на 
це кладовище, а в понеділок на друге кладбіще – у нас 
село велике. Гробки після Паски, на другу неділю. Не-
суть усе – хто кошики... А потом одбудуть на гробках, 
ідуть додому і обідають, уже сходяться, споминають. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. [Як ховають 
само губців?] Тих, шо повісилися, просто так захо-
вают, батюшка не править. Їх хоронят на кладовищі 
окремо, на краю.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  От мама як померла – мені так 
хотілось її побачити! Хоть уві сні! Не снілася, ні разу! 
Якраз відмітили ми сорок днів уже, і в ту ж ніч вона 
мені приснилась. Вона жила тут недалечко, і  всігда, 
було, у  вузлику на плечі шось несе. І  так вона іде  – 

СМІЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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наче вузлик на плечі на палкє. І підійшла вона до хати, 
а в хату не зайшла. Ніби ми збиралися з нею іти десь 
шось робить. Підійшла, так стоїть. Я вийшла: «Мамо, 
заходьте, чого ви стоїте?» – «Та нє, ви вже зробили». 
І  все! І  до того не снилась, і  після того! Це вже три 
роки... [...] А  коли приснився [покійник], шо чогось 
не поклали, значить, треба піти на кладовище, якшо 
ховають когось іншого, і  кладеця до нього, шоб той 
передав. Є, буває, шо окуляри забули, зуби, буває, за-
були. Ми таке робимо, передаємо. Або буває, шо при-
сниться ніби голодний – треба роздать милостиньку 
або роблят обід. Це таке є.

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Рижавка
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Рижавка Уманського р‑ну Черкаської обл.  
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Стіл кладуть, свічку ставлять, жінку 
запрошують Псалтир читать. Це вона читає до вечо-
ра і цілу ніч. Покойнік должен буть у хаті три дні. На 
третій день треба ховать. Але тепер якийсь такий вік 
настав, шо вмер, то зразу і ховають. А  робити мож-
на все в хаті. «Пута». [Куди дівають мотузки, якими 
руки і ноги зв’язують покійнику?] Кажуть, шо треба 
дуже старатися і під спід, під покойніка поховати ото 
вдома, коли розв’язують. Бо були такі жінки в нас, шо 
старалися їх витягнути і велику, кажуть, шкоду по-
том роблять. Тепер тоже, як іду на похорон, то кажу: 
«Розв’яжіть у хаті, шоб ніхто не бачив». А то підходить 
до покойніка цілувати і руку пхає в домовину, шукає. 
А в нас у селі їх повно, тих відьом, страшне.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  На третій 
день везуть до церкви машиною. Ту машину ковриком 
чи покривалом застилають. Перев’язують людей  – 
рушниками перев’язують, вінки перев’язують хустка-
ми. Як чоловік несе труну з покойніком чи кришку, то 
руку рушниками перев’язують. А тоді в церкву зано-
сять, батюшка править. І  на кладбищі батюшка пра-
вить, посвятить яму.

КЛАДОВИЩЕ  Помер мій чоловік і нема покойніка но-
вого чи тиждень чи місяць. І як вмер уже хтось, то я 
йду на цвинтар, беру хліб, рушник. Стою коло воріт 
кладовища. Привозять того покойніка, його несуть, 
а за ним ідуть люди. Я мушу віддати цей хліб якійсь 
людині, желатєльно чоловікові, бо в мене ж чоловік 
вмер. Віддала, перехрестилася. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. 
[Коли поминають покійників?] У дев’ять, сорок днів. 
А як я хожу у церкву, то обізатєльно беру з собою пра-
ніки, цукерки і кажу: «Помоліться Богу за мого Анато-
лія». То хлібину занесу. А вже як парастас наймаєш, то 
платиш гроші батюшці і світла багато купляєш, шоб 
посвітити.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Як ди-
тинка помирала нехрещеною, де її ховали?] Її геть не 
так і ховають, як хрещену. Ні з батюшкою, ні з свяче-
ною водичкою. Так винесли й поховали батьки. 

с. Черповоди
Записано 19 листопада 1995 р.  

у с. Черповоди Уманського р‑ну Черкаської обл.  
від Хорохонько Клавдії Юхимівни, 1930 р. н.

КЛАДОВИЩЕ  Берут рушник на хрест. Тепер віночки ку-
пляют, а тоді рушник на хрест. [Рушник забирали до-
дому?] Нє, там оставляли. Раньше ікона була на каж-
ному хрестові. Обов’язково ікону клали на хрестові. 
[Хрести були дерев’яні?] Дерев’яні. Ше були й камінні. 
Багатий міг покласти камінний хрест. Просто камінь 
коло гроба. Гроб, а в головах кладут камінь і на камені 
витешут хрести невеличкі. Тепер роблять пам’ятники. 
І тепер багато ставлят уже хрести дерев’яні, бо то жа-
лізо, то не щитається. Кажут, шо не можна жиліза, 
а чого – я не знаю. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Перед Паскою] іду [на 
кладовище] – гроба обправити. І так і ранче. Іду я не 
один гріб обправити, а багато. Це старались до Паски 
пообправляти їх, вже ж на Паску не будеш, а там Про-
води, провідний тиждень. Ішли на цвинтар, хто ніс 
пасочку, крашанки обов’язково несли, ну там ще шо в 
кого є. Там даже батюшка правив, бо це поминают по-
койних. Сходились там і давали друг другу шось, шо 
принесут, і на гробики кладут. [І  їжу кладуть на мо-
гили?] Їжу не обов’язково. Пасочка, там хто якихось 
пранічків спече, цукерки. І  раніше, хто мав цукер-
ку якусь, то тож берут дітям. Бо дітям то интересне. 
В основному крашанка й паска. Клали на кажну мо-
гилку. [Їсти сідали разом чи по могилках окремо?] Ро-
били обід. Була така дерев’яна каплиця, приходив ба-
тюшка, правив відправу, і хто мав змогу, виносив обід. 
Складалися кілька душ і робили обід. Брали бідних. 
Було ж ранше тих бідних так, як тепер, багато. При-
гощали їх. Назбирували цього хліба, теж віддавали 
бідним. Давали батюшці, батюшка правив, він ходив 
над кажним гробком. 

с. Ятранівка
Записали Л. Артюх та І. Щербак у липні 1990 р.  
у с. Ятранівка Уманського р‑ну Черкаської обл.  

від Мельник Зінаїди Климівни, 1926 р. н.,  
Ліщини Марії Максимівни, 1910 [?] р. н., 

та Усенко Ірини Григорівни, 1925 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  В миснику луснуло – чоловік 
умер. В углі щось дзенькнуло – сусідка вмерла. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого.  Шукають жінок, щоб мити [покійни-
ка]. Беруть теплу воду, мило. [...] [Де клали померлу 
дитину?] На столі. [А  дорослого покійника де кла-
дуть?] У нас на лаві кладуть. [У що дитину вдягали?] 
Вже в те, шо вона носила: сорочечку, штанці, піджа-
чок. [Поясом підперізували?] До семи років не під-
перізували. «Мертва вода». Воду у ямку під дерево 
[виливали], у  глухе місце, шоб ніхто не ходив, дуже 
вредна водичка. Хто обмиває, той не куховарить. Не 
можна. Страва не вдається. Спорядження померлого. 
[Померлим] жінкам [одягали] чулки, тепер  – туф-
лі. Поклали на лаву у тру ́но (дубовину) [домовина]. 
«Пута». Мотузку [«пута»] – як корова не може сто-
яти, то на ноги кидати, а як чоловік б’ється, то йому 
руки зв’язати, то не зуміє битися. Атрибути поми-
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нальні. Вода свячена, хліб, свічка у зерні, жито. По-
сівають ним, шоб було життя тим, хто остається в 
хаті. Заметуть, висипають, шоб ніхто не ходив. Нізя 
курям. Калачики кладуть, калачики  – тій, що читає 
біля покійника. Хліб на столі, калачів три. Оддадуть 
певчій. Покойнік лежить, читають Євангеліє. Сни-
прохання. У  Собківці [був такий випадок]. Умерла 
дєвочка шести років. Як мало їй бути вісімнадцять 
років, сниться [матері]: «Мамо, купи наряд, винеси 
на дорогу в дванадцять часов ночі. Буде їхати машина 
легко ́ва, не спиняй. Буде друга – не спиняй. Третя – 
грузо ́ва – буде їхати, віддай той нарад невести». Три 
ночі вони не вірили, а вона все сниться. Тоді пішли. 
Їде легковка, друга, третя – грузо ́ва машина. Спини-
ли її. Дали плаття тому шоферові, а він на машині віз 
солдата вбитого, то була її судьба. То шось же воно є. 
Перестороги, пов’язані з померлим. Над порогом не 
коливають. Як покойника винесли, двері бистро за-
кривають, щоб другого покойника не було. Нізя ди-
витися у вікно, в дзеркало, шоб єдно другого не бачи-
ло. [...] Стелять дорожку здавна барвіночком, внуки, 
діти, бабки. Рідним, щоб не снився покійник, треба 
зігнутися і межи ноги небо побачити, шоб не при-
давалося. Шоб не боятися покойного, після похорон 
кинути грудочку землі за комір, а у комин зазирнути, 
щоб не боятися. Землю не кидати на покойного в яму, 
бо тяжка земля. [...] Не несуть на похорон хліб.

КЛАДОВИЩЕ  В яму – зілля, що осталося. Роздають ті, 
в кого останній покойник був, гостинці. Виходять на 
кладбище й роздають. Дари поминальні. Хліб  – на 
кришу кладуть. Коло воріт віддають [мешканцям бу-
динку для літніх людей].

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Гобід: руки 
миють, читають «Отче наш». На стіл ставлять коливо, 
пшеницю, конфети з сахаром. Їдять ложками, вилка-
ми не можна. Беруть по три рази. Колись готували 
капусту, борщ, кашу гречану або затірку, голубчики. 
Остання страва – повідло – з ягід вишні або кисе́ль – 
молочний і фруктовий. Тепер готують багато. Горілку 
можна. Гобід – всіх перев’язують рушниками й дають 
калачі. Роздавали пампушки або калачики, тепер – ка-
лачики. Пообідали й кожному хліб дають... Тим, хто 
ніч [сидить біля покійника], теж по хлібині. Поминки 
післяпохоронні. Дев’ятий день – готують трошки. Со-
роковий день – гобід великий (сорок душ обідає). На 
год – коливо варять. На Проводи не варять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Про ́води приносять 
на кладовище пасочки, крашанки. Читають молит-
ви. Кладуть крашанки, праники, цукерки на хрести. 
Зав’язують на хрести хустинки. Колачі забирає ба-
тюшка. А  тоді садовлять обідати, роздають людям 
пампушки, колачі, пряники.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дитини. [Померлим діткам 
після семи років що клали в труну?] Рушничок клали, 
а на пальчик обручку з воску робили. [Чим запинали 
померлій дівчинці голову?] До семи років хусточкою 
запинали, а після семи – віночок на голову клали. Ді-
тей нехрещених. А вообше – то зі священиком хова-
ли. [А нехрещених дітей де ховали?] На кладовищі ра-
зом з усіма покойніками. [...] [А хто ховав нехрещену 
дитину?] Батьки ховали. Неодружених. Ламали коро-
вай, як хлопця чи дівчину ховають, шоб всім роздати 
на кладбищі.

ПОМИНКИ ОСОБЛИВІ  Дітей. [Поминальний обід по 
дітках робили?] Робили на дев’ятий день, на сороко-
вий день і год. А  нехрещеним, то хто робить, а  хто 
не робить тепер. [...] [А як помирає хтось, то скільки 
днів у хаті не можна чогось робити?] Дев’ять день. І за 
дитиною так само. Особенно хати не можна замітати. 
А як ото родилось і зразу вмерло, то все одно треба 
назвати дитину. Самому треба назвати. Поминають їх 
у поминальні суботи, є такі в церкві. Взяла цукерок, 
праніків роздала чи булочку якусь – і це вже щитаєть-
ся, шо пом’янула.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  На дев’ятий день, 
сороковий день – цілушку хліба, водичку шоб душеч-
ка прийшла й напилася, а  рано всі рідні ту водичку 
п’ють. Обичай такий. Хліб вщипнуть.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Не можна дуже 
плакати за покойним, бо буде у воді стояти. Моїй баб-
ці було, шо ходив мучив чоловік. Вони дуже плакали 
за ним. Він почав ночами ходити, інструментом грю-
кати, вона вся в синцях ходила, сама мало не вмерла. 
Казали баби свяченим маком хату обсипати, освятили 
хату й перестав ходити. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Я лежала в больниці, і там жінка 
одного воєнного лежала і розказувала мені. Ранше ж 
заборонялося хрестити дітей. Це ж комуністи були, то 
не можна було. І  вона як родила, то ця дитинка по-
мерла нехрещеною вже у півтора чи два роки. І їй при-
снилось було, шо всі дітки хрещені граються вкупці, 
а воно само. І каже, шо я не хрещений, то вони мене 
не беруть до себе. І вона тоді взяла його фотографію, 
пішла в церкву і похрестила ту фотографію. І занесла 
до гробіка і поклала. І після того вже їй не снилося. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  [Що було з дитиною, яка 
вмирала нехрещеною?] Казали, шо вона в русалку 
перетворюється. Казали, шо це дитя не йде в Цар-
ство Небесне. Перетворюється в русалку і замучує 
людей. [Де  русалки водяться?] Русалки  – в ставку, 
а мавки – в лісі. [А хрещеними померлих дітей років 
до п’ятнадцяти зі священиком ховали чи без?] У нас 
церкви не було, то без священика ховали. 

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН

с. Чубівка
Записала О. Боряк у грудні 2009 р.  

у с. Чубівка Черкаського р‑ну  
Черкаської обл. 

від Коваленко Євдокії Прокопівни, 1929 р. н.  
Розшифрувала Л. Карп’юк

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Другий раз, то батько приснить-
ся, покойний, то ше хтось покойний. Приснилось, то 
в такий день треба роздать. Пішли в магазин, купили 
печення чи гостинки, чи дома там шо – роздали по су-
сідам. Мені приснився батько мій. Приходить батько 
мій і так сів їсти гарно: «Вставай, дитино, та й будеш 
розносить». Пішла по хатах, пішла, рознесла. Ми не 
дивилися на ранок, чи хто приходив, ложки не огля-
дали. Ніхто не приходить, хто ж прийде. Покойний 
ніхто не прийде. [...] Приснилось мені, приходить до 
мене мати, а я шось робила: «Убирайся та пойдьом зо 

ЧЕРКАСЬКИЙ  РАЙОН
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мною». Кажу: «Куди?» – «Пойдьом зо мною!» Я наче 
вбираюся і йду з матер’ю. Доходим ми до такого під-
валу, як оце двері, желізний підвал такий, желізні две-
рі, ті двері откриваються, мати пішла, я осталась. Тоді 
батюшці кажу, а він: «То вона тебе кликала, тобі ше не 
смерть, будеш жить, ще довго будеш жить». А батько 
тоже снився, то гукав мене. Постукає: «А  йди сюди, 
открий мені». Я  схватилась і бігом, а  мати схвати-
ла ззаді: «Куди ти?» Кажу: «До батька».  – «До якого 
батька», – каже, – «Господь з тобою. Батька немає». Та 
батько вмер ще в п’ятдесятому [1950] році. Був боль-
ний дуже. [А душу можна побачити?] Ні, ні, не можна. 
Як не старайся. Людину можеш побачити, у сні, да.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ»)  Я  маму як приплакала, то вона приходила. Не 
можна плакать, кажуть, а я сильно плакала за матір’ю. 
Це ж мама вмерла в восємдесят первім годі, мені було 
сорок із чимсь років. Я робила на коровні. Прийду до-
дому, зирк, а матері немає. І в плачі, і в плачі. То мати 
до мене ходила. Приходить туди до мене, на хверму, 
і ми з нею балакаєм. Мати розпитує: «Де ти була, шо 
ти робила?» А я розказую: «Оце те я робила». Балакаю 
прямо, як повинно бути. Я матір бачу. Вдягнена так, як 
її поховали. Аж поки Христя, баба, сторожувала та під-
слухала. А тоді моїй сестрі двоюрідній каже: «Ти зна-
єш, кумо, що Надька приплакала матір». Сестра при-
йшла до мене і питає: «Ти приплакала матір?» Кажу: 
«Ні». А вона: «Та не будь дурна, бо вона тебе задурить, 
до сорока днів тебе задурить, ти розумієш, чи ні?!» Ми 
ходили в Думинці в церкву. Батюшка давав пояс мені 
свячений, підперізував, давав мені свічки свячені, щоб 
я посвітила, давав мені туй, на березі росте воно, така 
шпичаста. І  сидоч, шоб не було де сісти, а  туя – стій 
стоя. Нема де сісти. Та я як пішла на хверму, та й мені 
і батюшка правив, там все так чисто, він все подавав, 
я поналожувала на вікна, двері, коло печі, коло груби, 
свячено все. Пішла я на хверму. Вдосвіта я вийшла, ду-
маю, піду до телят навідаюся, в загоні були. Іду я, наче 
шось шумить, таке шумить, шо страх один. Шо ж воно 
таке? Я тільки до загона, та добре що я вхватила за за-
гін, наче де загорожа. Як піднявся вихор, як ухватив 
мене! То він мене тако крутив, але я держала зі суєї 
сили. То зняв гребешок, платок, на мені кофту розірва-
ло, і не знаю по сьогоднішній день, ніхто не находить 
ніде нічого, де воно ділося. Так мати до мене прийшла, 
і так розсердилась, [...] мати більш не прийде. То мені 
таке то було. То я як злякалася, Бо-о-оже! Пішла до ба-
тюшки, а він каже: «Вона більш не прийде до тебе». І не 
снилась більше. Мабуть, год п’ять чи більше не сни-
лась, даже ніде нічогісінько. 
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ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Бува, мертвий сницця. Ну як мертвий 
сницця, то негарно. А як ще сницця хлопчик, то пло-
хо. А як дівчинка, то нічого. Мертвяк якшо сницця, то 
должен дощ буть.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. [Чи готують вузлики на 
смерть?) У мене наготовлений. Костюм, труси, чулки, 
сорочка. Зразу кофточка, а тоді костюмчик. Платки. 
[Один платок чи кілька?] Один. А  збоку кладуть і 
сорочку, і  спідницю чи плаття, шоб я перевдівала-
ся. Обув – туфлі в мене лежать. У мене в мішках оце 
позав’язувано. Даже у мене і хрест наготовлений. І в 
діда – хрестик в його і свічки лежать. А ті [свічки], 
шо зразу світить, там у серванті лежать. Обмивання 
та одягання померлого. [Кого у вас кличуть мити 
покійника?] Чужих. То рідна [людина] може помо-
га, а  то треба, шоб чужі. Якшо місячне [менструа-
цію] [жінка] має, то їй вбирать мертвяка не можна. 
[Скільки часу покійник має переночувати в хаті?] То 
чітко немає. Може і тиждень, може і три дні. Закон-
но, шоб людина переночувала. «Мертва вода». То як 
умре людина, її миють, то виливають воду десь, шоб 
ніхто не вступив [...] Труна. [Як у вас труна назива-
ється?] То як скажеш, то і «гріб», і «труна». «Пута». 
[Зразу] зв’язали руки, а  як виносять, то треба, шоб 
руки і ноги розв’язані були. Я розв’язую і під праву 
руку кладу, шоб ніхто не забирав. [Чому не можна за-
бирати?) То ж усякі калдуньї, видно, є. Спорядження 
померлого. [Що покійному клали в гріб?] Шо угод-
но: шляпу кладуть, картуза, ковіньку. А  під голови 
законно – образ. А як багатих ховали, золото клали. 
[У вас кладуть покійнику в труну васильки?] Обяза-
тєльно. Як своїх нема, достають і кладуть. Атрибути 
поховальні. [Що робили, щоб тіло покійного довше 
зберегти?] Уколи дають. [А  раніше що робили?] То 
магніти клали, косу, шо косити. Усяк було. [Що ста-
вили в кімнаті біля покійного?] Ставляють два стака-
ни: один – вода, а другий – сахарь. Це вода стоїть до 
сорока днів. Зверху кладуть соломинки. І  вже куди 
хоч, туди і виливаю. Я всєгда стараюсь виливати ті 
стакани десь так, шоб не ходить, після сорока днів. 
Ще ж єсть у головах ставицця свічка, і тоді запалю-
єцця, як оце людина вмира. Це ж батюшка співа, то 
ця свічка горить. То це ж до году я її не закидаю. Оце 
дев’ять днів засвітила, сорок днів засвітила. Нічне 
перебування біля померлого. [Хто має сидіти біля 
покійного?) Батьки. Зразу батьки. Хтось чужий, а то 
батьки. А то і не сидять. Отак взяли, прикрили його 
чи коло тої доломини, чи де він лежить – чи на столі, 
чи на лаві. А тоді утром одкривають. І зразу прикри-
вають тюллю, а тоді матерією. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з похороном. [Дзеркала треба закри-
вати?] Закривать. Можеш і до сорока днів. То хати 
не замітать до сорока днів, оте не витрусювать, нічо. 
[Чому?] Ну таке, шо не можна. Ну, оце ж кажу. Як 
поминальна субота, не можна не мазать, не стірать, 
бо ти мертвим замазуєш очі. [У  вікно можна було 
дивитися на покійного?] Нельзя. Сни-прохання. [Чи 
сниться покійник, якщо йому чогось не поклали?] 
Буває. Надо тоді роздать. Хлібне ́ – чи пиріжок, чи бу-
лочку. Заборони, пов’язані з померлим. Капусти на 
квасять, закатувать тоже обминають, порося якби не 
зарізати. 
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ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Що ро-

били, коли виносили покійника?] Обов’язково двері 
закрить, шоб у хаті не було нікого. Даже і ворота за-
крить, і там шоб нікого. [Через поріг нічого не стели-
ли, коли виносили покійного?] Ні, цього в нас нема. 
Раньше в нас, як виносили з хати, так осипали. Нема 
тепер. Винесли і всьо. Раньше було, осипали житом. 
З того брали, шо стоять ото ж свічки. Тепер ні. [...] 
[Чи зупинялися, коли виносили покійного за воро-
та?] Аякже. У двір винесуть, постояв він там. Забира-
ли вінки, забирали хрест, [починали] нести. Винесли 
на дорогу, [зупинилися], а там тоді ж на плечі беруть. 
Є такі, шо несуть аж на гробики. [У вас на воротах 
щось вішали, коли в хаті був покійник?] Раньше ж 
було, а  тепер забирають, нічого. [Яка послідовність 
під час поховальної процесії?] У  каждому селі по-
інакшому. Раньше ішов батюшка та вінки несли. 
А тепер хрест і прапор, духова [духовий оркестр] ж 
гра. Тоді вже фотографію [несуть]. Тоді кришу, а тоді 
мертвяк. На криші крижма лежить, на хлібині ще сіль 
єсть зверху. [Хто несе кришу?] Мужику мужики не-
суть, а побільшість баби несуть, ну, жінки, не дівки. 
Як ти молода, то молоді несуть. Дари поминальні. 
Як з хати ще виносять, тепер не осипають, а милос-
тиню роздають. І  на грібках роздають. Ото хлібину 
розламують і роздають. А  як умерла людина, треба 
тричі на грібки піти і роздати милостиню. Раньше 
не було такого. [Як віддячували батюшці?] Шо він 
скаже. Обв’язково кагор, хліб, сахарю надо баночку 
дать. Грошей сто рублів, скіки скаже: сто пійсят – сто 
пійсят, двісті – двісті.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Як віддячували тим, що ко-
пають, несуть?] Гроші платя ́ть. Раньше даром копа-
ли. Опускання труни. [На чому опускають труну в 
могилу?] На мотузках. Могила. [На могилі де став-
лять хрест: у головах чи в  ногах?] У  головах став-
лять. [У  вас рушник чіпляли колись на хрест?] Да, 
вішають. Зразу, як поховають, то перев’язують же ж 
 рушником.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Після 
повернення з кладовища] миють руки. [Руки вити-
рають?] Да, да. Сідають. Канун дають, а  тоді шо по-
ставляють. Хочуть, горілку поставляють, хочуть вина. 
Частують. [З  чого у вас канун роблять?] Хліб чи ба-
тон кришиш, і ото солодку воду, і це тобі канун. Хліб, 
отой, шо зверха лежить на криші [труни]. [Коли з рису 
почали готувати канун?] Не так вже давно. Тільки не 
всі. У кого є дужче, то ж його треба зварить. А то роз-
кришили та і всьо. [Що готують на обід?] Капуста обо-
в’яз ково, картопля, каша, салати і  катлєти, і  млинці, 
пиріжечки. [Борщ варять на поминальний обід?] Ні, 
у нас борщ ні, у нас «капусняк» кажуть. [З якої капус-
ти готують капусняк?] Головне, шоб кисла вона була. 
[Обід довго триває?] Як подали [всі страви], поїли, 
а тоді встають. «Сніданок» для померлого. [На похо-
рони на другий день на кладовище йдуть?] Да. Снідать 
несуть. Ото таке. Поминки післяпохоронні. [У які дні 
поминають померлих?] Ну, раньше поминали і дев’ять 
[днів], і сорок, і півгоду, й год, а тепер більшість оце ж 
на дев’ять розносять, так, тіки розносять милостиню. 
На сорок великий, гарний [обід], шоб не менш, як со-
рок душ було. На півгоду тоже розносять, а на год уже 
ж тоже харашо одбувають обіди. Їздять на кладовищє 
перед тим.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У нас всігда на Вознесеніє 
ідуть на кладовище. Уже перестаєм казати «Христос 
Воскрес!», сорок день же пройшло, і ото на Вознесін-
ня те, то ми ж, було, та й тепер, всігда на кладовище 
ходимо. [Що несете на кладовище?] Та нічого такого, 
бо ми там не їмо, а так, роздамо людям та і все. [Паски 
пекли?] Ні, паски один раз, канхвети, ну, паски можна 
й два рази пекти, на Паску ж і друга ж неділя поми-
нальна, і ото ж тоді несем пасочки ж ті. [Коли у Вас 
поминальна неділя?] У  неділю, об’язательно в неді-
лю, об’язательно. Ну, тоді ж Паска ходе, воно ж не під 
числом. [Як у вас як називаються: «Гробки», «Гроби», 
«Проводи»] У нас чьось на грібки кажуть, на Гробки, 
воно ж правильно гробик, і  Проводи кажуть, і  так, 
і  так. На Маковія нє, чьогось я не помню, а  на Спа-
са об’язатєльно йдемо ж, несемо ж яблук на гробки, 
об’язатєльно. [Чи пам’ятаєте ви суботи поминальні, 
ті, що восени?] Дмитрова, восьмого вона листопада. 
А отут же ж, мабуть, і навесні якісь поминальні ж є, 
це вона батьківська чи як вона ото зветься, ше дві є. 
[Після Трійці є субота.] Да, після Троїці і весною ще 
колись є. [Весною це те, шо Проводи]. Ця поминаль-
на і на Дмитра ото знаю. [...] Є  ж поминальні субо-
ти. То я забула підряд: Кузьмина, то чотирнадцято-
го листопада Кузьми і Дем’яна, то ото ж Кузьмина, 
Дмитрова  – восьмого листопада, Дмитрова. Ото ж 
поминальні, то Пилипова – то поминальна. Дмитро-
ва найбільша. То це ідуть, то вішальників не можна 
поминать. [...] [Коли поминають померлих?] Гроби-
ки є у нас після Паски на другу неділю. Но на Паску 
на гробики не йдіть. Не йди на гробики і в той день, 
в який людина народилася, тоді поминай, коли вона 
вмерла. [Що несли на Гробики?] Шо в тебе є. Застела-
ють. Канун ні. Хліб, яйця несуть, яблука, апельсини, 
мандарини – то таке несуть. Раньше не так. Раньше ти 
ніс хлібину, цибуліну, а тепер, аби тіки гроші давать. 
Поминки, ти поминай тим, шо людина їла, гроші ж 
вона не їла. [У  вас кладуть на могилу чи роздають?] 
Зразу кладем на могилу. Застеляю я, напрімєр, по-
лотенцем (то найріднішим), у  вазах кладу печення. 
Стараюсь печення брать запечатані. Тоді вже роздаю 
людям. І такі булочки печу. [У вас їдять на цвинтарі?] 
Раньше їли. У  нас столик отак єсть зроблений, отак 
дві лавки, ми сідаємо їмо, шо принесли. Отаке: риба, 
колбаси або кури... Такого варива не беру... [Забирати 
із цвинтаря можна було?] Ми так не забираємо своє. 
А то ті ж беруть. Оте роздають людям. Ото вішають 
на батьків полотєнца, на матерів платочки, я роздаю 
людям. [Чи кажуть, що покійні можуть приходити?] 
Кажуть, кажуть, то негарне діло. [...] Всі ідуть на кла-
довище. Вбирають ще до Великодня гробики, усе за-
мітають там, вирубують лишнє. На Спаса ще ходять 
на грібки. На отой празник, звецця Вознесеніє, їздять. 
[У вас на Проводи влаштовують обіди на кладовищі?] 
Аякже. І паску кладуть, і крашанки, і канфети, і яблу-
ка свіжі – у кого шо є. Кладуть на могилу, застеляють 
усим гарним. Хто і рушник вішає, хто полотенце, хто 
платочок вішає, а хто і нічого того не віша. А класти 
обов’язково. [Обідати сідають?] Да, і обідають. Но не 
всі. Хто принесе, шо обично катлєтів зроблять, ман-
ники, колбаси куплять, риби, може. [У неділю, після 
того як посвятили паску, їдуть на кладовище?] Може 
хто і їзде, а хто і не їзде, хто хоче там, хто такий до-
рогий, то може і поїдуть. То жінка до чоловіка, то шо, 
поїдуть, там повезе та приїде назад. А обично то у не-

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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ділю. [...] А то ж там поминальні суботи. То Луки, то 
Хоми, то Якова, то ото ж Дмитрова, а то Михайлова, 
Пилипова – найпослєдня. Мазать не можна на поми-
нальні суботи. Каже, як не поминаєте хлібом та сіллю, 
то не поминайте і глиняниками. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Чи чули ви 
такі оповідання, що як поминають, то може душа 
з’явитися? Що таке душа, як Ви думаєте?] Ну чула я, 
це таке воно ж, як містика. Хтозна, чітала і чула, ну 
мені не приходилося. [У  вигляді пташки чи метели-
ка?] Да, це я чула. Так, як оце, і на обіді шось десь уле-
тить. Да, це є в нас таке, є. На сорок день. [...] [Що у вас 
кажуть про душу померлої людини?] То вона сорок 
днів должна в хаті буть. То як муха [літає], то кажуть, 
шо прилетіла душа. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відь-
ми. [Як помирали відьми?] Е!  Вона довго помира. 
[Що треба було зробити?] Якшо відьма вмира, то вона 
[сама] каже, шоб її в хаті поклали по сволоку, то вона 
скоро вмре. [Дірку в стелі робили?] І це чула, шо про-
бивали. Дітей нехрещених, самогубців. [Як ховали 
нехрещених дітей?] Ховають, ховають, вони ж не при-
знаюцця. І  вішальників ховають. У  мене тут повіси-

лася жінка, а її невістка, оце вже на низу живе. Піш-
ли, шоб батюшка приїхав, і вбирать. Я вбирать пішла. 
Бачу коло шиї, ну, повісилася. Я виду не дала. Сказали: 
«Поїдь до батюшки, шоб приїхав». Я кажу: «Не поїду!». 
Але не сказала, чого. Я не скажу, шо я ж бачила, а вона 
ж повісилася. [Нехрещених дітей батюшка відспівує?] 
Як не скажуть, то співа. [Чому вішальників не мож-
на з усіма ховати?] Та ховають з усіма, но батюшка не 
має права. Неодружених. [Як ховають, якщо помирає 
молода дівчина чи хлопець?] Її гарно ховають. Другу 
дівчину вберуть, як молоду, і так і поховають. І хлопця 
так. Самогубців. [Утопельників ховають разом з усі-
ма?] Ті, шо потопляцця, то батюшка не хова, не можна 
йому. Музика в нас є така, шо ото хова. А на цвинта-
рі кладуть там, де місто є. З усіма. Коло своїх рідних, 
як є місто, то кладуть рядом. Викликання дощу. [Що 
роблять, якщо немає довго дощу?] То ж треба, щоб со-
биралися тіки вдови. Вдови тих, шо потопилися. Три 
вдови поливали могили любих. [...] Колись суша була. 
Найстаріша жінка собрала вдов. Так вони і пішли, 
якийсь празничок був, на те кладбіще. Там нашукали 
утопляників, їх там багато, бо море те немало вже за-
брало. Пішли, поливали ті гробики, шо вони там мо-
лили, та як пішов дощ увечері!
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ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Юрківці
Записали О. Боряк, О. Васянович, Ю. Буйських  

та С. Маховська 13 листопада 2012 р. у с. Юрківці  
Заставнівського р‑ну Чернівецької обл. 

від Гапей Марії Григорівни, 1928 р. н.,  
Дупешко (Сусі ́нської) Євгенії Антонівни, 1923 р. н., 
Курущак (Федорович) Євдокії Петрівни, 1930 р. н., 
Задорожняк (Молодик) Євдокії Іванівни, 1931 р. н., 

Тимофійчук Єфросинії Миколаївни, 1927 р. н., 
та Тимофійчук Юлії Григорівни, 1994 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Передвісники смерті. [Які прикмети віщують 
смерть?] Ну, оце у нас то пес рув, як дід мав вмерти. 
Шовечьора рув і  рув, а  відтак вже не рув. А  то  є, де 
у кого, то пташка вдаре си у вікно, то прикмета така. 
Сповіщення про смерть. [Чи відкривають ворота, 
коли людина помирає?] Відкривають. Ворота стоят 
відкриті, покі не поховают, а уже як винесут зо дворя, 
тогди закривают ворота.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Кого запрошують мити покійника?] 
Жінку – жінки, а чоловіка – чолові ́ки. Кожній жінці, 
шо обмивали, давали рушник, хусточку. «Мертва 
вода». Воду [у якій обмивали покійника] виливають 
так, шоби не ходить. Тряпки палят. Одягання помер-
лого. Жінку вбирали у сорочку, горбатку, колись 
обов’язково білі хустки, прості такі – завивали. Тепер 
вже хто як хоче  – і павунка, і  така, і  така  – хто яку 
хоче. І сорочку вишивану. [Чи вбирали у весільну со-
рочку?] Вбирали, вбирали шлюбну сорочку. Скла-
джена, перестірували, провітрювали і  знову складу-
вали. А буває, так несподівано [помирала], то беруть 
з того вбрання, шо вона мала, то вбирають її. Тепер то 
уже так. А колись то не було. Горбатка, крайка, сороч-
ка, тепер вже дають і светр, і у мінтян гортають – хто 
як хоче. А то так – убрали у білу сорочку і білу хустку 
завили, полотном закрили – і всьо. А на ноги з полот-
на такого складали ворок, зшивали, і сюда вбирали. 
Як молоде вмирало, то сюди ще робили таку китичку 
з червоних ниток, а як старе... Бо не було нічого! А те-
пер і підколінники, і  шкарпетки. З  білого усьо. [...] 
А тут Кіца, то вона казала, шо якби її ховали, то босу, 
бо апостоли босі ходять. Я свою маму також не взува-
ла. Як не зробиш, то тебе мучить, і сниться, і на душі. 
Сваха вмерла, то лежала в туфлях, а вже як на кладбі-
ще несуть, то роззувають, шоби не було взуте. Лиша-
ють у деревищі. Я мамі тапочки поклала. Підколінни-

ки, шкарпетки дала, але не взувала. Шили таке во – 
ворок шили. А знаєте, чого казали «ворок»? Бо шили 
таке давно на молоко, як сир підігрівали, і сипали у 
той ворок, як тепер марля. І  шили таке мерцеві, то 
того казали «ворок». То такий був фасон. Стирчало, 
як постоли, але з полотна. Одним покрили, а другу за-
вили. Покривають і  зав’язуют. У  нас подушка  – 
стружку напхали, полотном завернули і поклали. Чо-
ловікові збоку шапку клали. Сорочку вбирали, всьо. 
Казали не «кальсони», а  «поркиниці». [...] Убрали в 
сорочку та панчохи з полотна. То тако убирають на 
пальці [трикутником], а тут зв’язують [вище ступні] і 
такі китички лишают. А  заре і панчохи, і  туфлі. Та 
куди він там ходит. Підготовка смертного вбрання. 
[У вас прийнято збирати речі на смерть?] Готуют, аби 
вбрати і подарувати, бо то в нас дают до процесії, 
в’яжут. Тепер вже вішло такє, шо вже покривала дают 
до процесії, а то давали фустинята, таравничькі, на-
волочькі ці во, а тепер уже вішло такє, шо вже треба, 
ну, як кажут: не доста біда така, та щє й вігадуют вся-
ке люди. Ну, ти й кожде собі старає. Всьо собі зв’язуєм, 
шо я маю на смерть, всьо собі зв’язала, а й так, як уже 
вмру, то вони знають, шо є, та й тогди дають тим жін-
кам, шо вмивают, шо збирают. Труна. «Трунва» і «де-
ревище» казали, робили самі. [...] То і заре роб’є. [Як 
розплачувалися за труну?] То дають там обід, колач, 
полотенце, гроші. [...] А у нас і тепер люди їх собі по-
робили. Наперед собі зробили. Висажуют кудись на 
чердак, накривают її, шоби вона не запорошувалась. 
А моя мама лежала – інсульт був. Та кажуть: «Скажи 
Миколі, хай зробить мені деревище». Я кажу: «Ви шо, 
мамо?!». Я кажу чоловікові, а він: «Я зроблю, аби я не 
мав гріху». Зробив, привіз. А  то у нас був навіс, шо 
хлопцеві проводи зробили, туда завіз, помалював ла-
ком. А я аж боялася туди зайти. Мамо умерла – зібра-
ли відразу, у деревище поклали. А колись мертвець на 
лавці лежав, а тогди привезуть. Поки зроблять, і тог-
ди аж клали, як мають ховати. Вже процесія прихо-
дить, вже всьо, тогди клали у деревище. А тепер вже 
зразу. Струшку у трунво, під полотно, а  тепер у по-
душку кладут. Стружка, полотно, і на те клали. Засте-
лювали полотном таким вузьким, не таким, як тепер. 
Таким полотном укривали – хто яке мав. Зсередини 
не оббивали, так, дошки, а тепер і оббите, і ще ті по-
кривала  – як спати кладут. Колись не було, і  навіть 
ніхто не шмалив – просто чиста дошка була! А тепер 
обшмалюють, а тепер вже краща з кращих. Колись мі-
ряли ниткою [труну]. Спорядження померлого. [Що 
давали в руки покійнику?] Є хрест такий, хрестик у 
руку дают і  Матир Божу. [Що клали в труну?] Той 
хрест, шо в руках тримає, кладут на груди Матир 
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Божу. Гроші кладут коло него, копійки, сорок копійок 
кладут. Як іде вже душа до Бога, на кождих воротах 
має кинути си. Сорок днів він вже, іде душа до Бога і 
на кождих воротах має заплатити. Раньше ткали, по-
лотна стелили. Полотна білили, робили то всьо, то 
всьо своїх рук було. Постелили полотно в те дереви-
ще, зробили подушку з сіна. З пір’я не даси. Поклали 
ту подушку та й полотном укрили. А заре і деревище 
купуют таке вбране. Сни-прохання. [Чи кажуть, що 
померлі можуть снитися і просити щось передати?] 
Ну, а  мні ади дитина моя не снитьця. І  я щовечора 
просю: «Боже, Матінко, Ісусе Христе, най він мині си 
присне, як йому там». Я молюсь за його душечьку, але 
ни снитси. Чоловік в одно снитци, а син нє, не снит-
ци. А мій чоловік робив бригадіром сім років, а від-
так робив двацять чтири обліковцем тракторної бри-
гади, та й в одно він мав ручьку, що писав, а як він 
помер, та й діти [...] ручькі нє [поклали], а  він мині 
снитьці до тижня: «Чьо ти мині не передала ручьку?». 
А я кажу: «А тобі нашо то?». А він каже: «Обізатільно 
перидай мині з кимось ручьку, бо мині її тут треба». 
Та я відтак перидала: чоловік умер, поклала коло него. 
То так перидають і свічки, як без свічки умре, і шо-
небудь. Біля мерця поклала тако збоку у трунву та й 
вже всьо, відтак нічього не сниловся мині. «Пута». 
[Чи  зв’язують покійнику руки і ноги?] Да. Уже як 
мают ховати, тогди розв’язуют ноги, рукі. Як рукі си 
розходят, то в’яжут, а як си не розходе, то не в’яжут. 
А ноги зв’язуют. [Що потім роблять із цими мотузка-
ми?] Тримают собі в хаті. Кажут, шо то щістє людини. 
Щістє людини лишає си в хаті. [Чи кажуть у вас, що 
вони можуть допомогти, якщо корова б’ється?] Ой, 
як корова б’єца, то можна в’язати на роги. [...] Є такі 
люди, шо хочуть те взяти. Але нашо те беруть – я не 
знаю. Так кажуть, шо прийде до мерця чуже і  хоче 
ноги розв’язати. Шось знають, шось ворожать. Знаю, 
шо [сниться]: «Розв’яжіть мені ноги, бо ніхто не 
розв’язав». [...] А є люди такі, шо вони шось знають. 
Кажуть, шо як іде на суд, то бере цю нитку з собов, шо 
то мертве, шоб за тим мертвим, аби не судили. Шо це 
ворожут. Нічне перебування біля померлого. [Чи си-
дять вночі біля померлого?] Родичі сидять. Атрибу-
ти поховальні. Скляночку води кладут коло него 
[покійника]. Свяченої водичкі. Сточок  – це міряли 
мерця. Самі свій віск [використовували], хто бджолів 
мав, то сукали той сточок  – міряли ниткою, який 
мертвець, і  той колачик та коло мерця [ставили]. 
І тогди вже поховают та й кличут три вечірі до того 
сточка – тих жінок і чоловіка, як чоловік. Там шось 
зрихтують з вечерею, і за три вечори згорав [сточок]. 
А тепер у нас якесь таке завели – до шість неділь, до 
року. Я в шість неділь – весь згорів, да й усьо. А ко-
лись за три вечері мав згоріти. Поховали  – і це вже 
кличут, і  другий, і  третій. Старались, шоб згорав. 
Давно ніхто не тримав – і в шість неділь, ні в рік. Всьо 
мало згоріть тогди. Його кладут коло мерця і несуть 
на труні на кладбіще, на віко, на колачик, а відтак з 
цвинтаря вже беруть додому, вдома кладут на тарі-
лочку. Комусь колач дали з-під того сточка, а сточок у 
хаті великій десь там поклали, він стояв. Колач дають 
за поману, хто кому хоче дати. Коло мерця більше ні-
чого. Вода  є, шо поману відчитали за померлих та 
роздали колачики ті. [Скільки пекли калачиків?] Бу-
ває, шо і до двісті. У нас тепер робиться в барі обід, да 
й хто кілька заказує, шо і триста. І  ще й не стає. За 

столи сіли, роздали зі свічечками колачики і  тогди 
обідают, і  кожен бере собі колачик. Ці колачики ле-
жать десь у кладовці, а  мерця вінесли, понесли до 
церкви, тогди вертаються хтось із рідні і розкладають 
столи, і  на столі складають і  ту єду складають. [...] 
«Мисочкою» називають ті колачі. Несут «мисочку», 
бо так шість неділь ще носемо три колачі за покойніка 
до церкви в неділю – кожну неділю до шести неділь. 
І ще в рік. Той чоловік, шо несе, собі забирає чи лиша-
ється в церкві. Колись робили деревце. Було штирі 
тако і п’ятий на середині. Варили сушені сливки, па-
рили, колачікі такі маленькі пекли і то убирали фай-
но. А тепер ці молоді не хотять це робити. В церкві 
були ті палочки, з церкви забирали – до церкви [не-
сли] і вертали. А тепер миску таку набирають – кан-
фет шоколадних, там колачікі маленькі, бо лінують-
ся! Колись сиділи коло мерця та й вбирали, шось ро-
били. І  так несли, а  воно було таке височеньке, 
і  пляшки цукру навіть чіпляли за ниточки, горіхи, 
сливки сушені натикали на той патик. А зверху кола-
чікі маленькі такі, манюнькі. [З чого вирізали?] Лісо-
ве дерево. Це вже як мали ховати, того вечора роби-
ли. На столі стояки – подарки, шо мають скласти до 
процесії, там стояки, мисочки вже вбрані. На столі 
коло покойніка. Так уже покойніка вперед виносят 
і мисочки виносят. Воно в колач встромлено, і його 
так і несуть із колачем. Рушником обвивали такого, 
бо де це мали прив’язати – подарок, шо дається. І кру-
гом, і людина те несла тако собі під пахвов, і то від-
крито. Із панотцем, попом поділяться, а  ті патички 
несли до церкви. Хто за покойніком ідут  – берут. 
А тепер молоді не хотят, не робе ніхто. Даровини про-
щальні. Як ідуть до покойника, беруть свічечку, кла-
дуть гроші. Прямо на покойніка  – накриті тюль чи 
чим, і  там кидают, свої ідут  – забирают. Хто кілька 
хоче, паперові, а хто не має, той кладе – хто два, а як я 
іду до свого, то можу і п’ятдесятку, можу і сто грив-
нів. Колись  – нічо: свічечку поклали, помолилися 
і  всьо. Приносят такий підставник, шо там кладут 
свічки коло покойніка, а  в конець голови  – хрест, 
з  церкви це приносят. Кожен свічку запалює, пого-
рить і потім гасят. І так уже ідуть на кладбіще, роз-
дают тим жінкам, шо ідут з тими свічками на кладбі-
ще. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. У нас до року, якби край було, то як білили, то 
лишали таку латку, то казали – це на душу. Шоби не 
затраскати йому очі. Це все забобони, хіба мусить так 
робити? Не знаю. Як моя мама умерла у четвер, то 
вже рік у четвер не прали. Чогось казали, шо не мож-
на. Казали, і я так робила. Відспівування. [Чи прихо-
дить священик до хати відспівувати?] Да. Приходе, 
ураз з процесію, він відправить у хаті, тогди виносют 
і вже несут до церкви, а с церкви уже на цвинтарь. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Давно ле-
жав покійник на лаві. [Що з нею робили?] Нічого не 
робили. А  вже мерця мають ховати, вже прийшли з 
процесію, а тогди привозят деревище, бо робили! Те-
пер є готові, і тогди того покойніка там складают [...] 
Як виносят, три рази тим деревищем стукают, а свої 
закривают двері і ідут дивитися у вікно за покойні-
ком. Тогди виходят, батюшка читає на дворі, пєвчі спі-
вают. Як виносили, то вже має жінка одня лишитися 
з рідних, і то запрятати [все], позамітати, після як ви-
носили, підмітали там у кутик, а там клали, де лежав, 
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колачик і рушничок, і  котра жінка це забирала, шо 
замітала. Тепер сміття виносят. Викидали, бо склада-
ют у хаті всі столи, шо сидят, як прийдут із цвинтаря. 
Процесія поховальна. Попереду несуть «мисочку»  – 
три колачі – це за покойніка. То так нема у людей, а у 
нас несуть ще за здоров’я – ззаду за покойніком. А по 
других селах є, шо там два несут. А є за покойніка – 
три, а за здоров’я – два. І є лиш так, шо несуть лиш 
навперед покойніка. Несе родина. Як чоловік помер, 
то дають чоловікові. Завивают у якусь хустину файну, 
кладут там рушничок, як де – тепер і сорочку можуть 
покласть. [...] І паростаз тоді несуть, пшеничку, тоже 
файно украшене, цукерками тими – тоже родина. Те-
пер чоловіки несуть усьо, у нас жінки ніхто не несе, а є 
по селах, шо і жінки носят. А у нас завжди чоловіки не-
сут. Як жінка вмерла, все одно чоловік. Ідуть у церкву, 
там батюшка відправляє, а тоді завертают «мисочку» 
додому – з пшеницу, і розкладают на столі в маленькі 
тарілочки – це, кажут, паростас. І це першим беруть. 
[Чим солодили?] Хто мав мед – медом, а цукор – цу-
кром. Цукерками розкладали, там хрестик робили, 
так файно украшали. І тепер так. [Чи варять рис?] Ні, 
у  нас не варять. У  мене сваття варить, у  них кажуть 
«коливо». Моя сваха у Сокирянськом районі. Тоді 
процесія іде – два хрести, три хоругви, там уже пода-
рок в’яжуть до хреста, до тої хоругви. А на деревище 
колись рушнички клали, а  тепер, Боже, і  дивиндеки, 
і сорочки. [Куди кладуть?] Є такі мари, і так за мари 
закладають – вісім людей у нас несуть, і так вісім по-
дарків складено, і чотири у нас віко носять, у Заставні 
кажут «вічко», а у нас «віко». Чоловіки несут. Це коли 
з церкви забирают на цвинтар, нося, і на цвинтарі ба-
тюшка ще відправляє, опечатає гріб, і вже кожен своє 
забирає. [Де зупинялися, коли несли покійника?] Там 
на горі, як на трасу. То як нести на церкву. Вони ішли, 
а там догори. То вулиця, там стоют. І там стоят коло 
церкви. В церкві перед двермі. І так винося. Там треба 
долати. А відтак на горі аж там. І відтак відти аж на до-
лині, коли вже переходя водя. А потом вже через воду 
і там. Там яр. Раньше клали на землю колач, рушни-
чок, полотенце – шо хто мав. А тепер вже в руки дают 
людям. Кажуть, шо гріх на землю класти. [Хто несе 
хрест?] Чоловік. Дают йому чи там рушники, чи шаля-
ночки, чи шо, але по два дари дают. [Чи лишали щось 
на хресті?] Ні. [Хто несе труну?] Свої не несут, є люди, 
шо у нас носять. Їм девандегі [дивандеки] дают, про-
стирала, шалянки ́, рушники такі файні. А раньше не 
давали, це тепер дают. 

КЛАДОВИЩЕ Опускання труни. [На чому опускають 
труну?] У  нас такі паси  є. І  колись паси були. І  за ті 
паси беруться два чоловіки, і ті паси потім витягають. 
Староста купив нові, бо вже було дрантя. [...] Пустять 
[труну], прикидают та й всі йдут на обід, а він дальши 
прокідає, а потім приходе на обід. [Хто першим кидає 
землю в могилу?] У нас не кідают. У нас так – як хто 
хочє. Грабарь кідає її. [...] Грабареві дають сорочку або 
рушник та й колач через той гріб. А  так у нас тепер 
чотириста гривень копати яму. Рушники поминальні. 
[Чи вішають на хрести рушники чи хусточки?] Це як 
умерли. Пішли за тілом, то поклали там чи сорочку, 
чи той рушник і до віка, і до тіла. Та й процесія є, та й 
поставник є, та й хрест є. Цей хрест такий, шо перший 
хрест, тоже на него треба класти. Ну, цей, шо кладут 
уже на гріб.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Там вже [на 
цвинтарі] панотець правит, ка́заннє каже. Тогди від 
мерця діти прося: «Просю вас, ідіт до мене на обід, хто 
має желання, на обід». «Поминки» казали. Тепер вже в 
барі роблять. Все звозити треба. Купували туди кола-
чики, водку, хліб. Миють руки надворі – умивaльник, 
рушники, вмивають руки, витирають і заходять. На 
подвір’ї та й коло бару є. Несем з дому рушники. Тепер 
шо готують, Господи! Зрівняється з весіллям. Страви 
поминальні. Колись [готували] холодець, розколочу-
валу, голубці, душенинку зварили, а тепер і котлети, 
і отбівні, і шо ви не хочте, і мандарини, і банани. Го-
лубці з рису, а колись кукурудзяна крупа була, і ніх-
то не сипав туда олію, а тепер і рис, і  туда шкварки, 
і м’яса. А колись – з крупою і зверхи помастили олі-
єй, смажену цибульку – і все! Моркви багато, цибулі. 
Або завиванці печуть  – кісто та й усьо. Я  даю усьо, 
аби були добрі. [...] Перша пшеничка варена з горі-
хами, де в кого з медом, з  цукром  – дуже добра. Це 
перша пшеничка. Це парастас несут до церкви, пано-
тец відправляє в церкві той парастас, а  відтак несут 
до церкви. В церкві відправляє, і тогди берут додому 
назад, тогди в тарілки розкладают по столах. [...] По-
чинали [обід] з парастазу. Брали по кілька, бо каза-
ли старі люди, шо за кожне зерно треба сі відмолити 
[...] [До пшениці що додають?] Пшеница з горіхами, 
мак, конфетами обкладают. [...] А є такі, шо моршком, 
моршком наїлися, а «Отче наш» можуть і не говори-
ти. Наостанок хто кампот клав, хто воду солодку. То 
всьо подавали разом. Там як накладут, то треба три 
рази за столи сідати. Є  по селах  – не дають горілки, 
а у нас дають. [...] Ми у барі робили. Та й батюшка був 
тоже в барі. [Обов’язкові страви:] галушки, фасульки, 
капустка, салат такий пісненький. [Салат] робили з 
бурака. Та й бараболя у лупінню, так файно часником 
помащена. А тепер вже і каклєти, і ковбаса, і всьо. По-
минки після похоронні. Ідут на кладбіще на другий 
день [після похорону]. Несуть те, шо осталося. Беруть 
скатертину якусь, так застеляют і  викладают, і  спо-
мінают. [...] Дев’їть днів си роб’ї ше спомин, відтак у 
шесть неділь – у сорок день. А відтак у рік. [Коли у вас 
ще поминають померлого?] Дев’ять днів, шість неділь 
і рік. А так можеш іти на цвинтар і щонеділі, і мож-
на нести собі поману, посидіти – вже, як твоя душа. 
[Що таке «помана»?] Ну, помини ці шо роб’є. Я іду на 
цвинтар, то я собі взяла там конфет ці пічення, ці шо 
є – то це помана. Та й носю собі на цвинтар і даю за по-
мерших. [Чи влаштовують обіди на дев’ять днів, шість 
тижнів?] Є, то небагато. Якщо за здоров’я, то пшенич-
ки нема. А якшо за поману, за померших, то пшеничка 
повинна бути. Перша – пшеничка, друга – фасулі. [Що 
ще готували на обід?] Шо хочете, шо можете.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Коли все село поминає? 
Коли всі йдуть на цвинтар?] У нас на Зелені свята. На 
Трійцю. От іменно на це свято. Субота, неділя, понеді-
лок і вівторок – усі дні свєто. Ну, Проводи – це Троіца. 
«Свята Трійца», «Зелені свята» у нас кажут. Проводи – 
на цвинтарі. Це три дни. Та й три дні піп на цвинтарі 
святит гроби і помани роблє, а відтак другої днини щє 
роб’є помани. А третої днини вже так ідут, а хто й щє 
не дав зруб, то й дає за поману. На Дмитра дають гро-
ші, канфети, печення. Дают людям, які чужі – не свої, 
таким, шо приходят, і  тим, які готували коло церк-
ви і приймали сторонських людей, котрі приходили. 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Готували і голубці, і галушки робили, хто шо прино-
се, та ковбасу, та того, та того – і столи накрили. Хто 
має родичів, приходе з другого села, то вже йде собі 
до хати, а той, шо не має, та йде собі і перекусює, не 
йде голодний додому – треба поїсти. На Дмитра у нас 
Храм, і спомінают. Є дві суботи такі, шо пам’ятні, ка-
жут «пам’ятна субота», то треба давати за поману, за 
померших. Перед Дмитрієм є три суботи. Спомінаєм 
ми на Різдвяні свята, спомінаєм на Зелені свята – ідут 
на цвинтар. Хто пече пиріжки, хто пече колачики за 
поману, хто завиванці, а  хто несе обід на кладбище, 
шось зріхтоване – там холодець, там ковбаса, таке – та 
й на гробі застеляют, кличут людей, пообідали, та й 
по колачику взяли. На могилу прямо, люди стоять ря-
дочком, все застеляют, тарілки. Ще у нас святять хрес-
ти  – якшо у мене, напрімер, мама умерла цего року, 
а на другий рік Зелені свята, то вже треба посвятити, 
поставити пам’ятник і  його похрестити, і  тогди вже 
він [панотець] приходить святити, і це всьо кладут на 
ті могили. То він посвячує пам’ятник, і  ми усі стаєм 
коло гроба того. [Кажуть] «Вода просте» або «Най Бог 
прийме, за ваших померлих родичів, за всіх померлих 
ваших». «Вода просте» – це по-давному. А ми кажемо 
«Хай Бог приймає, на здоров’я». [...] [На Святий вечір 
гукали,] шоб мертві́ ішли разом вечеряти. [Чи при-
бирають зі столу після вечері?] Ні. Ще мають святі, 
оті мертві прийти вечеряти. [Чи кладуть зайву ложку 
на столі?] Кладут для цих же. Або як Великдень є, чи 
ще мо ці урочисті свята, то все си кладе одну ложку 
лішну, шоби хто си прийшов. [Коли йдуть кладовище 
прибирати?] Хто як. Хто коли собі йде та файно той 
гробик вбирає. Хоче собі прибрати, бо у нас ідут [на 
кладовище] і на Велікдень, і котрої-небудь неділі ідеш 
на цвинтар. І на Зелені свята ходить батюшка святити 
гроби. Освящує. [Проводи] на Зелені свята. А це цей 
батюшка іде і на Провідну неділю. І там собі, хто зго-
товив – хрест поклали, то всьо зробили гробик файно. 
Іде посвячувати батюшка. Хто чекає Зелених свят, хто 
тепер іде собі святити. [Що беруть із собою на кладо-
вище?] Хто там має яку булочку, там колачика, там за-
виванця, там конфетку, яке печенячко. [...] Галунки́ – 
крашені єйця червоні. Остальне – хто шо найде, хто 
посуду дая, а хто полотенца. [Чи ставлять на могилу 
горілку?] Хто хоче, ставе. [...] Даєм людині, за поману 
це. [Хто бере] молитси. Каже: «Аби були здорові, аби 
си гостили споминати могли цих померших». [Обід 
на кладовищі] роблять. На Зелені свята саме більше. 
І  тепер уже і  на Провідну неділю тоже. Хто має, по-
свящує, то вже кладут і там вгощают. [...] Брали і вино. 
Зараз уже всі помани ́, хто дає вино. [...] [Де розклада-
ють їжу, коли ідуть на кладовище на Зелену неділю?] 
На гробах. [Що вішають на хрести?] Вінки. А я так уже 
зробила. Посвятили ми, так тей гробик зробили. Там 
ракушка така. Але вже буду жити та й не буду клас-
ти вінки. Бо то дощ іде ци сніг, то з того тече по тім 
хресті. Бо то вже не можете обмити його. Бо треба, 
шоб чистенький був той хрест. [Раніше] плели вінки 
файно з квіток, бервінку. Дари поминальні. [Треба] 
давати за поману людям. Наймаєте службу. Як маєте 
шось дрібного, то ці, шо є в церкві, то кому кілько шо 
даєте. Це пшеничка – парастас. Кладем тако, а там цу-
керки кладем тако. [Так до церкви несуть] і як чита-
ється вдома за померших. Тоже пшеничка. [Чи несуть 
хліб у церкву?] За здоров’я – два, а за померших – три. 
Чи колачі, чи хліб. [Коли наймають службу у церкві, 

беруть] парастас, колачі – три. Маєте якіс ще цукер-
ки, пічення. Вже як ідут до мировання, то треба там 
[роздати]. [Парастас] берут. Вже так як у церкві, то не 
фуете брати їсти за два, три рази. Лиш раз взяла, бо то 
людей є доста – повна церква. Потрошки і розійшло-
ся. Або би капку додому си лишило. Бо дома маєш ко-
гос приймати.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Як хова-
ють нехрещених дітей?] Так, без хрестика. В мене [...] 
дитиночка вмерла в больници. Та й тоже тако покла-
ли. Цей хлопчисько робить токарем, та й зробив та-
кий хрестик невеликий залізний, таке блискуче, фай-
не. Такі ку́льочки поробив на хрестові, три кульочки 
тако і тако. Та й поклала хрестик такий з церкви свя-
чений. Такий, шо кладут мерцеві. Також поклала той 
хрестик священий. То можна кропити. Складені ті ді-
точки там на горбі. А я беру собі водички та й кроплю, 
скілько прихожу. [Як називають таких дітей?] Ангелі-
ки. Так колис казали, шо як пташка летит. Та й кидали 
фусточку тоже. Ци там рвали шо-небудь і там кидали. 
[Ім’я якесь казали?] Ну, аякже. Яке хотіли. [Чи запе-
чатує їх священик?] Не, не, не хоронит. Не хоронит, 
бо я знаю, шо там в сусіди дитина вмерла, після родів 
тиждень пожило та й умерло, то прийшов грабарь та 
й ту трунвочку взяв під пахву, та й пішов ховати. [Де 
ховали нехрещених дітей?] Ховали окромя. На цвин-
тарі, але такі був закуток, шо там ховали всі нехреще-
ні діти. Неодружених. [Як у вас ховають неодружених 
молодих людей?] Як невіддана дівчина помре, то й от-
дають її так, як її живій одяг, і вельон. Колись лиш кла-
ли шаляночьку. А  тепер як десь якась дівчина умре, 
то вже так убирають, як молоду. Вельон, фата, вінок 
шиют. Ну, і плаття біле. З барвінку шиют віночьок та й 
кладут їй тако. І шалян, платочьок такій гарний, у нас 
кажут «шаляночька». А хлопцеві, як молодому дава-
ли  – той вінок клали тако на костюм. Віночьок кла-
ли, букєт з одного боку, з другого – віночьок – та як 
молодий умре хлопєць чи дитина-хлопчік, маленький 
навіть хлопчік, так роб’ят, що дают йому віночьок. 
[Чи випікають коровай на такий похорон?] Нє. Хліб 
пічут і роб’є поману, як колись, так і зарез, роб’є по-
мани і ридні, сусіди, хто був, на цвинтарь приходять 
та й пригощяють. Самогубців. [Чи ховають у вас тих, 
хто повісився чи утопився окремо?] Це шо вішаєці, то 
окромє, а ті, шо потопилисі, – нє. Ті ховають помежі 
родичі. [Чи ставлять їм хрести?] Ставлят тепер хрес-
ти. Колись казали, шо великій гріх, не ставилі, а тепер 
чось ставлі уже. [...] [Самогубців] не ховают у церкві, 
не дзвонять, прямо на цвинтар берут. Просто ідут за 
ним, водичку сиплют. Берут уже в якус посуду і за ним 
кроплют. Бо кажут, шо від такого дощу нема довго. 
Тепер май таких нема [вішальників]. Пам’ятники ро-
блять, [хрест] – ні. Викликання дощу. [Як дощу нема, 
то на таких могилах] сиплют водички свяченої, соли. 
Чужа. Не так, шо ви йдете, бо це ваше, хто схоче, то 
пішов покропив. 

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ [Скільки часу 
душа перебуває на землі?] Це душа ходит, поки па-
нотець не скаже, поки відправ’яє покойника. Він сто-
їт разом з нами, і та душа ходе і нас виде. А коли він 
скаже, шо вічна памнять – всьо, уже людина тогди до 
свіданія. А то ходе і чує, шо ми говорим, і знає, шо ми 
робим і для чого ми робим. Ми Господа не годні виді-
ти, а він нас видит.
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СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Чула такє, шо одна жінка тут [...] 

Перид Великоднем хлопець пішов купатьця та й там 
він вмер, а чі захлинувся так, чі шо, як то було, ну, хло-
пиць такій був, може, за пітнацять років. І та мама хо-
дила й плакала, й плакала. А він і сказав їй, приснився 
в сні, шо: «Мамо, не плачьте, бо я вже не годен у воді 
кілько сидіти». І вона як си затяла, відтоди вона вже 
ніц нічього не плакала. Кажуть, шо не можна плакати, 
шо дуже тоди та людина страдає, треба дуже молити 
си за душу та не плакати. Але то мама, та й плаче, рідні 
плячют, бо жаль, але каже, шо не можна плакати.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Доки запечатає 
гріб, то ті душі зустрічают, а потому по домівках роз-
ходяться. І  знаєте, як іти на кладбіще, то іти зранку, 
тому шо вони усі віходят. У нас жінка була у сусідньо-
му селі, то все піде, відпроваде у церкві та й вертаєть-
ся. А вона лягла спати, і їй се снить: «Шо, – каже, – ти 
не маєш коли сі робити  – усі,  – каже,  – зустрічають 
своїх, а я тебе не видю». І, каже, я відтоді вже йшла на 
кладбіще. У нас не розходяться по гробах, доки вже не 
спустя, яму запечатає і гріб.

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Кроква
Записала Ю. Буйських 11 листопада 2012 р.  

у с. Кроква Кельменецького р‑ну Чернівецької обл. 
від Марії Іванівни, 1940 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Нічне 
перебування біля померлого. [Чи залишається по-
кійний удома на ніч?] У хаті. Так як от у мене чоло-
вік умер, я вже вдома. Ну, бачьте, я скажу по правді 
тако: приходилі люди до дванацяти чясов, Псавтирь 
чітали, вже після дванацяти часов ми піч замащюва-
ли. [Для чого?] Ну, а  гостей  – їсти людям треба. То 
люди сиділи, а я пішла готовити з дітьми. Скоко люди 
сиділи, свічечки горят. Атрибути поховальні. [Що 
ставлять біля померлого?] Вода, свячьки горять, во-
дичка свічєна. [...]  Тоди, коли Псавтирь читают, то 
я так три-читирі китичку даю тим людям. То часом 
мают на стіл накривают хустенятами, рушничками, 
ну, як накривают стіл, китичку. [Що таке «китичка»?] 
Ну, такі кульочкі – там кладут пиченя, канфети і лю-
дям дают. Но тепер вже ні, то вже багато грошей тре. 
[А коли віддають це людям?] А коли вже поховали і 
сідают за стіл. Лагодять канфєти, пичєня, вафлі. Ну, 
тут коли по чьоколаткі і хліпчик давали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Колис, 
бачь, луче був похорон, як типер. Тепер багато дечьо-
го лишного кладут. Колись давали трі страви, чьтирі 
страви, давали так, ну, якшо є холодец, там той бор-
щік, та й голубчік, та й кампот. А  зараз? Ресторани 
заказують! В селі лекшей робити. У нас мало людей, 
мало йдут на обід, той кут якшо то, то лиш вікладе, 
та й забираєця, а якшо там, на тім куті, то ми не йдем 
туда. Поминки післяпохоронні. Це у трі рокі обід 
роблят, і один, і в півроку, і шесть неділь, і в дев’ять 
днів  – це багато обідів роблят. Ну, хто робе, хто не 
робе. І сорок днів, це до сорок днів пріходе душа. Це 
сорок днів – то це шість неділь. А півроку да, і в рік. 
А потом три рокі щє роб лят, і в сім років роблят. А я 

думаю, я вже так не маю грошей, то це ж багато гро-
шей треба і все таке дороге. А  він тако стоїть коло 
мене, мій чоловік, показався [приснився]. Коло кой-
кі. А я кажу: «Я знаю-знаю, чьо ти хочіш». Ну, я тоді 
пішла до магазина, купила, дала поману чоловікові, 
поману дала за душу – більше нічьо мені не снилось. 
[Як Ви поминаєте?] Я йду на цвинтарь та й так лагодю 
за всіх, кажу: «Це даю за свого чоловіка, даю за маму», 
а потом оце за всіх своїх родствєнніків. Ну, всіх ра-
зом, даю вже тою на поману за всіх моїх родствєнні-
ков. Ну, в отдєльності даю – стаю на могилу маміну, 
на чоловікову.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [У  які дні все село по-
минає?] В  нас на Проводи, на Вознесеніє. Всьо село 
сходіца. Ну, послє Паскі, але батюшка говорив, що на 
Паску не можна, шо це для Ісуса Христа, шо не мож-
на йти на цвинтарь. Ну, другій день на Паску мож-
на піти, а  на першій день не можна. [Чи є якісь по-
минальні дні восени?] Ну, в  суботу поминальну до 
церкви йдуть. В нас наймають панахиду. Це субота за 
всіх умершіх, поману дають за всіх умершіх і за Ісуса 
Хріста.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ. ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ДУШЕЮ [Чи кажуть, що душа приходить додому?] 
Душі снять, як душа приходить! Я сама перевоспітала 
на собі душі. Коли мій чоловік умер, в нас була корова 
і вона мала телиця. А мині сниця десь сон, тако його 
поховали, на третій день якось снитьця мені десь, шо 
я так на цвинтарі. Та й снитьця мині десь шо тако два 
чоловіки йдут, та не в цей бік, як люди звідки з гори 
так йдуть, а один чоловік такий високій, один низь-
кий, а я кажу: «А ви чьо тут ходите?». Сказала: «До-
брий день!», але вони до мене ни, я  не пізнала  – чи 
то мій чоловік, чи то якій другій. А той високій каже: 
«Ми на постови». Це до шість не ́діль на постові стоїть 
людина! Шість неділь на постові. А, та й так і же всьо, 
за цім коньчилося. Але я не ходила до корові все ди-
витьця, шоб вона була на розтьолі. Я приходю, і бач, 
то так Бог дає, шоби я устала і прішла подівілася. 
Я пріходю, ліш одмікаю замок, колодку, а корова вже 
теля, то теля в транспортьорі. А  це мій Ісусик мене 
збудив, шоби я забрала свє телятко. [...] Шість не ́діль 
приході душа. Вона ходить скрізь і до хати приходе, 
і так привіджяєця.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Самогубців. [Де ховають 
тих, що повісилися чи втопилися?] У нас всі вместі. 
Може, був такій закон, шо ті баптісти отдєльно, а за-
раз всі в один цвинтарь ховають. Викликання дощу. 
[Чи казали у вас, що може бути посуха через це?] Як 
не казалі? Та й радіо, телевізор показує, шо от не буде. 
Коліс за моєй пам’яті, не було дощю, ну, ми ж діти-си-
роти були, мама лишилася вдовою. А мама говорить: 
«Діти, ви йдете туда,  – бо ми з коровами,  – та йдіт 
туда, да там і там ливайте води, дощіку нема, та й ні-
чьо не буде, та будем з голоду вмирати». [Куди воду 
лили?] Ти й тому [утопленику] на могилу кропить. 
То ми пі дем, кропим-кропим кругом, водичкі носим, 
кропим. [Звідки брали воду?] З керниці. Ну, та й бу-
вали такі рази, шо послі того дощ ішов. Послі того в 
два-три дні, тиждень дощ, файний дощ ішов.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛАКАН-
НЯ») [У вас кажуть, що не можна сильно плакати за 
померлим?] Приплачіш. А  будеш плакати-плакати, 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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та й той буде приходіти. Оця моя сестра, шо вмерла, 
сама меньша, шо Ганька, шо в Рукшині, – в неї дуже 
добрій чоловік був. І вона плакала, шо вони дуже до-
брє жилі. Ваня приходе кожний раз до неї, вже коло 
неї. Ну, вона мині не признавалася, чи лягає, чи ні, 
вона мині не признавалася, канєшно. Ну, потом вже 
я узнала, шо не можна плакати – треба шість неділь 
молітьця й молітьця. Де ти йдеш, молися Богу, того 
шо душа, бачіш. А  я пріплакала було свого брата, 
він дуже добрій, він тако був в Кам’янці, пріплака-
ла була брата. Я  так плачю за братом, а  в нас Храм 
на дев’ятого якраз і сниця мині, брат тако йде [...] 
убраний у чорном костюмері і чорний портфель 
несе і каже мині: «Ти доки будеш плакати? Я  весь  
в воді».

с. Оселівка
Записали О. Боряк та Ю. Буйських  
11 листопада 2012 р. у с. Оселівка  

Кельменецького р‑ну Чернівецької обл. 
від Нараєвської (Чебан) Ганни Іванівни, 1926 р. н.,  

Марії Романівни, 1932 р. н.  
та Марії Іванівни, 1940 р. н., 

проживає у с. Кроква Кельменецького р‑ну

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ 
[Чи є якісь прикмети на смерть?] Я  знала, шо цего 
тижня мерці будут, бо два рази свербів ніс. І  вночі 
хтос має стукнути у вікно, шо я пробу ́дюся. Але якшо 
свій – обізветься до тебе. У мене дочка мала вмерти, 
то чувса її голос: «Мамо!». хоть на дворі нема нікого. 
А  син як мав умерти, тоже такі рано уже стукнув у 
вікно і крикнув: «Мамо!». А якшо постукає в вікно і 
не кричит, то буде чуже. А  якшо свій, то обізатєль-
но він має сказати. Передвісники смерті. [Чи буває 
таке, щоб птахи віщували смерть?] То тоже на мер-
ца. Стане ворона на хату, каркне раз, два рази, так і 
знайте, шо хтось вмре. Курка співає – тоже недобре. 
[Що робили з тією куркою?] Мама моя різала, не три-
мала. Сни-прикмети. От як снити, шо упала стіна у 
хаті, примерно, якшо передна  – то вмре хто у вас в 
хаті старший чоловік, хтос такий вмре, а як там око-
ло шото – то уже з бокових хтос. А то буває так, шо 
присница, але воно не іспольняєца одинаково. Є шо 
завгодно може случица. Є, шо ви снили тепер і не ду-
маєте цего, а воно приходит дес уже в рік. [Чи треба 
такі сни розказувати?] Не розказуют цего, не всім. 
Є  так, шо можна в день тримати. Якшо ви скажете, 
я скажу, шо ти маєш умерти. Так кажут, шо поганий 
сон, а так я не казали своїм, шо ти маєш умерти, бо 
воно має вже думати, зміняє уже свій характер, бо 
уже буде задуматиса. Сповіщення про смерть. [Як 
сповіщають про смерть?] Ну, хто його знає, як заре. 
Колис давно, покі не була церква аварійна, дзвонили 
в церкві. То вже знають як на покойника. […]. Ворота 
то відкривають. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». [Куди виливали воду, якою мили покійника?] 
В угол, аби не ходити. Підготовка смертного вбран-
ня. [Чи збирають вузлик на смерть заздалегідь?] 
Ну, це да. Ну, кажний каже, шо це я собі на смерть 
поклав. Труна. [Як колись вимірювали розмір до-
мовини?] Та міряют покійного, а  там ще прибавляє 
трошки. Бо там ще ж має бути подушка та з сіна. Та 

й якшо, конєшно, ниткою, бо тим метром міряти, та 
й так ту нитку кладе там, у тру ́ну, собі ніхто не бере. 
Може, хтос бере для чогос, але не всі. Спорядження 
померлого. [Що кладуть у труну?] Як які речі? [У вас 
у взутті ховають?] В взутті, ну, як хто – от я чоловіка 
свого поховала лиш в панчьохах, не взувала. Чолові-
ку старому [поклали] паличька, шоб ходив. [Чи було 
таке, що померлому забували щось покласти?] Як вже 
після того, як закопали, то уже там відкопати чуть і 
прикопати, але не тримати дома. Якшо якесь нове 
полишалоса, то давали таким людям, шо бідні були, 
шоб носили. А зараз більшу часть попалять да і все. 
[Коли це робили?] То уже як кончіца обіди та тоди 
вже позбирают то всьо, якісь там штани та панчохи. 
Спалили та і все. [Що робили з тим попелом?] Могли 
на городі запалити, так воно там розпорпают кури. 
[З чого робили подушку для покійника?] З сухої тра-
ви, з сіна. Не з пір’я. «Пута». [Чи зв’язують мерцеві 
руки і ноги?] Ноги. А потом на кладбіщі розв’язують. 
[Що роблять з мотузками?] Кажут, шо якшо ту нитку 
мати від ноги умерця, то якшо корова б’є, не даєца, 
то треба їй ноги в’язати. Я це не робила, не знаю, але 
чула. [Чи казали, що були такі люди, які чарували?] 
Кажут, шо є, но я не знаю, шо вони роблят там. Ніч-
не перебування біля померлого. [Чи сидять біля по-
кійника вночі?] Сидєт. Ну, хто хоче. Можуть і сусіди, 
чи родичі, чи хто. І чуже вже як хоче переночювати 
коло покойніка, то ночює. І  Савтирь чітают, уже та 
як завтра мают ховати, оце на вечір читают. [Найма-
ють когось із церкви читати чи самі?] Нє, у нас такі 
люди  є, жінки, у  хорі у церкві співают. Не такі ста-
рі, але молоді. […] [Для цих людей, що вночі сидять, 
щось готують?] Їсти дають, ну, шо хто має. Атрибу-
ти поховальні. [Що ставили в хаті біля покійника?] 
На столі повинен бути той колач і свічка запхана. 
А окроме, там є такє з церкви, ваза така, шо паля ́ца 
по три свічки. Догоряє, то хто-небудь, хто в хаті, до-
лжен ту загасити, а дру ́гу покласти. Бо є з церкви лам-
падку приносіш, сидит пока другий вмерле ́ц буде. Як 
той умер, то берут вже ту лампадку туда. Як може і 
за шість неділь нема вмерца ́, то ця лампадка сидит 
у мене в хаті. [Лампадка горить і вдень, і вночі?] То 
як є. А як заснеш, то шо, будеш сидіти? Лиш свічки 
ті класти. [Що ще клали на стіл?] Можна класти два, 
а можна класти лиш єдиний хліб. Я знаю, шо колис 
пекли хліби ці в круглих бляхах. Та й кладе хліба, по-
тому колач зверхі. А зараз бачу, шо так колач самий 
стоїт, це ж франзо ́ля. [Що таке «франзоля»?] Це до-
вгі хлібчики, то є такі, як кірпіч, а є такі, шо сплетені 
тако. «Франзо ́ля» у нас [називають].

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА [На який 
день ховають?]. На другій день більше. Мало в кого на 
третій день ховают. Батюшка приходит, чітає, а  там 
уже на які чяси хазяїн каже. [Коли виносять труну, чи 
стукають нею об поріг?] Так. А хто знає чього. [...] [Чи 
перевертали лаву, на який лежав покійник?] То то 
нічо. То лиш стирают. То лавки були, ослони. А  те-
пер крісла. [Чи виносили лаву через вікно?] Ослони 
ті у вікно не влазилиса, то вікна були маленькі. То 
через двері виносили на двір та й перевертали дого-
ри лаба ́ми. А тепер того стола, стільці поклали дома, 
а більше шо. [Чи закривають двері, коли винесли по-
кійника?] Закриют. Три рази закриют. Створє  – за-
криют, створє – закриют, створє – аж тоди вже вихо-
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дє із хати. А тру ́на вже на дворі. [Для чого це робили?] 
Шо може вернутиса. Він же не має вернутиса. [Хто 
тричі має закривати двері?] Із рідні хтос. У хаті самі 
рідні там. Той читає, то всі стоят. То вінесли якраз до-
мовину, то вже двері закриває. Та й ті тут уже на по-
розі у сінех стоят з мерцем, а той там має їх заперти. 
Там знов цей три рази над порогом піднімут, тоді вже 
вінесут сюда. [То тричі над порогом коливають і три-
чі двері зачинають?] Да. Процесія поховальна. [Хто 
за ким іде в поховальній процесії?] Ну, іде процесія 
уперед, а [нерозбірливо] покойніка. Хтось зустрічає, 
от як у кого там умерло, то щє ни ховали нікого, та й 
то зустрічяє – хто там, його жінка чи хустинку якусь, 
чі шо там, а як чоловік, то й чи шарфік, сорочьку, чі 
шо там таке во дают за поману. Пічют чи колач чи шо 
там. Ну, у нас так кажут, шо дали за поману. [...] Як 
ся жінка у когось умерла, то з тої хати хтось там має 
стояти, і  він має дати колач комусь там на воротах, 
один колач – круглий з діркою. Піп, як має ховать, то 
должен дев’ять раз стати на дорозі. А сей батюшка ні 
разу не встає. На цвинтарі лиш. А колись не так було. 
Колись – ховає з тої хати, де вмерла. Тут розбирали, 
должен відчитати. Жінка дає колач комусь – нищі там 
на тій дорозі. На перехрьості знову він должен стати 
і відчитати. Дев’ять разів він должен стати. [...] [До-
мовину тільки чоловіки несуть?] Чоловіки, жінки не 
несуть. [Як у вас називають кришку від домовини?] 
Ві ́ко. [Хто несе віко?] Віко так само несут чоловіки. 
Раньше жінки несли. Тепер вже чоловіки винося із 
хати, і  віко з цим. Колис жінки, вже жінки, як жін-
ку винося, а чоловіки за чоловіком. Кожній в’яже на 
руку хустину чи рушник. А як чоловіки, то вже сороч-
ки чи рушники тоже. [Віко теж несли раніше жінки?] 
Несли. Але чоловіки май годні нести. Та як везут, то 
кладут там на машину. Кому хоче, тому давали [кола-
чі]. Не перебирали, кому дати.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Хто копає яму?] Ну, у нас нема 
такіх постоянних людей. Хто собі, хто ховає, за кого 
захотів, та й того запросив. Та борше в нас ховали так, 
шо не платили. А типер платє в нас – все по три лю-
дині, по сто рублів кожному дають. [Що несуть з їжі 
на цвинтар?] Берут два колачі і там піп правит трохи. 
Кладут мерця на землю, ту тру ́ну з ним. Він відпра-
вит трошки, та й дают кому вже хоче дати. Там вже 
люди стоят. Та й даст за поману, та й тоди вже опус-
кают мерца туда, у  цвинтарь. [Колачі віддають вже 
на цвинтарі?] Нє, на брамі тако. Кладе на землю, там 
стеля вері ́точку, кладе на веріточку колачі, свічечку 
палицца. І піп правит. І тоди то комус даст.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Хто за-
прошує на обід на кладовищі?] Родітєлі запрошают. 
Те кажут батюшку, а батюшка об’являє хто там, шо, 
а хазяїн просит. [...] Опрєдєляюца, хто буде на обіді. 
Колис було до сто людей. Це треба класти їсти. Та й 
договарююца вже, хто має варити. Та й той, шо варит, 
та й кажут, кілко м’яса треба, кілко крупи, кілко хлі-
ба. Берут. А шо лишєса, то на другий день ще кладут. 
Страви поминальні. [Які страви обов’язково готу-
ють на обід?] Так само, як і на весілля. Студенці як є, 
а як пісно уже, то риба. Роб’є із риби холодец. Та й то 
варена риба, а то якас печена. [Чи варять у вас борщ 
на обід?] Варят. [Він має бути обов’язково гарячим?] 
А  у вас шо нема печі, шо замащуєца піч. То робиса 
така ніби шо запирати дірку ту, її обмастити глиною, 

шо воно там стушилоса. Такий хороший борщ з печі. 
У нас даже зробили у цім, у конторі, у клубі там, та й 
зробили дві печі. Дві печі, то хто хоче дома не робити. 
Там є такі печі, що замащувати, і  столи попроблені 
всі. [Що ще, крім риби і борщу, готували на обід?] От 
м’ясне, то кладут студенец, тоди борщ, тоді голубці, 
то печінка счітаєца м’ясом. А тоди уже то всьо дрібне. 
А зараз кладут на перші страви і сирки ́ якісь, і ков-
басу, і  це усьо  – помідори, гірки зелені, якшо  є. Це 
кладут всьо на перші страви. Кладут студенец та й 
ще ті три-штири страви. То колис того не клали, лиш 
студенец да і всьо. [Чи клали хліб, калачі, пироги?] 
На обід дают серед стравів уже. Як уже дали печінку, 
тоди дают колачі. То плетені, довгенькі колачі, то вже 
всім дає підряд, то до решти докладают всім. То вже 
там кампот, солодке, торти. Колис борщ, голубці, пе-
чінку і кампот – то і все. [Чи варили пшеницю, коли 
поминали?] То перше кладеца. Даєца уперед пше-
ниця, а тоди студенец. [У вас кажуть «пшениця» чи 
«кутя»?] «Пшениця». Є такі села, шо кажуть «кутя», 
а  у нас «пшениця». [Чим заправляли пшеницю?] То 
цукре ́на повинна бути. Коливо счітається воно. [...] 
Ну, хто хочє маку сипе, а  там чи горіхів у те. І  кан-
фєти, більшість то «горошку» купляє, сиплє, «горо-
шком» засипаєт. [...] [«Коливо» у вас не кажуть?] 
«Пшениця». Варят пшеницю, зо штири тарілки на-
кладут, шоби ніби було на стіл. Поклали, шоби кожне 
поїло дві-три ложки. [Це густа чи рідка каша?] Густа. 
Як студенец, так і туто. Хто бере лиш ложку, а хто дві-
три. «Сніданок» для померлого. [Чи ідуть на другий 
день після похорону на цвинтар?] Да. Уперед ідут на 
цвинтарь, тоді вже кладут за стіл на обід. Вже як хто 
хоче. Поминки післяпохоронні. Потом роб’є в дев’ять 
день трошки, то тоже ідут на цвинтарь. А потому вже 
в шість тижнів. Там тоже ідут, кому дадут шос. А по-
том уже аж у год. Хто має з чим, то роб’є три года 
знову. А там десь ще в скілко років.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. [Як ховають 
неодружених?] У  вінку, і  вельон, фата. Біле плаття. 
І  покривало кладут, квіти, але такі, не живі, вінки. 
Живі не можна, кладут на могилу. Здавна так поко-
ління веде, шо живі цвіти не можна коло вмершого 
закопувати. Але кладут туда в могилу. А  так як мо-
лоду вбирают. [Чи печуть коровай?] Ну, дают кола-
чі, поману дают. Були колись деревце, але заре вроді 
скасували. [З чого робили це деревце?] А з дерева та-
кого рубали. Обв’язуют та й сьо було дерево. [Що чі-
пляли на нього?] Канфєти, пічєня, таке. Самогубців. 
[Як у вас ховали самогубців?] Їх піп не ховає. Колис 
ховали у углові дес, шоби там ніхто не ходив. Тепер 
ходя де попало. [Якщо людина втопилася, її вважали 
самогубцем?] Теж піп не відправляв, бо считаєца, шо 
вродє вони не йдут до Господа, таких дракон бере на 
себе, чорт, вони без Божої душі. Та й топленики, та й 
той, шо зачепивса. Та якшо він вірує, то вже Бог від 
него відступив. Він вже не з тими. [Чи ставили таким 
померлим хрест на могилі?] Ні. Викликання дощу. 
[Чи лили воду на могилу утопленого, якщо не було 
довго дощу?] Це бу ́ло. Я то це не робила, але я чула, 
шо не ́сли воду на цвинтарь, на могилу, шоб пішов 
дощ. [Хто міг нести воду?] Хтос ніс, я не знаю. Чи то 
чолові ́ки, чи то самі жінки. Лиш хтос лляв на цвинта-
рі воду. І таке я чула, кажуть, шо треба лити воду на 
гріб, шоб був дощ. Бу ́ло се, бу ́ло.

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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394 ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Глини ́ця
Записали О. Боряк, Ю. Буйських та О. Васянович  

12 листопада 2012 р. у с. Глиниця  
Кіцманського р‑ну Чернівецької обл. 

від Ткачук Зіновії Михайлівни, 1922 р. н.,  
Борденюк Домни Миколаївни, 1937 р. н.,  

Деркач (Нагничук) Євгенії Михайлівни, 1934 р. н.,  
родом із с. Неполоківці Кіцманського р‑ну,  

Вишньовської Олександри Рудольфівни, 1920 р. н., 
Бляхарської Стефи Іллівни, 1943 р. н. 

 (у с. Глиниця мешкає 2 роки),  
та Антоняк Марії Григорівни, 1922 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підготов-
ка смертного вбрання. [Які речі готують на смерть?] 
Та шо я могла збирати? Ну, та як хто хо. Я іконку маю 
таку, блюзку, я хожу віступати та й тоже є сорочькі. 
Ну, то вже вид такій. Труси, колготи, спідницу, блюз-
ку, та як хто хочіт. А  якшо костюми такі [є], кладе 
цево. Та як я маю цей костюм, то надіну костюм, такє 
о спідниці́. Піджак або шредель такє во, або сорочь-
ка. [А білизну теж кладуть?] Кладут, але не вбирают. 
[А взуття взувають?] Да-а! Я маю всьо, там всьо має 
бути: сорочька, кофта, а це спідница чьорна. Це хус-
точька така чі така, колготи, ади капці. І щє сорочькі 
оно є вбирати, під низку вбирати, бо треба під низ. 
Ясик, – це подушка та, теж вішита. А це ясик, то «яси-
кі» се називают, там де чьтири віші. Оце пішва така 
вбираєця, наволочька, а ми кажем «пішва». А це про-
стинь. Це оббивати труну. Спорядження померлого. 
[Що кладуть у труну?] Ну, чясом шось підкладают під 
труну, аби він [покійник] лежав файно. Кладут по-
душку, але добре дуже би подушка була з гимблівок 
[зі  стружок]. То шо гимблюют дошкі. А  таку кажут, 
шо не є добре класти. [З пір’я?] Да. Але кладут, бо як 
ти будеш, мусиш класти. [А чого недобре?] Ну, кажут, 
шо душа мучіца. «Пута». [Чи  зв’язують покійнику 
руки і ноги?] Ну, а як? Но коло ями тре розв’язувать. 
[Що роблять з цими мотузочками?] Лишают вдома! 
Ади я маю від чьоловіка і повно маю тих мотузок. [Чи 
кажуть, що їх може хтось вкрасти?] Та кажут, шо то 
крадут мотузкі, але до чього? Це треба знати, до чьо-
го. Відспівування. [Коли приходить батюшка відспі-
вувати?] Як ховают, приходе до хати і Ївангелію чітає 
у хаті, вичітає, шо треба, потом іде до церкви. […] Вин 
провожає, і співає іс хором, хор співає, а він моле. Ніч-
не перебування біля померлого. Сусіди, близькі – кли-
чют, ади і мене кликали – жінка вмерла, паралізована. 
То й тоди так кликали. [Біля померлого читають Бі-
блію?] Нічьо не читают. Атрибути поховальні. [Що 
ставлять біля померлого?] Ну, свічки ставлять. Водов 
свячена не кладут. З  церкви приносять світичь і на 
світичь кладут. [Що це?] Світичь – це така віроблена. 
[Підсвічник?] Так, то си називає «світичь». І там кла-
дут свічки. [Коментарі до фото з похорону свекрухи 
(60-ті рр. ХХ ст.)] Колачі біля трунви із витиралника-
ми – полотенцами, тим, шо несуть. А то називається 
«парастас» – несуть до церкви. Брали службу, і цей па-
растас залишається в церкві. Парастас: колач на спо-
ді, такі бичики – на ти бичики натикают всілякі такі 
крумчики, зомбіші  (?), помаранчі. Це деревце таке, 
гілячки. Вирізають із дощечки. Кажуть «патички до 

парастаса». Несут два люде до церкви. [...] У слойчику 
священа вода і  там васильок, зав’язаний такими ни-
точками файними, і коли вже коло гробу, святят тією 
водичкою. Коли кладут парастаз на скіл, там кладут ту 
пшеничку, і ту водичку, і те разом все несут до церкви. 
І свічки, і колач. До водички – свічка, колач [...] Двом 
людям по колачеві і ще втиралники; і цим так само – 
колач і втиралники. [...] [Чи печуть на похорон хліб?] 
Пічут. Кладут кожному рушник, і на рушник кладут 
колачь. Не хліб, а колачь. Ну, не солодкій, віроблений, 
як колачь. Так кіко несут людей – тико мают бути ко-
лачів. Кожному має бути колачь, свічка і рушник. [Це 
помана?] Так, помана. Він собі це бере. Кожді хто несе 
вінки, коло вінка з обох сторін тоже вішают фустинку 
і колачь. Або по фустинці, а колачь і свічєчьку дают у 
рукі, у целафанаві. А колись такі так давали. [Комента-
рі до фото з похорону тата (40-ві рр. ХХ ст.)] Свічка – 
сточок. Сучиться довга свічка з самого воску чистого, 
і  її треба розігрівати, шоби розкрутитись. А  потому 
вже, як поховається кіло [тіло], треба тримати – вве-
чері має рівно горіти, а люди мають при цего сидіти. 
І кажут, шо приходіт душка. І так це має горіти, поки 
не догоріт. Це вже як поховають. Це міряють труну, як 
труна задовга, то і така свічка має бути така задовга, 
це на сточок, і потому цей сточок запалити. Тоді за-
палюють, коли вже несут, і потому – поки не догорит. 
І то коло того сидять люди. Випивка має бути, закус-
ка, всьо  – це помана. Сточок виносят з хати [як ви-
носять труну], а потім берут домов. Коло чоловіка, шо 
вмер, і так несут до церкви, до гробу, а потім до церк-
ви, потом забірают додому, перед тим, як закривают 
[труну]. Тут знову два колачі. Це є парастаз. Це дехто 
робить на патичках, кладе два колачі, і такий – це на 
місто парастаза, це на церкву дадуть.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Кіло [тіло] 
три рази клонят на порозі, три рази – тут, і при другім 
порозі три рази. Якшо вже винесли, то закривають, 
як до церкви, то хата закривається. Жінка є така, шо 
скоро замітає. Десь викидає те сміття, і має за то пару 
колачів і рушник, втиралничок. За те, шо вона мете. 
Мете до порогу. Тоді відкриють. [...] Як ідут, наперід 
йде хрест, потому ідут процесія, а потому іде світич, 
а  ззаду вже йдут всі люди. [А батюшка?] Сзаду коло 
трунви. Труна насередині, а за ним усі люди, якшо іде 
батюшка, а якшо нє, то за ним усі люди, самі рідні, ті, 
шо йдут, шо плачют. Яма викопана, всьо вже зроблено. 

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. [Як платять копачам?] У  нас ті 
люди, шо яму копают, в нас тіки так кажут: «Ми люди, 
шо яму копают». «Шо робив?» – «Йшов гроби копав». 
[Це могилу гробом називають?] Хоч могила, хоч гроб. 
[А чим їм платять?] Грошима, і то типер дорого пла-
тять. Ну, раніше дишевше було, а  тепер моць тяж-
ко ховати, моць треба грошей. Фустки, платки і так 
дают! Опускання труни. [На чому опускають труну?] 
В них є такі, як рушникі: довгі-довгі такі два рушникі. 
Один у ногах, один в головах. Колі вони вже прино-
сят, кладут на рушникі і кладут отуди. [Хто перший 
землю кидає?] У нас то перше генде рідні кідали, но я 
не кинула. А потому уже помоляца та й вже сходятси 
їсти, а  гробарі закопуют [...]. Кладут хрест, а потому 
після того моги роб’я пам’ятник. Дари поминальні. 
Дают свічєчьку, дают там чи хлібец, якісь колачік чі 
хліб, чі шо-небудь, свічєчьку, рушничьок – це кожно-
му дають у целофановий мішечьок. Усім так дают, ну, 
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котра родина близка, родині, сусідам, тим, шо несли, 
шо мили, шо копали, тим усім-усім, тим все видают. 
І це уже сім’я запрошує на обід. [Як у вас цей кульочок 
називається?] Помана.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ Обід поминальний. На обід го-
тують так саме, як на весіллє, якшо нема посту. А як 
піст, то пісне. Перший раз кушают пшеничку. Несут 
з дому до церкви, там піп вже читає молитву, і посвя-
тив, і там ще в церкві дає тим людям, котрі не ідуть 
до хати на обід, дают кушати тої пшенички, а решту 
несуть додому, сідают за стіл, і  зразу берут пшенич-
ки. Потрошку, з одної миски. Одну ложку, більше – нє. 
Як залишається – хтось з’їсть. Кажуть, шо хто скільки 
бере пшенички тої, скільки тих пшеничок  є, стільки 
треба поклонів бити, молитись. [Скільки ложок?] Не 
ложек, скільки тих зеренець, скільки возьме, то треба 
стати на коліна і молитися, і бити поклони. Страви 
поминальні. Тогди вже сідают за стіл, то ж уже дают 
там, як коли, як піст, то одну їду, а  як уже, тож уже 
дают м’ясну. Дают студенец, голубці і там всіляка їда 
вже йде, і борщік чєрвоний з бурачьком з фасулька-
ми. Салати типер разниє наробляют люди, а  раніше 
цего не було, ми цего не знали […]. Пшеничька там 
тим «горошкам», канхфетами накладана зверьха, та-
кій хрест – і всьо. Там більше нема нічьо, та й посо-
лоджєна. [Обід роблять удома чи десь замовляють?] 
Заказувают. Я робила в церкві. Там спиціялно є. Дома 
готуют, гостє у машину, привезут, там лиш по тарілях 
розсип’я шо за чим і всьо. […] Як обід кінчається, го-
рить той сточок, і всі сидять. І дехто каже, шо прихо-
де така мушка, якийсь метелик, кажут, шо то душка. 
«Сніданок» для померлого. [Чи йдуть на цвинтар на-
ступного дня після похорону?] Ідут, ідут. То вже свої. 
[Кажуть у вас, що несуть сніданок?] Угу. Або вичерю – 
як хто. […] Якусь закуску, якусь горілку, да дають по-
ману. На могилі лишают хліба. В мішечку хліб. Є такі 
люди, шо й беруть. Водичку можуть лишати, у шось 
наливают. На другий день маленький столик для сво-
їх рідних. Поминки післяпохоронні. На дев’ять день 
пару людей кличут. А  тоді шість неділь. А  тоді рік, 
а три – як собі хто хоче. А дехто шось піде купить та 
й дасть тому, тому за поману, нікого до хати не кличе.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ [Чи прибирають зі сто-
лу на Святий вечір?] Ночуєт, бо ті прийдут з гробів 
вечеряти. Душі прийдут. [Чи кладуть зайву ложку 
до вечері?] Ну, як хтось цего року помер, чи батько, 
чи чоловік, то ставлять лишню одну і там вона стоїт. 
Кладут їди всякої у миску і цу ложку і дают за поману. 
Відносят, кому любите, кому хочете. Всьо, шо є на сто-
лі, всього потрошечки: і голубець, салати якоїс, потім 
пампушки, пшеничка обов’язково повинна бути, риби 
кусочок і колач можут дати. Це спеціально мисочку ку-
пляют нову, ложать ложечку і полотєнце або платок. 
І це віднесли до хати. [Що каже та людина, якій при-
несли поману?] Ну, що: «Прости Біг». Перехреститься, 
чи молиться, чи не молиться. Хто вміє молиться, той 
молиться. Може казати: «Дякую вам. Аби ви здорові 
були, аби могли ще давати». […] У  суботу, тиждень 
по Пасці проходит, Провідна називалася субота. [На 
цвинтарі] ділять поману. Кажде розносє. Це велика 
історія. [Коли кладовище прибирають?] У  п’ятницю 
Великодну. Оце йдут на кладбище. Не всі. Одні йдут у 
суботу, одні – в понедівнок. Хто коли. Але в основно-
му всі йдут у п’ятницу. Підкрашуют, прибирают, замі-

тают, згрібают там, копают, квіти садят. Хто шо. [Що 
беруть на кладовище на Проводи?] Хто шо. І поману 
давати. [Чи лишають щось на хрестах?] В основному 
там лишают кусочок паски, кусочок хліба там чи печи-
во, канхвету чи яблучко. Їдят. [Чи п’ють на кладовищі 
на Проводи?] Це на Зелену. У нас на Зелену неділю ідут 
[на кладовище], на Провідну суботу. Виносять. На Зе-
лену неділю тільки виносят на цвинтар хто хоче. Їди 
там стільки, столи накриті. Коло кожного столики.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [Як хо-
вають маленьку нехрещену дитину?] Окремо. Тако 
її під портицю (?), тако так під церкву, але то тако як 
паркан, під забором.І тепер так ховают. Неодружених. 
[Розповідь про дівчину, що втопилася] Зразу з води не 
витягали, бо як витягнеш, зразу робиться чорна, зро-
биться темне кіло. Як ховали, на голові віночок. Колачі 
печуть – печуть колачі для батьків, такі великі. Так як 
всі, так і цю дівчину – колачі файні, великі, для тих, хто 
несуть, а  ті, шо за поману  – трошки менші. Віночок, 
вельон, обручку з воску роблять. Якшо би вона мала 
хлопця, то той хлопець проводжав би її. […] Поховали 
її так, як всіх, і до церкви несли, бо ж вона невинна. 
Самогубців. [Самогубців ховають, як усіх?] Нє, його до 
церкви не берут. Отдєльне місце для них [на кладови-
щі]. [Чи ставлять хрести на їхніх могилах?] Нє. [...] Ві-
шалника до церкви не берут, і окремо під паркан туди, 
під обори, там ховают, не разом з усіми. І  тепер так. 
І хреста не ставлят, не можна. [...] [Чи відспівує їх свя-
щеник?] Ні-і-і! То навіт кажуть, шо ту поману не мож-
на брати від того чьоловіка, котрий повішаний. 

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ У  Чернівцях 
мині це розказувала одна жінка. Вона казала так, шо 
вона дуже плакала за своїм сином. Вони були богачі, 
вони мали одного сина. А  вони йому купилі мото-
цикла «Яву». І  він якось їхав і  він упав і забився на 
смерть. Вони його поховали. І найшли жінку-ворож-
ку, те й сказали, шо вони хотя, аби він воскрес. І вони 
тоди берут і кажут: «Синку, ходи до нас, ходи звідси 
до нас». Живий став перид ними! А  він тоді сказав: 
«Тато, мама, було мене тогди сокотити, колі я там був, 
а не колі я тут. Молітьсі, бо, – каже, – тяжкі наші гріхи 
перед Богом. А  мине лишіт,  – каже,  – у спокої. Було 
добре дивити си за мнов, як я там був, а не як я тут». 
Кажє: «Як я там був, а не як я тут. Не плачьте білше, не 
журітса, – каже, – а як просіт Бога, бо великі наші гріхі 
перид Богом». І так він назад пішов.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ Розказувала мому татові одна 
старша жінка, її вже давно нема. Та як умерла у неї, за-
була, хто-то вмер у неї, вона дуже плакала. І та дитина 
прийшла і сказала так: «Мамо, не плачьте за мною, бо 
я в воді та й в воді».

ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Дихтинець
Записали Л. Артюх та Н. Гаврилюк 7 липня 1981 р.  

у с. Дихтинець Путильського р‑ну Чернівецької обл. 
від Євдощак Євдокії Іллівни, 1925 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Обмивають жінок померлих жін-
ки, чоловіків  – чоловіки. Чужі зазвичай обмивають. 

ПУТИЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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Спорядження померлого. У  труну кладуть стружки, 
подушку роблять, одіяло, простинь стелють, кладуть 
мерця, дають йому в руки свічку, кладуть в кишеню 
п’ять бубличків (маленькі колачики), платочок гро-
шей, щоб він туди з гостинцем прийшов. Сточок не 
роблять, квіти кладуть кругом голови. Вінок кладуть 
на вінця труни вдома, але з ним не ховають. Нічне 
перебування біля померлого. Ховають звичайно по-
кійника на третій день. У  багатьох буває, що йдуть 
на посижини – ввечері сходяться люди, сидять, дають 
тільки закуску і вино. Кажуть, що горілку не можна – 
гріх. Рідні приказують-голосять. А  між собою роз-
казують, як жила, як бідувала [людина]. Атрибути 
поховальні. Тільки людина померла, через вікно ві-
шають рушник, на підвікно [підвіконня] стакан води 
з красною ниткою ставляють, щоб усі знали, що в хаті 
мертвець. Після похорон всі, хто ховав, миють руки, 
утирають цим рушником і цей рушник, колач і стакан 
віддають паламареві. Даровини прощальні. Хто при-
ходе прощатися, ставле свічку у пшенную або куку-
рудзяну муку, потім це віддають курям. […] Несуть 
в хату, де мрець, свічку і копійки. Копійки знімають з 
тіла, а потім кидають з моста у воду (платять, щоб лег-
ше тіло було). Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. Люстро закривають простинню, тому 
що воно облікує [тобто після мерця дзеркало стане 
мутним]. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Піп як за-
ходить у хату [колись], то тричі стукав ногою об поріг. 
Труною об поріг не стукають. Коли з хати виносять, 
не стелять [рушник]. Коли виносять тіло з хати, рід-
ні лишаються, сідають на погавицю [лаву], хтось дає 
їм колач або хліб, тому, хто найближчий. Потім ідуть 
надвір. Закривають дуже скоро двері. Дари поминаль-
ні. На подвір’ї роздають парастас, коли винесуть тіло, 
запростибіг – миска цукерок, цукор- рафінад, печиво 
кожному присутньому дають у руки. Мито – це ніби 
просять у душі гроші перед тим, як вона ввійде у Рай. 
Процесія поховальна. Деревище [домовину] накрива-
ють тільки якщо тіло погано збереглося, а  звичайно 
несуть відкритим. На марах прив’язують з чотирьох 
боків хустку з колачем. Ці колачі дають запростибіг 
тим, хто несе. На кришку нічого не ставлять, тільки 
покривало, яке запростибіг дають бідному. Як від-
крите тіло, то на вікно ставлять покривало й колач, 
а як закрите, то не кладуть нічого. Деревище на марах 
несуть на плечах. Процесія: трембітарі за сто метрів 
ідуть і грають. Протесії [три корогви], хрест на могилу 
(піп тепер не ходить), вінки, тіло, кришка, люди з су-
проводу. По дорозі дванадцять разів зупиняються (те-
пер не стають). Зупиняються не на перехрестях, а про-
сто, піп читає Псалтир, а  рідні кидають йому гроші. 
На мостах стелять рушники перед процесією і всі про-
ходять через них, потім ці рушники віддавали бідним 
разом із колачем і свічкою. На мостах стелили рушник 
для того, щоб душа могла добратися до тої їжі, якою 
поминають покійного, бо через воду вона не може пе-
рейти, а коли рушник постелять, то душа дебереться.

КЛАДОВИЩЕ У  могилу кидають гроші, глинку. Свої 
тепер не кидають, а  колись кидали. Тим, хто копав 
яму, дають кружку з водою, свічку, колач, рушник, 
після похорон просять прощу. Тому, хто помер, може 
пити схочеться  – то запростибіг [«най бог прийме»] 
на спомин. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Коли 
вертаються з цвинтаря, запрошують усіх на комаш-
ню [діал. – поминки]. Миска з манки й конфетками, 
наперед всі беруть горячу миску. Страви: холодець, 
голубці, м’ясо, перловка з картоплею, суп із м’ясом, 
вермішеллю, сливки – кисіль із сушених слив. Усе ра-
зом на стіл ставили. Колач з диркою проти кожного 
на столі, роздавали потім. У піст – сухі страви: риба, 
сушениці (яблука, сливи, груші), вар, голубці з часни-
ком сухі, у капусті з кукурудзяними крупами, тепер – 
рисовими, зажарені цибулею, фасулі зі сливами, варе-
ники, пироги з сливами, з маком, з барабулею й олією, 
кисіль. Горілку не п’ють, лише вино. Поминки після-
похоронні. У шість тижнів і в рік роблять обід, готу-
ють те саме, що на комашню, роздають колач, кофе 
або чай, як колись, у стаканчику з цукром, свічку. Хо-
дять після обіду на цвинтар. Для покійного окремо не 
ставлять склянку і вилку з ложкою.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Є  три Дідові суботи  – 
перед Дмитром і перед Зеленими святами, у  говіння 
у квітні перед Пущенням. Проводи в тиждень після 
Паски. Усе варять, як на комашню, виносять на цвин-
тар і ставляють на могилі, звуть людей, вгощають і 
роздають. Ті паски і яйця, що лишаються, теж несуть 
на Проводи.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Неодружених. Як молоді по-
мирають, то вбирають деревце і шиють вінок, але ка-
жуть, що гріх вінок шити, бо, може, його пара ще на 
землі. Одягають, як молодого (або молоду), а хлопців 
обв’язують хустками – як дружбу, а дівчат – як дру-
жок. Деревце ставлять на хрест. Колач вісить на боці 
в дружби, що несе деревце, а потім цей колач йому за-
простибіг лишається.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Там брама, то не 
пускають і треба мито. Або таке розказують. Мама 
пошила вінок вмерлому хлопцеві, який мав дівчину. 
Мамі снило, що він казав: «Нашо ти шила мені вінок, 
я хожу, мучаюсь, не маю пари». То скоро і ця дівчина 
померла – забрав собі.

СОКИРЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Шишківці
Записала Л. Артюх 11 липня 1981 р.  

у с. Шишківці Сокирянського р‑ну Чернівецької обл. 
від Гелич Надії Софронівни, 1933 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Обмивають тільки чужі. Жінок – жін-
ки, чоловіків  – чоловіки. Спорядження померлого. 
Мерцеві, який лежить на лавці, в руки дають носовий 
платочок і хрестик з воску. Кругом тіла кладуть ва-
сильок. Як вмирає дитина, вінок кладуть. Як дівчина 
вмирає, то вбирають її як молоду, а як хлопець – як 
молодого. Атрибути поховальні. Свічки ставлять 
в кружку з мукою. На столі лежать хліб і колачі. […] 
На столі стоїть кружка з водою, вбрана конфетами, 
печенням, свічка  – тояг. […]  Беруть нитку, міряють 
мерця, тоді воском обліплюють і звивають спіраллю 
з двома кінцями. Палять її при покійному, спершу в 
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нього на грудях. Після похорон – ставлять на кружку. 
На кладбище не несуть. Даровини прощальні. Люди 
приходять прощатися. Несуть з собою копійки або 
свічку. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Померлий 
лежить перед похоронами три дні. На третій день 
морт [мрець] має бути похований […] На кожному 
порозі труну опускають один раз на налавник, подуш-
ку і колак, потім на воротях ще раз. Це – Троїця. Пома-
ну віддають своїм родичам. У хаті на лаву не сідають 
з колачами. В хаті лишається чотири жінки, прибира-
ють, кладуть на стіл колачі зі свічками. Двері скоро не 
закривають. На дворі труну ставлять, усі прощаються, 
голосять, фотографуються. «Сакрій»  – труна, «мур-
ман» – яма, «капак» – кришка. У велику сумку беруть 
колачі, рушник чи платок і стелять перед труною з 
мерцем на перехрестях, а потім, перенісши тіло, відда-
ють за поману. Першим несуть хрест, потім вінки, ко-
рогви (процесії), казан полив’яний чи два, або відра, 
до нього чіпляють платком кружку, у казані – трохи 
води. Коли вмре жінка – це несе жінка, коли чоловік – 
чоловік. Пом [деревце убране цукерками, рафінадом, 
печивом] несуть у процесії за молодими, а часом і за 
старими померлими. Жінка несе Троїцю (три колачі). 
Блід – миска, колач, рис варять – коливо. На кришку 
кладуть дві сорочки або хустки і два колачі. Потім не-
суть труну на но ́шах, на них чіпляють шість колачів, 
шість сорочок і шість платків. Тоді йдуть рідні і му-
зика. Перев’язують всіх, хто щось несе, платком. До 
вінків чіпляють хустки. Колачі вішають на хустці. На 
хрест в’яжуть колач і платок.

КЛАДОВИЩЕ  Тим двом людям, що копають яму, дають 
по одній курці, сорочці і колачеві. [...] У яму кидають 
квітки, землю близькі й далекі, кроплять свяченою 
водою. Свічки не кидають. Гроші дають дітям. Коливо 
роздають на цвинтарі.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Рідні кли-
чуть на обід. «Обід», «Пра́зник» [...] . Коливо готують 
з рису, колись робили з пшениці, солодили, клали 
конфети хрестиком. Можна брати скільки хочеш, не 
обов’язково тричі. Колачі перед кожними стоять і 
свічка горить. Подають холодні закуски, потім гаря-
че. У піст скорому не їдять: борщ з квасолею і капус-
тою, рибу пряжену з олією, салат з огірків, помідорів, 
фасолі [«лопатки»] крупні варені з жареною цибулею 
на олії, вінегрет, пшениця перша – каша солодка з ма-
ком, голубці без м’яса з олією з кукурудзою і рисом 
змішано. Пшеницю готують тільки в піст, варять у 
скором ко ́ливо. Остання страва – сладості і пряники 
різні. Бабу і начинку роблять у М’ясоїд. Сливки пі́ржі 
варять у печі, подають на стіл наприкінці. Поминки 
післяпохоронні. Панахиду роблять на дев’ятий день, 
на сороковий день, у рік. Ставлять на стіл те саме, роз-
дають колачі й хустки першому столу  – хто перший 
прийшов на панахиду. Тепер вже по сто колачів пе-
чуть, щоб хватило на два-три столи.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ На Зелену неділю йдуть 
на кладовище, на Проводи несуть паски, крашанки, 
галу ́нки, пряники, конфети, відра, миски, кружку, 
графін з колачем. Застелюють могилу клейонкою, 
ставлять закуски, частують, роздають, потім на ко-
лач кладуть хустки, матерію. Усе це віддають чужим  
людям. 

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Керстенці
Записали О. Боряк, Ю. Буйських, С. Маховська  

та О. Васянович 9 листопада 2012 р.  
у с. Керстенці Хотинського р‑ну Чернівецької обл. 

від Башкатової Анастасії Василівни, 1930 р. н.,  
родом із с. Недобоївці Хотинського р‑ну  

(у с. Керстенці проживає з1962 р.),  
Савчук (Нагірняк) Ольги Петрівни, 1938 р. н.,  

Савчука Василя Григоровича, 1935 р. н., 
Нагови́чко (Осодчу́к) Зіни Василівни, 1932 р. н.,  

та Харковчука Феодосія Васильовича, 1928 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Кличут людину, кого собі хочеш. Тут 
дадуть воду, воду нагріють, втиралник. І  вони ідуть 
додому, і  їм тоже по втиралнику, і  по сорочці або 
платкові [дають] За то, шо воно приходило обмивати, 
должно шось дати. «Мертва вода». Воду виливають 
під деревинку, шоб ніхто не ходив ногами. Одягання 
померлого. [Вбирають], як молода, то по-молодому – 
так, як вона собі ходила. А як стара, – ну не вбируть 
мене у каблуки, і  не вбируть мене у плаття коротке, 
але спідницю довгу – яку я собі купила. Новою буде, 
а колись не було нова, бо то май не було. А сьогодні – 
шо я не заробила, шоб мене поклали в нову? А колись 
то було. І  так, шо було – чистеньке пополокали та й 
поклали. І кофточка, і хустка, і спідничка – полотня-
ні. Хусткою зав’язували. Більше нічого не клали. […] 
Чоловікові костюм, штани, а молодому краватку вби-
рают – як він ходив, так його і убирають. Підготовка 
смертного вбрання. [Як у вас кажуть на той вузлик 
з речами, які збирають на смерть?] Ну, «на похорон 
збирають», кажуть. Наперед збирають на похорон. 
І до труни, і до віка, і до тих корогві, до процесів тих 
купують люди, всьо, хто шо має. Хто шо має, які гроші 
має, то такє і купує. Труна. «Труно» або «домовина» 
[кажуть]. Тепер роблять такі готовиє, а колись не було 
з чого зробити, шукали дошки. Треба було самому ку-
пити і покласти, шоби сиділо. А як не поклав, внеза-
пно вмер – то ж не було, треба було в людей питати, 
а потім купляти і віддавати. Наперед купляли дошки. 
На горищі лежали, робили з того домовину. Ниткою 
міряли. Ті, шо роблять домовину, то вони собі зна-
ли. В них є метр, але людину, як вмерла, міряли ніт-
кою. […] Є даже труни [наперед] роблят! Є багато у 
нас в селі. [Де купують труни? Чи хтось виготовляє?] 
У  нас один був робив тут, Лизюк Феодосій, вон вже 
помер. Тепер в нас є тут і цей, як його – Гладик Федя, 
робе, майстер. Було багато майстрів, але вже воні по-
вмирали, а  одні вже не хотять робити! То вже тут в 
сусіднім селові вже там є якась фірма – отам прихо-
диш заказуїш. Спорядження померлого. [Домовину] 
застеляли покривалом, тепер вендеки почали стели-
ти, тепер в подушку сіно почали класти – не стружку, 
а сіно, таке м’якеньке. Пір’я не кладуть, воно не гниє. 
Подушку  – як  є, купили накидку, то застеляють на-
кидкою. У нас нема такої традиції, щоби хусткою. Як 
є накидка  – то накидку ще покладуть. [...] [Що кла-
дуть у труну покійнику?] То, шо одівают, та й під него 
вже зараз, раньше клали домашнє – ткали налавники, 
дорожкі, а зарез вже купуют мірандекі, простинь, по-
душку, та там то, шо одівают. [Чи кладуть гроші?] Ну, 

ХОТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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кладут трохі. Як приходим до покойніка, та каждий 
має дати. То у нас визабирає там та хазяйка, а там пару 
рублів кладут коло покойніка. Були копійки, а  зарез 
рублі. Сни-прохання. Колись в однієї умер чоловік, 
а в нього був протез. Жінка взяла той протез, покла-
ла у стакан, а через місяць чоловік помер. Сниться їй: 
«Ти добре все так зробила, всьо, мене поховали, але 
ти мені зуби не дала, я не маю чим їсти». То як там по-
мер хто, то вона поклала і передала йому туда. А одна 
тоже якось поховала стару жінку таку. Забули палицю 
покласти. То там тоже хтось умер, і вони поклали їй. 
«Пута». [Чи зв’язують покійнику руки і ноги?] Рукі не 
зв’язу[ють], ногі зв’язують, та якшо вже хоронять, то 
вже ноги розв’язуют. Вони [мотузки] кажут, на якісь 
чари – я це не знаю. [Як у вас називають ці зав’язки?] 
Ну, лєнта. Газова лєнта чі така лєнта. Да, лєнта прос-
то. Нічне перебування біля померлого. Мрець лежав 
дві ночі, на третій день ховали, а тепер більше одну. 
Хто свічку принесе, хто рубля покладе на тарілку, на 
столі. […] Ночували хтось з рідні, і старші. Більше з 
рідні, хто хоче з рідні сидіти цілу ніч. Ніхто не годує. 
[…] Чужі люди прішли, там побули да пішли. Якщо 
печуть медівники, то внося, правда. Кажуть «Беріть 
їжте, може, ви їсти хочете?». А так, шоб готували, стіл 
клали – це шо, весілля? Це нема коли. Атрибути по-
ховальні. Сточок робили, з воску палянички робили, 
така як свічка, та довга нитка – і тоді скручували її кру-
гом, кругом, сукали. І воно було кругленьке, і так до-
гори загнен, і те палили. Як мертвець в хаті – палили, 
в церкві палили той сточок. Сточок, як не догорить, 
допалювали. В  хаті допалювали. […] Як мертвець в 
хаті, ставля свічку, горит, це шо за поману, шо мають 
нести – ті дивиндеки, на столі. За поману – хліба, відро 
з водою треба, буде на столі стояти. Деревця такі по-
роблені, уломані, конфетами, пряниками, перченями 
вбрані, і  шось там покладено  – як жінка, то платок, 
як чоловік  – то сорочка красива. За поману. Дерево, 
обикновенне дерево. Саме більше з сливок, бо воно 
густеньке, а з яблоні – розкидане. Плодове дерево, шоб 
красиве. І не велике таке було, шоб більше крачків (?) 
мало. Притулити до стіни і стояло, десь метр. Як буде 
велике, то буде падати, а його ж ще треба нести. Ста-
вили коло стола, на столі, де вміститься. Саме більше 
сливка [хоч жінка, хоч чоловік]. «Деревце» казали. 
Чіпляли канфети, печеннє, праники. Свічку кладут, 
діколон. Прикрашают. На ниточку, да й прив’язати. 
Квітку – зимою штучну, а літом можна і живу. Відро, 
але води трошки – півлітра, трошки. Стоїть, доки мер-
ця не винесли з хати. Його винесли, комусь дали, те 
відро забрали, воно не стоїть там все врем’я, лиш коли 
мертвець у хаті. Дали комусь за поману – і деревце те, 
і  казан. Казан отдєльно  – вилиє на цвинтарі на гріб 
десь там, на будь-чий. […] Кладут ще колачі – положе-
но, шоб було три, це «мисочка» називається, саме цей 
хліб. Ці три хліби берут до церкви. Там вже батюшка 
читає і лишається в церкві. У хустинку завертают, так 
і несуть до церкви. Берут подсвічник з церкви і кла-
дут там свічку, і той подсвічник несуть назад у церкву, 
відносили назад. Хрест приносят і п’ять корогви – це 
процесія називається. Треба шось покласти на них, і з 
тим повертають до церкви: рубашка, втиралник, хто 
шо може, хто шо потягне, кому шо виходить. Той, хто 
несе той хрест, собі додому забирає. На стіні, чіпляют 
рушник – кажут, шоб душа там сідала. Поки мертвець. 
Не знаю, чи дают за поману. Заборони та пересторо-

ги, пов’язані з похороном. Як мертвець у родині – не 
можна полокати, мастити. Дома, де покойнік лежит, 
там вішают рушничьок над столом. Дзеркало в хаті на-
кривают простиньой, пока покойнік є. Відспівування. 
[Батюшка приходить у хату відспівувати?] Да, відспі-
вує в хаті і в церкві. Він на другій день, бо йе батюшка 
не наш, він на вечір не приходе. Батюшка з Чернівців, 
та й вже коли хоронят, тоді відспівує. Він приїхає, він 
у нас на дві селі, він в нас і у Довшках.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Ногами 
виносять. Як людина йде, так і несуть. [...] Як уже за-
брали мерця – двері закривают. Трошки, мінуту, а по-
том відкривають. Те, на чому лежав, можна зібрати та 
сполокати. А як чисте, то нічого і полокати. Як вино-
сять покійника, родичі дивляться у вікно. [...] Винося 
наперед хаті, прощаються, хто не йде до церкви. Бо то 
в цекрві всі прощаються. […] На порозі зупинялися, 
на обор клали, батюшка прочитав, і  ідуть на цвитар. 
Тепер не несут, винесуть з хати та на машину. Але щи-
тається, шо несут, бо треба винести з хати, треба по-
класти на машину, на цвинтар завести  – машина не 
під’їде, треба занести. Прощання з померлим. Батюш-
ка каже посліднєє цілування, підходить народ та про-
щається. У церкві прощаємось. [Хто за ким іде, коли 
труну несуть на цвинтар?] Вперед несуть хрест, а по-
том несут вже, якшо є, портрет того покойніка, а нє – 
іконку несут, а потом процесії ідут. […] Процесія іде – 
відро, деревце несуть перед мерцем. Не перев’язували 
руку. Більш бере додому. Бере ті медівники, канфети, 
а деревце поклали коло гроба. Якщо чоловік помер – 
дають нести жінці, якщо жінка – то жінці, дівчина – 
дівчині, а хлопець – хлопцеві. […] А потом батюшка 
йде. Дают людям, кажут в нас «за поману дают», несут, 
а батюшка вже затем іде з певчіми. […] [Чи ставлять 
труну, коли проходять повз хати родичів?] Ні. На пе-
рехресті стають, кладуть колач. А на посліднім комусь 
дають за поману. […] [Хто несе труну з покійником?] 
Свої. Тим, шо яму копають, то такі великі дають одія-
ла. А ті, шо несут, то маленькі такі одіяльця.

ГОЛОСІННЯ [Чи голосять на похороні?] Та хто як. Го-
лосят, голосят. Ну, в нас хор співає з батюшком. Хор 
співає – це до покойніка і вечором іде хор співає, і так 
вже, як вже хоронить його на другій день, тоже хор 
з батюшком співают, пєвчі. А то родина. Хто як, хто 
може, хто не може. Хто кричіт багато, а хто мовчіт.

КЛАДОВИЩЕ  Копачі. Копачів не наймають, своїх тако, 
сусідів. Їм дають ті одіяла здорові. Є  такі, шо дають 
дивендеки,  є, шо дають простині, підодіяльники, це 
постільне більйо. А є, шо дають лиш гроші. На цвин-
тарі батюшка ще довго читає там. Потом прощаються 
ті люди там, хто ще нє. […] Опускання труни. Є такі 
шлиги, широкі, ширші як долоня, опускают на тому 
[домовину] в яму. Потім витягают [мотузки, якими 
опускали]. Хрест ставлять в головах. І  пам’ятники. 
Як прийдеш на могилу, станеш і  бачиш і хрест, 
і пам’ятник. Як шось купив на той хрест – яку квітку. 
Тут цвіти колись брали з дому та клали. Да і тепер, хто 
має цвіти, бере літом. А зимою шо возьмеш – чи купо-
ваного, чи вже так собі підеш, подивишся, снігу згор-
нуть з мершого. […] [Що вішають на хрест?] Вішають 
сорочки, таравники [рушники] файні. Якщо дівчина 
чи хлопець, тако у середині віночок робля кругом. 
І купований віночок, і барвінком.
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ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Як запро-

шують на поминальний обід?] Коли похоронят, то є 
так, шо хто має, то роблє дома ці помінкі, а хто має 
грошій багато, то тут у барові цім нашому заказуют 
тоже. Та вже як похоронили покой[ника], то: «Прошу, 
приходіт, – каже, – на обід». Родичі просят. Вони про-
сі, вони просі всіх, хто хоче. Да вже батюшка йде, да 
вже певчі ці з батюшком. Як приходять на обід [після 
похорону], миють руки. На дворі вода є, таравник, на 
дворі руки миют. На стіл кладут багато стравів. Буває, 
шо тако в барі і зараз. У барі п’ять, шість, сім дають 
стравів холодних, но ніхто нічо не їсть, поки не по-
клали пшеницю з горіхом, медом, маком. То в кожну 
тарілку. Хто любе, той з’їсть. Борщ робля. У  нас тут 
у барі багато робля ці поминки. Бо то як в хаті, тре-
ба і стів, і лавки – усе накрити. Стопка, ложка, видел-
ка – усе покласти, усе застелити. А там шо – заплатив, 
прийшли і сіли. Приходя туда, там є три умивальники. 
Беруть рушники, і люди підходять туда, руки миють. 
Тоді їдять то холодне і борщ. Як це пісний день, як 
мерця ховають, тоже піст. То такі коржики, бубліки 
ті печут. Єсть тут о виробляють такі форми. Дають 
всім у торбочку: три коржики дают, пєчєння, канфєт. 
Дают або таравничок, або панчішки такі. Кожному, 
хто не є, всім пакетик. Хору дають подарки: або пла-
точки, або дают шось таке о. День кажуть треба, шоб 
був таравник чистий. Кажуть шо треба десь зачепити, 
де покойник, бо то ще душа в хаті. А ще кажут, шо до 
году, як сідают їсти, треба ложку класти. Ложку кла-
дут для душі, шо вмерла. «Обід», «панахида» – хто як 
скажить. Кажуть «Приходьте до нас на обід». Борщ, 
галушки, можно їсти скоромне – м’ясо. Як нє – кар-
тошку якусь, гриби. Коливо – з пшениці обізатєльно. 
Ми по-сільськи кажемо «пшениця». Трошки рису 
кладе, шоб була м’якенька. І  трохи цукру, шоб була 
солодка. [Окремо пшенична та окремо рисова кутя]. 
Чотири миски пшениці, чотири рису, шоби скрізь 
була. Беруть, скільки хто хоче, шоби кончити миску. 
Коли батюшка поблагословит, коли вже начинаємо 
їсти, насамперед називається «кутю їсти». А тоді, шо 
хочеш собі їж. Просимо: «Доїжте пшенички, лишило-
ся трошки, не лишайте». Доїдаємо, шоб не лишалася. 
На стіл кладуть кружку води і хліба три. А потом, як 
ідуть, дають за поману. На другий, на третій день мо-
жуть дати. А є, шо дають тільки той день. Любому да-
ють. Воду вилюють. І кружку, і три хліби комусь треба 
дать. Комусь з родичів. Як хоче води, то і вип’є – вода 
чистенька. Або виллє. Хліб не викинеш  – хліб є дар 
Божий. Страви поминальні. Медівники на похорон 
пекли – із кіста. Це кісто, як на вертути. Розкачали, та 
є такі формочки, поклала, каждий отдєльно. І  є чим 
убрати чи деревце, чи покласти на хліб. Так не годен 
накупитися з магазина, трохи треба і домашнього. 
Солодкий – шо це за медівник несолодкий. Приходят 
люди з цвинтаря, сідают за стіл, поїли, виходят, тоді 
дают їм помани – хліб ув’яжут у торбиночку. Там пе-
ченнє, канфети, медівники, ну і ще якесь друге печен-
нє, шоб було шось файне, шоби не порожню торбинку 
дати. І тим людям, що були за столом всім дають пома-
ну. Тому печеться багато медівників. […] [Яку першу 
страву треба з’їсти на поминальному обіді?] Перша 
кутя в нас, це в нас «пшеница» називаєця. Пшени-
ца варьона. А потом дают холодне, борщь, м’ясо там 
ми робим з начінкою чі з рисом, і голубці, і робим це 
от, в нас називают «баба» з кіста, бабу ту капронову, 

такє ми робим. З вермишелі, з рожків тих ми робим. 
Надо варить так їх: відціжуєм, кладем маргарін, олію 
добавляєм до неї, і як воно трошкі простигне це кіс-
то, добавляєм того і б’єм яєчка, на три кілограми цих 
рожків ми б’єм двацять п’ять яєчок. Ну, це на три кі-
лограми, ото на велику, то на десять літер ту каструлю 
берем, і добавляєм, якшо є кукурузяна мука, молоко 
добавляєм, шоб вона була така м’яковата. І кладем так 
с кулак муки кукурузної або манкі чуть для связкі. 
Або то, або то. І потом кладем її у пєчку. Та я в духовці 
тоже буває шо. Якшо не пєчкі, то в духовці. Це ж її ми 
робим, як на багато, то це ми робим три кілограми. 
А як дома там на тий кілограм, то й п’ять-шість яєчок. 
Лиш вона вогонь не любе, гляді, це такє треба або в 
чавунику, або в каструлькі її робити. Капронова, то та 
любе вогонь великій, а ця не любе вогонь. Капронова 
баба – щє одна, та, шо ми робим. То щє й хороша баба, 
то як торта роблять. Так це на порцію десять яїчок, 
баночька півлітрова сахарю, та збиваєш до піни його, 
шоби сахарь то розбити. Можна, якшо є міксер, міксе-
ром розбити. Потом добавляєм – одна банка літрова 
мукі білої і я кладу пачьку маргаріну, топим, і стакан 
олії, бо ми клали раньше півлітру олії – то вона дуже 
жирна, тичє дуже. Те всьо перемішати гарно, добави-
ти кілограм молока, і ложка столова соди – погасити 
оцетом. Ложка повна соди оцетом погаси  – це вже 
коли маєш класти її запікати в піч, бо як ти раньше її 
заколотиш, то сода сідає. А так її колотити, вона така 
ріденька робися. [А  чого вона капронова називаєть-
ся?] Бо вона так, як капронова має [На дотик така, 
як капрон?] Да, да. Її треба, якшо ти вгадаєш, як ти 
її зіб’єш добре, шоби сахарь розбить. Та до піни б’єм 
її. [А  як робити кутю?] Ми перебираєм пшеницу. Є, 
шо добавляєм рису, але чось у нас все лиш пшеница. 
Пшеницу перебираєм і помиєм її добре, обварюєм, 
але воно і так можна, але саме лучє, якби вона вісо-
хла, сухє воно дуже добре, вона так розпукає. А відтак 
кладем її, обварюєм так, а потом кладем в пєчку, якшо 
на багато, а як нє, як на Святий вечір, так як воно при-
тулім там у духовку, то вона собі доходе. Ну, вона дов-
го варица, рис скоріше варіца, пшеница най вкусніше 
за рис. Трошки солимо. [Чи додається щось солодке?] 
Можна, можна! Ізюм, додаємо горіхи, мак, хальву. Це 
перше раз там цього, даже батюшка і чітає вже там, на 
столі має бути кутя вперед. «Сніданок» для померло-
го. На другий день [після похорону] ідут на цвинтар. 
Двоє-троє покличеш з собою, візьмеш помани, по-
буде, посидят, поплачут та й ідут собі додому. Несут 
їсти. Несут та й всьо. Горілку пили, а тепер ні. Помин-
ки післяпохоронні. Поминали на дев’ятий, сороковий 
день, шість неділь, а півроку – хто як зможе. Ідуть на 
цвинтар, до церкви, несуть поману. Вже цим не дають, 
бо ми дали вдома, а вже як хтось іде, то того закличе, 
і дасть за поману. Всіх кличут – і хто обмивав. Сороко-
вий [день] більше – великий обід. І пшеницю роблят, 
і готують, і дають поману. А хто ще і в три роки робе, 
як має статки.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ На цвинтарь ідуть на 
Проводи. Самі ідем після Пасхи. […] У понеділок […] 
На Проводи несуть паску, миску чи казан, шоб взяти 
шось за поману. Стелют на могилу хто клейонку, хто 
скатерку і кладуть поману – пасочка ціла, не кусочок. 
Тепер купляють, хто пече тепер паски? Колись солодкі 
були. Молоді не хочуть, старі не годні. Купив та й усе. 

ХОТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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400 ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

Крашанки беруть, канфети, печеннє. Батюшка править 
і роздаєм за поману. На могилі не лишаєм. Можна і ли-
шати, бо є прохачки – заберуть. Але як нема прохачок, 
то нема шо лишати. Є потрохи, не багато, але є. Даєм 
тому, хто просить  [...] Дай тому, шо хоче, буде їсть. 
Є таке діло: батюшка збирає три колачі і він везе як не в 
престарелий дім, так в тюрму, або дасть десь дітям. Шо 
ми дали, він там все збирає, і віддає. На Проводи ба-
тюшка збирає три колачі. Колачі – це паски, без дірки. 
Була субота поминальна. Велика субота кажут, Велика 
Дмитрівська. Поминальна субота у нас кажуть. [У вас 
несуть за покійника якісь солодощі чи хліб в церкву? 
Як у вас це називається?] Ну, то  є, несут. Ну, несут, 
як у нас називают, «мисочьку», та туди вже те – пару 
хліба чі шо там, колачів, шо хто має да кладе на стіл, 
а то осьо на душі́ дают. І на Зелені свята, на Трійцю, на 
другий день тоже ідут на цвинтар. А на Вознесениє то 
ідут на цвинтар, мало хто йде. На День Перемоги ідут 
до пам’ятника. Відтак від пам’ятника ідут на цвинтар. 
Там є солдати ще від тої війни. А на цвинтарь на Зеле-
ні свята, на Троіцу, маїти краками верби, оріха. Разни. 
Яке хто має дерево, несе на цвинтар у суботу перед Зе-
леними святами. А відтак через тиждень у понедівнок, 
на Розирги, тоди забирают май. Ідут на цвинтар кажде 
свого забирає. Так у цей понедівнок – поминальна, а то 
[Розирги] – через тиждень. То тоди збирают то.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. [У вас ма-
леньких дітей ховають окремо чи поряд з близькими?] 
Поряд з родини, хто вже є. Неодружених. Як вмре чи 
хлопець, чи дитина – ще неодружені, то робили віно-
чок з барвінку коло тру ́на. Обшивали такий малень-
кий віночок коло тру ́на. Бували такі, шо не давали до 
мерця. Самогубців. [Де ховають самогубців?] Вони не 
кажут. Як каже, то оремо ховают, а як не кажут, та й… 
[Можуть не сказати батюшці?] Да-да, бо він може не 
хоронити. Не можна хоронити. Алє в нас зараз нема 
такіх, слава Богу. [А  колись їх окремо десь ховали?] 
Ховалі на етом, то в нас колись, утопилися були, та 
їх тут во, туткі на тім старім ховали. Да, не ховали в 
окремий. Ну, колись, я  знаю, шо дід розказував мій, 
шо покойнічков, шо само покончанію своєй жизні, то 
вони не ховали на кладбіщях, а ховали на гутори теж 
їх. Такі, на поли була така земля, ну, дорога така, на-
зивали «готарь», то там їх ховали – це колись так було. 
То їх гріх, як вони не сказали батюшкові, а він же не 
знав, то він хоронив. Вішальників. [Де ховали вішаль-
ників?] Заре то в одне, а тоді окремо ховали. Цвинтар 
отак був. Шлях на Новоселицю, да тако повертали на 
Шишківці, там є Шишківці. І  тут наше поле, а відти 
Клішківське, а  там вугол такий був. Там їх ховали. 
Цвинтар був маленький. То там ховали на тім, а тепер 
то тут, разом. [Чи ставили хрести на могилах вішаль-
ників?] Нє, не ставили. Там не було ні одного хреста. 
Їх у церкву не заноси́ли. Навіть у нас тут вже буде ро-
ків зо вісім, зо десять – син умер, а мама завішаласа. 
То й сина поховали окремо, у церкву носили. А її лиш 
певчі співали, а піп не ховав. Викликання дощу. [Чи 
казали, що якщо самогубці поховані на цвинтарі, то 
нема дощу?] Ідут поливати увдови. Да дев’ять удовів 
збираюца, коли дощю нема, в нас дев’ять вдовів, жін-
ки, в  якіх чоловікі повмиралі, ходили поливати цих, 
шо потопиліса. […] Батюшка бере ти процесії, та й 
люди, та йде, святит поле, та щє так. Та й святив поле, 
тоже дощу як не було.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ Казали, шо чека-
ють на воротах другого покойніка. Є  так, шо ще не 
поховали, а другий вмре. Так є! Недовго стояв на во-
ротах. Бог судія всім. У нас є ворота на цвинтарі, але 
вони більше відкриті, бо там стежка проходить.  […] 
Треба мати три колачі, ще щось за поману. Коли мерт-
вець умре, а так не підеш. Це вже поховали, і чекаєш, 
як хтось умре. І як умре, я должна піти, купити хлі-
ба і ще щось там, і випровадити свій рід. Три колачі 
і  щось за поману  – пряники, канфети по желанію і 
по возможності людини. Шоб Господь його прийняв. 
Ідеш з тим у церкву, а після церкви із тим мерцем зра-
зу на цвинтар ідут. Береш поману з собою, і над тим 
гробом, шо не сьогодні, а ще тоді помер, мають свого 
відспівати. Батюшка відспіває після того, як цего по-
ховали і відспівали. Наперед не личить, після цего. 
Просимо, шо ходім до мене. Людям роздають поману. 
Це до того ідуть – як другий мертвець, одпівати ідуть.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ [Чи кажуть, що не можна силь-
но плакати за померлим?] Не можна, бо кажут, шо там 
покойнік у мокрім лежить Розповідають тоже [таке]. 
Як сказати, як така людина скупа, шо вона не хоче ні-
чього дати, то вона сница, шо вона нічьо не має. А так, 
як ці, зараз ці баптісти, то багато сня їх, шо вони в 
темряві, шо в темряві, бо наші з свічкою, а тіх без ні-
чого хоронять, вони так як в темряві. От в мене сусіда 
вмерла, вона така була тоже скуповата, та й невістка 
снити, шо каже: «Снила свою бабу, – Василка вона на-
зиваласа, – шо нічьо нема, лиш яйцє – то шо, видко, 
вона комусь дала була яйця, так і то мала. [Що треба 
робити, якщо сниться покійник?] Треба дати поману 
за неї. Треба зварити єйці і цибулю. Але треба спита-
ти, бо то до когось принесеш, скажуть, шо ти за цибу-
лю принесла. Принести, через поріг дати і сказати, що 
це за поману. Прикмети метеорологічні. Як мертвий 
[приснився] – то на зміну погоди в нас кажут. 

с. Шилівці
Записала Л. Артюх 27 липня 1981 р. 

 у с. Шилівці Хотинського р‑ну Чернівецької обл.  
від Яковець Надії Федотівни, 1921 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Покійника зазвичай ховають на третю 
добу. Обмивають завжди чужі люди, за це їм дають 
рушник і мило. Труна. Труна вбрана гманем або по-
лотном, кладуть на спід сіно, шматок дорожки, подуш-
ку з сіна. Труну вбирають родичі. Віко стоїть попри 
труни. Спорядження померлого. Покійнику в руки 
ставлять свічку й хрестик з воску і носову хусточку. 
Атрибути поховальні. На столі або на вікні після по-
хорону ставлять воду в склянці й свічку. Вода стоїть 
до дев’яти днів. Поставник з багатьма свічками стоїть 
на столі. Кожен ставить там свою свічку. [...] Дзеркала 
завішують. Даровини прощальні. На прощання люди 
несуть тільки свічку, копійки.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА Як вино-
сять з хати труну, роздають помани: три колачі, відро, 
великий калач (називається «служебка»), помана – з 
деревцем. [...] Коли виносять мирця з двору, треба ди-
витися у вікно, щоб ним снити [щоб хоч уві сні при-
снився]. Двері, ворота не спішать закривати. [...]  На 
порозі в хаті і на воротях тільки у Божківцях – дорож-
ку [стелять] й подушку, а у Шилівцях тільки на воро-
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тях. Після того як перенесуть через неї труну, дають 
за поману бідним. Труну над порогом не гойдають. 
У дворі труну ставлять гроб на ноші, несуть ноші на 
руках, але частіше на плечах. [...]  Частіше везуть на 
машині. На ноші вішають рушники, сорочку, капи, а у 
Божківцях – ще й по колачеві, загалом шість штук [для 
тих, хто несе ноші з труною]. […] Дванадцять разів на 
перехресті, на мостах процесія зупиняється, перед по-
кійником кладуть рушник і калач, переносять труну 
над цим, а потім рідня забирає поману і роздає людям. 
Ідуть до церкви, батюшка править, ставить хрест на 
труну, усі цілують хрест, образок у покійника в руках. 
На хрест вішають сорочку, рушник. Процесія: вінки, 
коливо, хрест, служебка, віко, певчі, покійник, короги 
по боках від труни, потім рідня і близькі. […] На віко 
кладуть служебку, ставлять відро з водою, кухоль, де-
ревце, платок. Покійного фотографують. На деревці – 
цукерки, печиво, медівники, після того як закопають 
могилу, його розбирають. Колачі несе один, відро – ін-
ший, деревце – третій. За деревце беруть вишню, че-
решню або сливи, тобто гілку з родючого дерева.

КЛАДОВИЩЕ На цвинтарі прощаються з покійником. 
Опускання труни. Опускають у яму на тканих трав-
никах. Кидають у могилу землю й копійки. Тим, хто 
копає могилу, дають курку або півня і п’ять карбован-
ців. Курку дають тепер не часто, замість неї рушник 
дають або простиню.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Кличуть 
усіх додому на обід. […] Руки миють після цвинтаря ті, 
хто ніс покійника. […] Готують коливо з варизу [рис] 
або пшениці, частіше з медом або сахаром. Беруть по 
одній ложці. Їдять і ложками, і  вилками. Борщ гаря-
чий, голубці з крупою кукурудзяною, рисовою, м’ясо 
печуть із часником, бабка з муки або вермішелі, лапші 
[«кісто»], медівники і компот у тарілці. Страви пода-
ють по черзі. У піст: борщ пісний з рибою або грибами 
й квасолею, галушки-голубці на олії з кукурудзяною 
крупою, бандоля – крупна басоля, риба з томатом або 
з рисом, сливки, мачівники (з медом і маком), ком-
пот. Роздають усім по одному колачу. Поминки після-
похоронні. Поминають на дев’ятий, сороковий день, 
у  півроку, рік, три, сім років. Поман немає, тільки 
обід. Колачі кожному на стіл, проти кожного стоїть ко-
лач, після обіду кожний забирає його додому. […] На 
дев’ятий, сороковий день на кладовище не йдуть.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Після Паски через тиж-
день на Проводи йдуть на кладовище, несуть непар-
ну кількість колачів [пасок], ставлять відра, миски, 
кружки, на калач кладуть крашанки, колись ще й час-
тувалися, тепер тільки дарують. Усі ці миски, відра, 
їжу роздають за помин. У Зелену суботу теж помина-
ють, несуть на цвинтар лісові крани [кущі] і калачі і 
кладуть на могилу. Тільки на Проводи й на Тройцю 
поминають. Інших громадських поминок немає.
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м. Чернігів
Записала І. Коваль‑Фучило  

29 червня 2010 р. у м. Чернігові  
від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Кликали людей, які б обмили тіло, через 
деякий час. Мама моя сама призначила, хто повинен 
бути в неї. Старших жінок і тих, яких вона поважала, 
з якими вона дружила. Це треба, щоб і сила ще була, і в 
той же час не зовсім молода жінка. Такі критерії були. 
Але й не родичка: сусідка, подруга. Нічне перебування 
біля померлого. Оці причитування, коли покійник ле-
жав у хаті, дуже часто були. Коли обмили, одягли й по-
клали в труну, люди збиралися, сиділи досить довго, 
залишалися на вечерю, бо покійник мав переночувати 
в хаті – тоді була така традиція. Це зараз – з моргу да й 
на кладовище. [Одну ніч?] Одну ніч. Хто розходився, 
хто – залишався, готували вечерю. Готували в тій же 
кімнаті, де лежав покійник. Хто міг – лишався ночува-
ти. Приходила людина, яка читала потрібні молитви. 
Всю ніч майже. Тоді вже з батюшкою договорено, коли 
мали бути похорони.  Атрибути поховальні. В  гріб 
клали рушник під покійника, на кришку також кла-
ли рушник, який залишали в церкві. [То були вишиті 
рушники?] Могли бути які завгодно, але прикрашені, 
гарні щоб були. [І банні?] Ні, зараз купляють не ви-
шиті, а набивні, з орнаментом. І рушник обов’язково 
на процесуальному хресті, який несуть поперед по-
кійника з церкви, той рушник також ішов на церкву. 
Потім в церкві вони продаються. [Раніше вишивали, 
готували рушники?] Да. Рушників було багато. Кожна 
жінка собі вишивала багато рушників. [Ви коли маму 
ховали, то мали рушник?] Я  мала вишитий, сестра 
старша вишивала. В мене і зараз є трохи вишитих, це 
з п’ятдесятих [1950] років, а ці, що мама, – небагаць-
ко, вона була з бідної родини. [Рушники у Вас купу-
вали?] Купували рушники в нас для багатих нарече-
них, у кого були гроші, було мало вишитих рушників, 
то купували на базарі і як посаг використовували. 
А  до похорону, то така полотєночна тканина метро-
ва і хустки. Хустки колись купували різні. Були модні 
дуже вовняні з квітками. Я  купувала вже більше су-
часні, щоб людина могла поносить. Обов’язково на 
вінки. Несло двоє людей, значить, треба хустки дві 
пов’язати. На віко  – кришку гроба  – також чотири 
людини. Пєвча перев’язувалася. Відспівування. У нас 
колись була церква, потім її закрили, потім розвали-
ли, то службу заупокійну правили в хаті. Людям роз-
давали свічки. Свічки загортали у носовички, раніше 
це були хустки. Кожен тримав цю свічку загорнутою, 
не голою рукою. Слухали службу, потім прощалися. 

[Чому так тримали свічку?] Мабуть, щось церковне. 
Зараз хліб беруть рукою, колись брали носовичком, 
а може, раніше – хусткою. І просфорки також руками 
не брали. Може, тому, що це священні речі і їх не мож-
на торкатись грязними руками.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  Коли не-
сли тіло, зупинялися на кожному перехресті. Якщо 
батюшка супроводжував, то він читав Євангелію, 
а бувало ж таке, що батюшки не було, тоді оці причи-
тування. Хто-небудь із цих плакальниць обов’язково 
підходив причитував. На перехресті. Казали: 

Ти ж там зустрінешся з своїм родом,
Та вони ж тебе там привітять.
Там же тебе всі зустрінуть,
Та ви ж там живіть дружненько,
Передавай же їм усім привіт!

Оце таке. [Вірили, що він приєднається до своїх?] 
Обов’язково. [На кладовищі також були приготуван-
ня?] Не було, там було прощання тихе уже. [Коли по-
верталися, голосили?] Ні. [«Голосити»  – є у вас таке 
слово?] Ні, в нас – «причитувати». [Промовляли непо-
спішаючи?] Да, речитативом. [Таким голосом, як у Вас, 
чи вищі були ноти?] Високо – ні. Високий голос, як на 
мій погляд, то вже щось таке веселе має бути, а іменно 
таким, заунивним, голосом. Могила. [Хто копав яму?] 
Чужі, але знайомі, друзі, сусіди. Це вже знали, хто вміє 
копати яму, опускати. Вони ж опускали гроб. [Коли у 
вас ховають?] Увечері тільки не можна і яму копати не 
можна, щоб ночувала відкрита яма. Коли покійника 
уже закопували, кидали останню земельку, знімали 
всі хустки і забирали. [Щось казали при тому?] Не-
хай земля буде пухом. [Всі кидали чи тільки родичі?] 
Всі, грудку. Три рази. Зараз уже кидають три рази, але 
мало хто промовляє – мовчки.

ГОЛОСІННЯ  Раніше причитували над покійником. Я на-
віть на похорони боялася ходити, тому що настільки 
оці причитування діяли, що просто ридав там – істе-
рика наступала якась. [Зараз вже неможливо почути 
голосіння?] Можливо, може, не таке красномовне те 
причитання зараз, але бувають. Це треба, щоб тяга є 
до цього. Бо колись були навіть причитальниці, яким 
платили за те, щоб вони приголошували. Хто поми-
рав  – за усіма колись причитували. [Слова можете 
пригадати?] Починалося все з того:

На кого ж ти нас покинув,
Да куди ж ти вбрався,
Та тут же (якщо батько умер) стоять твої діточки,
Та як же вони житимуть без тебе,
Да хто ж їм коника запряже,
Да хто ж їм корівку купить,
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Да хто ж їм будинки побудує,
Да як же вони будуть жити,
Да як же одружуватись...» І все «як же, як же, як 
же без тебе все це буде». Така тематика.

За батьком. Ой таточку мій рідненький,
Та на кого ж ти нас покинув,
Та залишилися ж ми сиротами,
А хто ж нам хлібця наробить,
А хто ж нам сорочечку купить...

За батьком. Ой таточко ж мій, салавєєчко,
Да куди ж ти сабрався?
На кого ж ти нас малих покидав?
Як же ми без тебе будем жить,
Як же нам существовать?
Да нема в нас нікого, ні коровки...

За братом. Ой братік мой, молодєсенький,
Да чого ж то ти так рано собрався?
Ну хто ж тебе там да піджидає?
Та як же ж ти будєш там одін,
Да нема ж у тебе ні жоночки, ні дєточек,
Да нікого ж ти на том свєтє нє оставив...

За тіткою. Тьоточко моя родненька,
Ти прості мені те, що я перед тобою виноватая,
Та нехай же там тебе Господь пріме і мене ожидає,
Бо ж і мені уже багато годочков.
Да будєм ми там з тобою мірно жить.

За подругою. Подружка моя дорогенька!
Що ж ти так рано нас покинула?
Да куди це ти вбралася,
Де то ти збираєшся жити-проживати?
Чи ти в рай підеш,
Чи допустить тебе Господь? – 

кожен придумував сам. Я  не думаю, що до сих пір 
збереглися якісь традиційні слова, але причитання 
ще можна почути, хоч коротке. І тільки починається 
причитання, так починається плач. Вони викликали 
такі емоції.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Верталися 
на поминальний обід. Мили руки обов’язково. Руко-
мийник, полотенце. Чоловіки, які брали участь у по-
хоронах, у хату ж не влазили усі люди, значить, ще на 
подвір’ї сідали окремо. Якщо всі поміщалися, то сідали 
всі за столи. Жінки сідали швидше, а чоловіки – потім. 
Бо ще ж чоловіки на кладовищі лишалися закопувати, 
ніхто не чекав, поки закопають. Це була робота тих, 
хто копав яму. [На поминальному обіді щось казали?] 
По-перше, читали «Отче наш». Якщо священик був, то 
він якусь молитву говорив, і півча співала, тоді сідали 
за трапезу, довго не засиджувалися, знову «Отче наш» 
всі молилися і молитву «Благодарим тя, Господи». І всі 
виходили. [Нічого більше не говорили?] Ні. Раніше так 
не було, що виголошують промову. Тихо. «Поминай-
те, люди добрі». Це значить – випили, закусили. «Зга-
дуйте нашого покійника». Родичі так казали, щоб вже 
люди не почувалися кинутими, щоб їм без запрошен-
ня їсти. Запрошували, наливали горілочку. Страви 
поминальні. Коливо було. Це майже завжди вода ме-
дова і бублички. [Як його подавали?] Стояло воно на 
столі в декількох мисочках, передавали один до одно-
го. Брали ложкою. Бублики були в тій воді, воно було 
рідке. [...] Їли ложками. Три ложки. І  після цього на-

ливали чарчину. Колись, мама казала, три чарочки – і 
все. Ніякого п’янства не було, і обідів таких не було, 
як зараз. Пісний борщ обов’язково, кашу, солоні огір-
ки чи влітку – салатик. Каша, борщ – це обов’язково, 
оладки, кисіль з сухофруктів узимку, а влітку – з ягід. 
«Сніданок» для померлого. [На наступний день ходять 
на могилу?] Ходять ще. Провідують покойника. Несли 
на могилу, там снідали. Вважали, що покійник також із 
ними снідає. Поминки післяпохоронні. Ходили на со-
рокову і в рік, коли поминали. Інколи на полгода. Но 
це не обов’язково. І на дев’ять днєй.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Таке коливо готували 
тільки на поминках, на поминальних суботах, коли 
Дідів поминали. Якщо ходили поминати в церкву, там 
брали проскурки і ще проскурки ці, освячені, криши-
ли у те коливо. На Різдво, на Великдень, у поминальні 
дні ходять на могили. На Великдень ходять качають 
яйця. Зараз священики кажуть, що не треба ходить, 
бо це язичницький обряд. А  в нас завжди було так. 
Я кажу: «Як ходили мої батьки, як ходили їхні бать-
ки, і я ходитиму». Багато людей іде. Ми приходимо з 
церкви, з  Всеношної, розговляємося, трошки відпо-
чиваємо і десь до дванадцятої треба вже там побути, 
на мо́гилки. Писанок не писали в нашому селі. Брали 
посвячені крашанки і несли на кладовище. Там сіда-
ли перед могилою, я чула в інших селах, двоє людей і 
через могилу качали яйце. В нас такого не було. В нас 
на могилі качали яйце біля хреста і в ногах у вигляді 
хреста. І казали три раза «Христос Воскрес!» Залиша-
ли те яйце, залишали свячену паску, кусочок. Могли 
брати ще цукерки якісь. І переходили до іншої моги-
ли. Скільки було своїх покійників – до всіх підходили. 
І до родичів, і до знайомих – до кого захочеш.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  У нас була тради-
ція класти скатерку у гріб, що там покійник як при-
буде туди вже на той світ, то він має зібрати весь свій 
рід за цією скатеркою.

БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Козацьке
Записали О. Васянович та І. Коваль‑Фучило  

у липні 2010 р. у с. Козацьке  
Бобровицького р‑ну Чернігівської обл.  

від Романенко Ольги Андріївни, 1931 р. н., 
та Петровської Ганни Іванівни, 1940 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Як винесуть і машини на-
встрєчу, то скоро буде похорон. Мертві сняться  – 
на дощ.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. [Старші люди рихтують 
убрання собі на смерть?] Є, в мене вже все готове. І по-
лотенця  є. [Скільки їх потрібно?] Тридцять шестеро 
треба. І  махрові, і  лляниї, і  платки  – тридцять шість. 
Покривало, простинь под низ. Обмивання померло-
го. [Як покійника обмивають?] Надіваєм рукавички, 
як щось погане. [Куди кладуть тіло?] У труну, до ікон 
головою. «Мертва вода». [Воду з мертвяка куди ви-
ливають?] Щоб там ніхто не ходив. Тряпочки прикопу-
ють, щоб туди нога не ступила. Одягання померлого. 
[Кого кликали рядити покійника?] І я ходила. [Ви щось 
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із собою несли?] Йду, свічку несу. Тоненька, жовта. Як 
одінем його, тоді засвітимо, на столі поставимо. [У що 
одягали покійника?] Абикнавенно, шоб нове. [А з одя-
гом, що після мерця лишився, що роблять?] Спалю-
ють. Якщо новеньке, чисте,  – роздають. «Пута». [Чи 
зв’язують покійникові ноги, руки?] Зв’язують. [Потім] 
туди, [у домовину] батюшка кидає. [«Пута» на щось ви-
користовували?] То руку перев’язувати, як болить, чи 
ногу. Батюшка не розрішає. Трунарі. [Чи були в селі 
люди, які робили труни?] Були раньше, раньше робили 
в колгоспі. Як умер, тоді бигом і їдуть, зразу машина 
привозить. Постіль стелять. Нічне перебування біля 
померлого.  Помре людина, одівають у чисте, кладуть 
на лаві, а  тоді вже читає читальник, Псалтир читає. 
Жінка, читальниця. [Скільки ночей ночує покійник у 
хаті?] Ніч, дві, а буває так, що уночі вмер – ховають дру-
гого дня, як пре її. [До якої години вночі сидять біля по-
мерлого?] Сидять десь до дванадцяти. Можуть накрити 
мерця і лягти спати, як вмориться людина. Атрибути 
поховальні. [Чи кладуть гроші в труну?] Кидають, но 
не положено. Батюшка не каже. [Чи накривають очі по-
кійникові?] Не накривають, не дає батюшка, а раньше – 
накривали платками. Покривалом [тепер] все накри-
вали тіло. [Що ще кладуть у труну?] Іконку, хрестик. 
Матер Божу кладуть женщині, а Спасителя – мужчині. 
Заборони та перестороги, пов’язані з померлим. [Чи 
завішують дзеркало?] Закривають, шоб не бачили мерт-
вяка в зеркало. [А коли відкривають?] На дев’ятий або 
сороковий день, а є, що на третій відкривають. Я сорок 
день не відкривала. Читала Псалтирь сорок день. [...] 
Тільки з хати виносять [покійника],  – постіль вино-
сять, шоб другого похорону зразу не було. [Виносять, 
де кури сидять?] Туди. Лежить до дев’яти день. Треба 
до захід сонця [ховати] обязательно. [Як ідуть із хати, 
когось залишають біля покійника?] Остаються, щоб не 
сам. [Браму закривають?] Закривають, щоб другого по-
хорону скоро не було.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  Ховали на 
другий день, після часу – буває в два, в три. Відпра-
ва  є, батюшка печатає, і  закидають. Обряди, вінки 
несуть  – так, як положено ховають. Машину дають. 
Раньше носили на нарах, а  тепер  – везуть. Копачі. 
[Тих, що гріб копають кличуть?] Кличуть. [Як кажуть 
на тих, хто яму копає?] Копачі. Службу наймають у 
церкві. Опускання труни. Є  – на рушниках опуска-
ють, є – на мотузці. І колись так. [Ті рушники де збе-
рігають?] Туди кидали. [А якщо мотузкою опускають 
домовину?] Витягують [мотузку]. Землю треба кидать 
три рази: «Пухом земля». [Чому так кажуть?] Щоб 
земля пухом була.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. На со-
рок днів, коли йдуть на кладбище, то питають: «Як тебе 
зустрічали там, розкажи. Батько, мати, розкажи...». То 
вже не тужять, а просто питають. [На сороковий день 
проводжають душу?] У нас же поминають, родних кли-
чемо. [У які дні ще поминають?] Дев’ятий, сороковий, 
хто полгода відправляє, хто  – ні. [На дев’ятину кого 
кликали?] Рідних. В нас людей вісімнадцять було, а на 
сорок день  – мо’, п’ятдесят  душ, багато кликали. [На 
другий день ідуть на цвинтар?] Снідать несуть: канх-
вети, яблука, печеня – всяке. Канун беруть – «колово» 
зветься. З рису готують, а є – готують бублики, сахар, 
вода. В  баночці, ложкою беруть. Одна ложка  – для 
мертвяка, а  другою всі беруть. [Чи  лишають щось на 

могилі?] Кидають канхвети, як остаються. [На дев’ять 
днів робили канун?] Аякже, і на сорок день, і на полго-
да, і на год. За упокой. [Чи поминають у церкві?] На со-
роковий день, а хто – і на рік. [...] Як кутя, то повечеряла 
своя семня, з стола не нада убирать, – щоб і кутя була 
та, і ложки усім покийним. Хай так і ночує.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Через тиждень послі Пас-
ки – Проводи. У нас тильки у понеділок. Воно не кругом 
однаково. У Видовці – у вівторок. Нічого не робимо – не 
садять, не перуть, – шоб мороз не поморозив. По зако-
ну треба ще до Паски прибрати кладьбище, бо на Паску 
приходять покійники додому. Моя свекруха казала: «Як 
перед Паскою, – то ж повиймають паски, – прибирай, 
но як сонце зайде – із лав не стирай, то вже в нас гості». 
На ланці Гапа розказувала: «До обід треба все поприби-
рать, а з обід приходять покийни вже». Це у суботу. По-
витягували паски, треба поприбирать, стил застилать, 
но шоб лав не стирать. Це вже седять у нас гості покий-
ниї. [...] На могелки яйця беруть – по могилці качають 
яйцями, а  тоді хто що строїв [брав із собою]. Покой-
ники вертаються разом з нами. Тоді батюшка править 
службу. Одправить і сідають. Раньше на кладьбищі не 
сідали люде, а розходилися по домивках – дак тоді ж ні 
з чим було і [на] кладьбище іти. Як яке яйце покачали, 
то діти і бабу повалять: «Мені, бабо, мені, бабо!» А тепер 
уже ж і канхветов набираємо. На хрести клали гості, мо’, 
хто яку пампушечку положить. Качали любим яєчком. 
Обідать на кладьбищи почали мо’ год двадцять, а  то, 
було, по домивках. Отак, на землі, простилаємо кле-
йонки, у кого є хазяї, да поробили столики, да мнєсто є. 
А як нема такого мнєста, до на доливці.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відь ми. 
Є  таке, шо відьми тяжко помирають. Рубають лутку 
[підвіконня], як не може померти. Отак рубни, щоб не 
дуже видно. Тільки рубнула – вона [відьма] закричала 
і вмерла. Дитини. [За першою дитиною мама не йде 
на цвинтар,] як маленьке. Передала матері полотен-
це, як друга баба умерла. Питала: «А гріх є, мамо?» – 
«Є». – «А панахиду треба носить?» – «Треба». – «А коли 
носить?» – «Ти знаєш коли. А саме лучче – проскурку 
купляй і подавай за упокой. І подай. Ми так наїдаємось 
нею всі». Дітей нехрещених. Нехрищене – не кладуть 
хрестика. На кладбищі не ховають, а дома десь. Труну 
роблять маленьку. Ніхто не обіда. Самогубців. Умре 
людина  – у церкву заносять, похорон правлять, па-
нахиди носять, а по утопленику і по вішалнику – ні в 
церкву його не заносять, ні панахид не правлять – ні-
чого. Сколькись день пройде, дак тоді їдуть у Чернігов 
до главного [у єпархію], дак той як розрешить, дак тоді 
вже панахиду розрішають править. Раньше хоронили 
їх десь у канаві, а тепер усіх у ряд хоронять. Їм хрести 
не ставили і тепер не ставляють. Викликання дощу. Як 
зайшло сонце, да батюшка поховав, то треба могили 
полить, шоб дощ пішов. Дев’ятеро відер води треба 
вилить. І на вішальника вилить.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  На сороковий день 
вона, [душа], йде на поклонєніє Богу, і вже куди її Гос-
подь определить – чи в Рай, чи в пекло.

ГОЛОСІННЯ За матір’ю. Мамочко ти моя рідная,
Мамочко ти моя!
Ти мене годувала,
Ти мене вигодувала,
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А тепер бросаєш мене?
На кого ж ти нас бросаєш?
І мене забірай...
Коли я тебе побачу...
Ти пішла із цього світа,
Коли я тебе побачу?..
Мати, батько там тебе будуть зустрічать.

За чоловіком. [На похороні голосять?] Аякже! [За сво-
їм чоловіком ви голосили?] Ще й як! 

Рідний, дорогий,
Нащо покинув мене?

[Чи не кажуть, що треба приплакувать?] Воно само 
плачеться. [Як ще голосять?] 

Куди ти собрався,
Да в яку дорогу.
Родина твоя вся зійшлася до тебе,
А ти лежиш,
Да шо ти такий на празник нарядився?

[Чи кажуть, «в яку хату йдеш»?]
Темную, невидную,
Ні сонечка, ні оконечка.
Покидаєш світлицю свою,
А там у тебе
Ні оконечка, ні сонечка. 

[Ще хтось плакав за Вашим чоловіком?] Дочка плака-
ла, но просто плакала: «Таточку!» А тоді жаль, не зна-
єш, шо казать. Є такі люди, шо наче артісти – приго-
лошують, приказують. [Може, хтось за кимось гарно 
голосив?] Не треба того повторять. [Чи вихваляють?] 
«Що ти добрий був». [Чи кажуть, якщо померли бать-
ки, щоб стрічали?]

Стрічайте!
Ось іде ваш синочок.
Стрічайте, пізнавайте, розпитуйте, – 

вже як на кладбищі. [У голосіннях кажуть: «Коли ти 
до нас в гості прийдеш»?] Кажуть: 

Коли тебе стрічать,
Коли тебе виглядать
Коли ти прийдеш до нас?.

[По дорозі на цвинтар голосять?] Аякже. Таке саме го-
лосять, як і в хаті: 

Куди ти йдеш,
Да одряжаєшся!

[Чи  кажуть, що за молодим сильніше голосять?] Да, 
всі люди плачуть, а за старим... В церкву заносять, ба-
тюшка похорон править в церкві. [Чи є такі момен-
ти, що не можна голосити?] Як Євангелію читає – не 
голосять, похорон правиться – не голосять, слухають 
похорон. [Коли опускають труну, також голосять?] 
Ого! Аякже! 

Коли я тебе побачу,
Де ж ти одряджаєшся,
Опускайте потихесеньку; 
Ноженьки твої одходили,
Рученьки твої одробили,
А тепер вже будеш спать і лежать,
І діла не робитимеш.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Чи кажуть, що не можна дуже 
плакати за померлим?] Кажуть. В  нас там одна мати 
вмерла. А мені приснився сон. Наче я на кладбищі, бачу 
багато людей, батюшки. А  я думаю, чого я туди піду, 

я піду додому. Стала я додому йти, да до тих людей, шо 
мати умерла. Гляну – мати стоїть пуд окном, а вона ж 
умерла. Я кажу: «А ви чого прийшли?» – «Ой, прийшла 
сказать Соні, щоб не плакала за мною. Так мені трудно! 
І скажіть їй, хай вона за мною не плаче. Мені загадують 
діло робить, а я тільки дивлюсь на її, як вона плаче! Так 
мені трудно!» Я кажу: «А моя мати ходила сорок день по 
землі, а Вас чому не пускають?» – «Так то мати. А мене 
більш не пустять, відпросилася один раз, шоб сказать, 
шоб вона за мною не плакала». І так, наче, десь пішла. 
Я кажу: «Скажу». І на другий день ходила казать. Мені 
мати снилась моя. Я на кладбище пошла. Гляну – мати 
лежить в труні, і другі люди лежать. Я кажу: «Мамо...». 
А таке полотенце на їх гразне. «А чого на тобі, – я цьо-
го не клала тобі полотенця, – гразне лежить?» – «А це 
ти мені не дала накрить очей, то це мені дали накрить 
очі». Тоді ще сниться мого чоловіка товариш. Наче така 
узко колейка і поїзд невеликий, два вагончики. Я сіла в 
той поїзд і їду на той світ. І стоїть трьохетажний дом. 
Я  там питаю людей, наче станція яка. Питаю, кажу: 
«Ягула Іван. Як його побачить?» – «Він тебе вже бачить. 
Ото третє окно – то його». Коли біжить: така сорочка 
біла, штани чорні, красівий такий, мене зустрів, здрас-
тується: «А чого ти прийшла?» – «Попитать, як ти жи-
веш». – «Я тут хліб ділю». – «А як ти ділиш?» – «Рано 
ділю, вечір і обід, три рази на день. На роботу йдуть, 
приходять». – «А ділиш?» – «Всім поровну». – «А я тобі 
їсти принесла». – «В мене їсти отак хватає». А тут жінка 
стоїть. А він до її: «Чого ти прийшла, дітей на кого по-
кинула? Іди, щоб я тебе не бачив!». Я кажу: «Да я за-
беру її, чого ти». І знов його питаю: «Іване, а гріх є?» – 
«Є! Я вірував Богу...». [Ви його запитали, чи є в нього 
гріхи?] Да. «Но я, – каже, – вірував Богу, і мене Господь 
зберіг. Мені непогано тут. А ти віруй в Бога, в церков 
ходи». Сіли на поїзд, поїхали.

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Прохори
Записала Л. Артюх 10 серпня 1985 р. 

 у с. Прохори Борзнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Горбань Федори Микитівни, 1899 р. н.,  

Андрієнко Христини Максимівни, 1900 р. н., 
та Де́мочки Феоктисті Кирилівни, 1902 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передвісники смерті. Як о ́дуд 
сяде на хату й прикаже «о́до тут, о́до тут» то жди ско-
рої смерті когось.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Воду з обмивання покійного виливають, щоб 
ніхто не вступив, ніхто не ходив, бо покойника «вби-
вають» у землю  – топчуть. Одягання померлого. На 
Троїцю всіх незамужніх померлих дівчат ховають у зе-
леному вбранні. Спорядження померлого. Не кладуть 
у гроб хліб, жито. Гроші у карман кладуть для викупу 
місця. Атрибути поховальні. Воду ставляють на ві-
кно до сорока днів, бо «душа навідується» – питиме. 
Хліб кладуть на стільці, як мертвий у хаті, і канунець 
ставляють на ніч. Водичку виливають щодня під по-
куть (як пол, – то знадвору, а як долівка, – то в хаті). 
Даровини прощальні. Коли йшли прощатися люди, 
несли хліб, бублики і конфети (клали коло  покойного). 
Занавішують дзеркало.

БОРЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  Процесія: 
хрест, хорогви, віко без хліба (панахиду окремо не-
суть, ув’язану, і  хустку), на нарах несуть покійного. 
[...] У  яму кидають гроші і землю. Заборони та пе-
рестороги, пов’язані з похороном. Як покійного ви-
несли, ворота закривають, щоб більш ніхто не вмер. 
Житом обсівають і зроду обсівали. Три рази сіють, аж 
до воріт. За покійним – наперед себе. Постіль од по-
кійного виносять у хлів, комору, а лавки миють. Об-
сівають житом у хаті, як покійного виносять за двері 
й ворота. Водичкою святою бризкають. Нари стоять у 
дворі, на нарах несуть. Двері скоро закривають, щоб 
смерть не верталася.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Несуть 
на кладбище печення, коржики, холодець, рибу, борщ, 
суп з квасолями («юшка»), каша, капуста печена, 
м’ясо, кисіль. Канун: бублики чи печення, политі со-
лодкою водою. Тричі перед обідом беруть. Виделки 
можна. Поминки післяпохоронні. Коли приходять з 
кладбища – руки миють. Гарячий обід в день похоро-
ну. Тепер і на другий день ходять на кладбище – снідать 
носять. Колись не було цього. На дев’ятий не ходять 
на кладбище  – дома частують. На сороковий ходять 
на кладбище і дома частують людей. Півгода тепер 
поминають, а колись не було. Год ходять на кладбище 
і дома поминають. Дари поминальні. Роздавали гос-
тинці раньше й після обіду гарячого, і з поминок. Те-
пер – рідко. Це і раньше роздавали, і тепер: ув’язують 
у хустку, роздають на кладбищі тим, хто ховає.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи на другій неділі – 
у  понеділок, вівторок після Паски. Обідають гуртом: 
як не селом, то кутками. Канун не несуть. На Паску 
ходять, на могилках яйця качають, роздають паску (на 
другий день Паски). На Паску діти ходять христовать, 
їм яйця дають. Поминальна субота перед Паскою  – у 
перший тиждень Великого посту. «Вшестя», «Вознесен-
ня» [немає поминок]. Свята неділя Троїця – поминають 
у суботу вішальників, втоплеників. Носять на кладби-
ще щось їсти, носять мисочку з поминаннями. Поми-
нальні суботи: Дмитрова, Михайлова, Кузьмина, перед 
Пилипівкою (поминають дома і в церкві). Вареники 
варять, пиріжки, кисіль. На Троїцю – русальна неділя.

ВАРВИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Леляки
Записано 14 липня 1992 р. 

 у с. Леляки Варвинського р‑ну Чернігівської обл. 
від Клижки Наталії Іванівни, 1907 р. н.,  

та Матухно Марії Гордіївни, 1906 [?] р. н.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Паска  – не ходили на 
кладбище, вродє, кажуть, вони прийшли до нас. В по-
неділок ідуть поминать. Христувальники ходять по 
дворах. Обід на кладбіщі не варили. Вже годів два, як 
на кладбищі всі разом не сідають, а каждий біля своєї 
могили. А тоді: «Підійдіть, підійдіть!»

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Дома хо-
вали нехрещених дітей і досі на дворищі цвіточки. 
У нас і досі неживих малих діток по дворах ховають. 
[...] Мати такої дитини усігда її поминала, роздавала 
милостиню. 

УЯВЛЕННЯ ПРО РУСАЛОК  На святу неділю, сухий 
четвер, заказує кажде: «Не йди в поле, в город, бо це 
Русалчин великдень». З нехрещених дітей робляться 
русалочки. Цього дня не пускали в жито.

ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Дроздовиця
Записав О. Васянович 10 вересня 2009 р.  

у с. Дроздовиця Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Літвін Антоніни Павлівни, 1927 р. н.,  

та Ткач Наталії Парфенівни, 1931 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Як сабака віє вніз, то хтось 
умрє, а як угору, то будє пажар. Сни-прикмети. Мерт-
віє снятца – на дощ. Сни-прохання. Як довга плакать 
за пакойнікам, то можє пріснітца. У мєнє синок умєр, 
я столькі плакала. Куди нє йду – плачу. Пріснівся мінє: 
«Сколькі будєш вжє плакать, пєрєстань ужє плакать. 
Так я ужє пєрєстала. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Хто хочє, так пойдє і на 
Паску на кладбіщє, і пакачає яєчка. Давєдаєтца. А так 
усє на Радуніцу ідуть. Качають там яічка. Як ідуть на 
могєлкі, то усє бєруть  – варать, гатовєть. Там расті-
лаємся міма магілак, а дє, то і столікі падєлалі. Бяром 
настольнікі, растілаєм і садімся. Нє так, шо в об’щєм, 
а так, шо наша вуліца, а то – друга вуліца, аддєльна. 
Чіє магілкі блізка за мною, то і садімся. На хрєсти вє-
шаєм рушнічкі вішіваниє і купляєм вєнкі. Красіва на 
могєлках. П’ють і гарєлку, і віно. Батюшка паправіть і 
нє сідіть з намі. Калі даговорімся, он прієдє, паправіть, 
паєдє, а тади вжє мі садімось.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відь-
ми. Вана людєй спасала, шєптала. Казалі, шо ціє вєдь-
мі падовгу нє канчаютца. Казалі, шо столь зривають, 
шоб умерла. Неодружених. Як умрє дєвчіна, то йє 
адєвають, як нєвєсту, як є в каго. Самогубців. Як хто 
павєсівсь, то нє разрєшалі хараніть на кладбіщі. Нє 
казалі батюшци, шо павєсівсь, бо нє будє адправлять. 
А тяпєр чі знає йон, чі нє знає, а вєшалніков хароніть. 
Раньшє їх харанілі на могєлках, толькі хрєста нє ставі-
лі. Калок, асіку забівалі на вєшальніку, шоб нє вілазів 
з ямі. Топєльнік так жє, як і вєшальнік.

с. Конотоп
Записали О. Боряк та О. Васянович 11 вересня 2009 р.  

у с. Конотоп Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Ляповко Катерини Григорівни, 1940 р. н.,  

 Ляповка Анатолія Яковича, 1941 р. н., 
Савченко Одарки Кіндратівни, 1917 р. н., 
Грабавець Варвари Борисівни, 1941 р. н.,  

та Пархоменко Ганни Яківни, 1936 р. н.
ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Передчуття смерті. Мой 

дєдушка умірав, то казав: «Подбєлі хоч трохи, бо я 
умру, будєт грязно цєлих сорок днєй». Я це добря за-
помніла. «Бо я сьогодні вмру». І поодбєліла. «Ну що, 
ти вже отбеліла?»  – «Отбєліла»,  – кажу. «Ну от і до-
бре, буду умірать». І умєр. Передвісники смерті. Гудє 
сабака на пагане  – на смерть, на пажар. Як у зємлю 
нагнєтца і гудє, то хтось умрє, а як угору – на пажар. 
Сни-прикмети. Мертвіє снятца на балєзнь. Як радниє 
снятца, – то на балєзнь, а як чужіє – на дощ.
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ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-

ня померлого. Свічку запалюют, на окно ставлят, об-
мивают. Буває так, що той, що умирає, і заказує кого, 
а буває, що нє успєє. Як старий умірає – старіших [кли-
чуть обмивати], а як молодий – молодших. Ілі сусідів, 
ілі дальнійших родичів. По платку дарят. Раньше  – 
полотна на рукава на сорочку, бо не було ж матерії, 
або латочку на фартух. Обмивают, положат. «Мертва 
вода». Воду виливают з обратной сторони под угол, де 
ікони. Одягання померлого. Одягалі те, що було гото-
ве. Що не було, то шукалі. Старалісь, щоб новейше що-
небудь. Раньше спідніци одягалі, обізатєльно сорочку 
вишивану полотняну, фартух повдв’язувалі – харанілі 
так, як люді хаділі тагда. А зараз – двє хусткі – одну 
зав’язалі, другу – по падушкє. Юбку якусь чи спідни-
цю, тапкі і чулкі. Тєпєрь уже – не спадніци, а плаття. 
Тєпєрь адєжди хватає, тєпєрь уже по-другому. Труна. 
Гроб, а раньше говорили «домовина», рабілі в калхозе, 
а  до колхоза  – вдома, були мастєра такіє  – плотнікі. 
А  стариє і загодя собі рабілі. Раньше гроші за це не 
давали. Із колхоза машину давалі, но матеріал давалі 
свой. Стружки раньше насипали [в] подушку, а ще на 
Троїцю, явор у нас кладут часто і сєно, і стружки туди 
добавляют, і робили падушку. Ніхто і не міряв. А то і 
нарощували, як не могли покласть. Спорядження по-
мерлого. Пєрад Тройцаю украшають хату зєлєнню, із 
ліпи роблять. А в хаті ягур (аір) па палу кідають і за 
ікони галючкі ліпи, і  на стєни, вскрозь,  – шоб гром 
над хатаю нє грімєв. Патом яго спалюють, алє нє всє. 
У хаті аставляють галючку чі двє. Асіки нє ставлять, 
а  ліпу ставлять, як нєма ліпи  – в’яз. На вокна став-
лять. На хлєв вєшають. Стаїть цєли тиждень, а патом 
вбірають. У  церкві свєтять зєллє. Пріносять дадому 
і хавають, а тади у гроб кладуть. Нічне перебування 
біля померлого. На слєдующий день начуют, вече-
рю посную готуют. Картофеля варят с алією, салати, 
рібу, сельодку, квасолю, тоже посную, гарілку ставля-
ют. Атрибути поховальні. На вокно ложат гастінки, 
і свєчка гаріт, в банку з зерном, курям отдавали. Воду 
до сорока днів міняют, просто виливали. А як виходіт 
сорок дней, з окна все прібірают. І гостінци там лєжат 
до сорока дней. Часть забірают на кладбіще, як хоро-
ніть. І як в ямку опустілі, хто був на кладбіще, – всім 
роздають. Те вже остається, то забірают на кладбіще, 
як на сорок днєй. І  свєчка стаіт на вокнє до сорока 
днєй. Вона ж не всєгда горіт, хто хочет – засвєтіт. Да-
ровини прощальні. Гастінци – кажний щось пріносіт: 
прянік, канфету, мандаріну, яблуко – усі, хто нє йдє, 
щось несе, обізатєльно. Ще нєсут салат, то хазяйкє от-
дают. Відспівування. На слєдующий день прівозят ба-
тюшку, певчую, свєчкі, батюшка правіт. А як батюшка 
отправіт – прощаются всє родствєннікі і ідут на клад-
біще. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. Нєльзя ні подбєлівать до сорока днєй, ні бєліть, 
ні стірать, особєнно нє біліть. Як умре, всі зєркала за-
кривают. І тєлєвізор. Днів три. Сестра моя двоюрідна, 
у неї син умер, дев’ять днів не дивилась тєлєвізор.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Виносят, 
двєрі закривают і,  як виносят за ворота, скарєй за-
кривают ворота. Рушнік вішают на хрест, тей, що в 
церкві берут. Несут хрест, хорогві. І на могилі вішают 
на хрест рушнік. На перекрьостках останавліваются, 
батюшка читає, родниє наклоняются под Євангеліє, 
возлє кантори, по просьбе радітелей. На віко кладут 

матерію метрів до трьох, і  батюшка забирає. Зупи-
няються большинство на перехрестях і на воротях, 
снімають гроб і на нарах несуть до могили. Батюшка 
останавліваєтся і правіт, і возлє могіли правят. Като-
рая взяла гастінци, стаіт на воротях і всім роздає кан-
фєти, пряніки. Всіх запрошую та обєд, багато ідуть.

КЛАДОВИЩЕ  Могила. Гроші не кладуть, а в яму, хто як 
хоче,  – капєйкі [кидають]. А  хто  – три рази горстку 
землі. Є  такі, що кажут: «Мені не ставте пам’ятник. 
Я не хочу, щоб на мене камінь ставили». Рушники по-
минальні. Як другий умре, і на хресту той рушнік сто-
їть пока слєдущий умре, хрест без рушника не стаіть, 
а потом, як другий умре, те й вішає свой, а цей – зніма-
ють. Раньше на церкву забіралі, а тепер большинство 
отдают назад, а  той несе на кладбіще і на свій хрест 
надіває. Год провісіт, а тоді – знімают. Хто до году, на 
Паску міняли. І на всіх рушнички є. На Пасху – шість-
сім рушників купляю.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. На 
другий день сходятся самиє родниє і ідут на кладбіще, 
сніданок понесуть – що-небудь із єди – халодну закус-
ку – і горілку, у чарку наллють і поставят на могилку, 
і посідят. І на дев’ять день – дев’ятіни – зовут тих, що 
прібираєть, і своїх, самиє родниє. А на сороковий день 
помінают, то там уже зовут багато – зовут всіх, хто був 
на похоронах. Хто прийшов, хто не прийшов. Хліб пе-
чуть, а на дев’ятий – хто, як хоче. На сороковий [день] 
несуть в церкву помінать, а хто – зове додому. Півро-
ку – свої: дєті, хатніє. І в год, годовщіна, тоже поміна-
ют. Коліво вже не роблять і панахіду не печуть. Тепер 
вже багато не несуть.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Пасху Радовніца – че-
рез тиждень послє Пасхи, во вторнік, а є такі села, що 
в понєдєльнік. Ідьом всє на кладбіще, берем з собою 
випівку, лімонади всякіє, єди, хто що мог пріготовіть, 
і пішем бумажечку за упокой. Обізатєльно берем хлє-
біну, яйця, канфети, пряніки, і  приїжджає батюшка. 
Там хтось стол становить, батюшка должен читать всі 
ті поминальниці, а  потом садятся і помінают. І  дєті 
ідут, з  могіл ніхто не бере, ми самі роздаєм. Кладут 
на могілу яйця, хтось забирає (ворони, собаки). Були 
й такіє, що ходят і забірают. У  нас яйця розламуют, 
щоби злиє люди не могли забрать. І  хлєба кусочкі. 
А  канфети подберут. І  віно у стаканчік. «Дєди» є на 
Михайліну суботу. У церкву напісать усіх і нести. Спо-
конвєку так називали. «Дєди» називаєтся, бо поміналі 
наших прєдков – дєдов. Уваженіє такоє. Обізатєльно 
яйця варілі, а так, – хто що наготував. Лишали миску 
на столі, кажуть, прийдут, а  вранці доїдали та мили 
все. З  суботи на неділю. В  суботу несли перед Ми-
хайлом до церкви, а яйце їли в суботу, а на Димитрія 
носили панахіду в церкву. І вечерю так готували. Ми 
поміналі тільки на Михайліну суботу, на Димитрія – 
не поміналі.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Було так, шо адно 
дітя вмерла, другє, третє, чатвєрте, так кумам у вакно 
дітя падавалі. Дітей нехрещених.  У моєї бабушкі було 
дев’ятеро [дітей], а осталося четверо, п’ятеро – вмер-
ло. Казала бабушка, що були такі, що і в два мєсяці 
вмерло. Похоронят та й усьо. Їх багато мерло, казала 
бабушка, по одинадцять, по многу було. Тепер же як 
вмре – то трагедія! А тади умре – так суділось, да хо-
ронят. Як нехрещене вмре, так на кладбіще, де-небудь 

ГОРОДНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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в уголочку. І хреста не ставили. Старались хрещоним. 
Батюшку звалі, самі – нє. Самогубців. Як хто павєсіт-
ца, то харанілі на кладбіщі, хрєст ставілі. Як павєсівся, 
так то самахоть. Ніхто ж яго нє заставляв, а вон сам. 
А як утапівся, то случай. Павєсітца – грєх.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Як забудят, і  пріснітся сон, шо 
шось там недоклалі, слєдующаго харонят, то кажут, 
[що] передать надо. Кладут у другу дамавіну, а  бу-
ває, що і не дозволят – я не знаю, для чого ти кладеш. 
А нє – просто на сваєй могілє викопаєт ямочку і зако-
паєт туда. Кажут, не плач здорово. Бо буває, що силь-
но ходіла на кладбіще, дак пріснівся сон. Каже, усє 
чісто лежать у сухом, а я – в мокром.

с. Хотівля
Записали О. Боряк, С. Микитчук та О. Васянович  

10 вересня 2009 р. у с. Хотівля  
Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Яковенко Марії Іванівни, 1933 р. н., 

Богми Ганни Іванівни, 1945 р. н., 
Споди Євдокії Григорівни, 1934 р. н.,  

Шуляк Ольги Іванівни, 1929 р. н., 
Лєонєнко Марії Хомівни, 1929 р. н., 

Мироненко Марії Калениківни, 1928 р. н.,  
Мироненка Миколи Трохимовича, 1922 р. н.,  

Шуляк (Редюк) Марії Андріївни, 1935 р. н.,  
та Атрошенко Марії Василівни, 1928 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
[Були якісь прикмети на смерть?] Собака может вить. 
Єслі ввєрх, значіт, буде пожар, єслі смотріт у землю – 
покойник. Бувало так, шо даже і птичка може постукать 
у окошко – ето уже може сповєстіть ілі про смерть, ілі 
гості будуть. Говорят, как винєслі покойного, і  сразу 
ідьот машина напротів  – значіт, єщьо где-то будет 
покойник вскорості. Сни-прикмети. Буває так, что 
єслі кому-то приснилося, что пасе коров, что корова 
отлучилася от стада, і  побєжал занімать, чтоби нє 
ушла, значіть, ілі в родинє будєт покойник, ілі будєт 
покойник, а  ти будеш знать, кто. Прімерно, у  мєня 
зять погіб, так приснилося, что у пєчкі упало двє 
кірпічіни. Вишло, что два покойника било  – зять і 
єщьо одін родствєннік. [...] Як мєртвиє снятца, то 
пагода ізмєнітца. «Стривожити» покійника. Єслі 
бачать, что поміраєт, стараются вєсти сєбя спокойно. 
А  єсли начньош плакать ілі крічать, так можна так 
іспугнуть, что може он єщьо пожіть, но очень тєжоло. 
Потом, єслі умрьот чєловєк, два часа уже єго нє 
трогают, потому что сєрдце стало, но єщьо організм 
живой, а  потом зовут уже сосєдєй. Передвісники 
смерті. Сабака гудє вгору – на пажар, а як гудє морду 
вніз, то кажуть, шо на сваю голаву гудє – здохнє чі вб’є 
хто або хто вмрє в сім’є, дє сабака віє. [...] Люди уже 
проходять по уліце і знают, что в етом дворє траур. 
Заходять, кто чєм може, помогають. Сочуствують і 
приходять провожать у послєднюю путь.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
тов ка смертного вбрання. Обично стариє люді уже 
сєбє намєчають, шо одєть в послєднюю дорогу. [Як 
цей одяг називають?] Називают «для поховання». 
[Людину, яка померла, як називають?] Покійная. 
І  тогда уже, єслі случалось, в етом дворє покійний, 
калітку нє закривают. Обмивання померлого. Єслі 
жінка [померла]  – женщін зовут, а  єслі мужского 

роду  – мужчін. Обично стараются родствєннікі, 
чтоб чєловєк, которий лєжал тєжолий, бил чістий, 
но для етого обичая грєють воду і наливають у 
посудину, моють, витерають і потом одєвають уже. 
«Мертва вода». [Що роблять з водою, якою обмивали 
покійника?] Вилівают. У  мене ось ікона вісіт у хатє, 
і под етот угол висипалі, чтоб ніхто нє ходіл. Говорят, 
шо нєхорошо, чтоб кто-то ходіл. Обично говорят, что 
єслі помил покійного, то нада висипать [виливати] под 
тот угол, гдє ікона, хоть ікони і нєт у домє, но знают, 
у  яком углу она должна бить. Одягання померлого. 
На ногі  – черевикі. Босими не клали. Спорядження 
померлого. [Чи клали в труну запасний одяг?] Ето по 
желанію, бувало так, что єщьо когда хоронят, так-то 
платок положат, какое-то платьє, полотєнце. Труна. 
[Як по-місцевому називають труну?] Гроб. [Коли туди 
покійника кладуть?] Єслі готова домовина  – ложат 
сразу, а  єслі нєт  – ставлять скамєйкі, ілі діван, самі 
делают, нє магазінного іздєлія, застілают простиню і 
потом уже, как домовина готова, ложат у домовину. 
Гроб стоіт на етом мєстє. [...] Подушечку із харашого 
пахучого сєна, м’яту холодну. Хто шо [у  домовину 
покладе] – хто рушнікі, хто насулник, хто простиню. 
Простілалі, подушечка  – і  увесь гроб. [Хто робив 
домовини?] Раньше – плотнікі. [Чим платили за їхню 
працю?] Другий раз  – заплотять, что оні сдєлають, 
а  нє, так пріглашают у дом і накривают стол  – 
пообедают. Сни-прохання. От одна жєнщина, дочка 
померла, йой пріснілося, що колготков не поклалі. 
Так, як у скорості хтось умер, так вона попросіла тих 
людей і передала. «Пута». [Чи перев’язують ноги 
покійнику?] Пєрєвязуют, но когда опускають у могилу, 
ето всьо нада розвязать і положить в уголочок гроба. 
[Для чого зв’язують ноги?] Смотря, как он скончался, 
і  смотря, в  яку дорогу єго будуть провожать, когда 
вєзут. Дорога трошки неважна, то росходяться, і шоб 
сохранілося правільноє положеніє тєла. Єсть люді 
такіє, что вот еті лєнточкі, которимі связани рукі і 
ногі, может украсть. Говорят, что ето для плохого. 
Нічне перебування біля померлого. Умер чоловік. 
Сусідку позвала, щоб переночувала. На другу ноч 
внучок привіз тую людіну, що читає. І вона за ноч всю 
ту книжку прочитала. Я  її попоштувала уже: вінца 
трошки, два платки і п’ятдесят рублів. [...] [Чи можна 
померлого залишати самого вдома?] Нєт, бо єсть 
всякіє люді. Сидять родствєннікі, ну а єслі прішлі 
блізкіє ілі сосєді, так родствєннікі должни прігласіть 
іх: «Пожалуйста, поночуйте». По старінному обичаю 
говорят, что нада, чтоб кто-то чужой бил. Уже часов 
у дєсять, шо там приготовілі, садятся поужинать і 
до утра женщіна, которая умєєт чітать церковную 
кнігу, чітаєт. Потом передохньот, тогда утром щє 
почітаєт, потом, єслі єсть возможность, пріглашают 
свящєнніка. Атрибути поховальні. Воду ставили. 
Якщо святая, то не надо менять, а якщо із колодязя, дак 
надо кажноє утро – як устанєш, вадічку забрать, под 
тей угол висипать [вилляти] і новую. До шесті нядєль, 
до сорока днєй. Не попітала. Свічку обізательно у 
зерно [поставити]. А  як ховалі, то проводнічки  – 
такіє свєчечкі. Їх забірают і кладут під праву руку в 
домовіну. Я,  як робіла в Дроздовіце [сусіднє село], 
то там обізатєльно щитают, щоб ніхто не украв і не 
наколдовав нічого. Одна роздає, а  одна забирає. 
Щоб вєдьма не наколдовала. Традиції жалобні. 
[Фотографію покійника ставили на стіл?] Ето завісіт 
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од родствєнніков. Ставили і обкривалі траурной 
лєнтой, платок траурний і сорок днєй стоіт, а  тогда, 
по желанію родствєнніков, так может бить і дальше. 
Даровини прощальні. [Ті, хто йдуть до померлого, 
несуть із собою щось?] Як приходят провожать, так 
єсть, шо несуть, а єсть такіє, шо приносять і говорять: 
«Можна я положу в домовину канфєти, пєчєньє? 
Пусть передасть моім родствєннікам». Спрашивають, 
так самовольно нє ложат.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Прощання 
з померлим. [Коли покійника виносять з хати, родина 
прощається з ним?] Аякже, перед тим батюшка говоріт: 
«Прощайтєсь і подходьте до хреста». Попрощаються, 
подходять до отца [священика], крєстяться, целуют 
крєст і уходять. Стараются, когда виносят на уліцу, 
бистрєнько закривать двєрі, чтоб в скорості нє било 
покойного знову. Виносять, у дворє ще может кто-то 
подойті, і на кладбіщє, но, єслі батюшка прочитав, так 
уже на кладбіщє нє прощаються. Самим блізкім єщьо 
розрєшают. Самий блізкій чєловєк, хоть і попрощался, 
но єщьо хочет раз. [...] Житом обсипают домовіну, 
дорогу із хати, як винесуть. На дворє насипали і  в 
хаті. Ізмєтєш – да курям. [Чи наймають музику, коли 
похорон?] Ето раньше нанімалі і сєйчас, єслі єсть 
бюджет. Просять музику і іграют похоронние пєсні. 
[Скільки разів поховальна процесія зупиняється, 
коли йде з дому до церкви?] Сколько пєрєкрьостков. 
Постоять, кто впєрєді ідьот пєрєд покойніком  – 
поворачіваєтся ліцом до машини, постоять мінутку-
две і поворачіваються, і ідуть. Єслі по желанію, несуть 
ікону, портрет, гостінци. [Чи  можна переходити 
дорогу поховальній процесії?] Нєльзя. Ето стариє 
людє говорят. Пєрєд покойним нєльзя пєрєходіть 
ілі напротів, єслі нєсут покойного, ідьош, єдеш  – 
остановісь. [Біля воріт кладовища зупиняються?] 
Аякже. Вєзут машиною, раньше  – носілі. В  сєлє 
носілі прямо на кладбіщє  – «нари» називаются. 
Ставілі домовину і нєслі. Довозять до кладбіща, нари 
виносят, ставлять домовину, подходять-подносять до 
могили. И  там уже, смотря кто умєр  – заслуженний 
ілі колхознік, виступаєт прєдставітєль [управління], 
могут виступіть друзья. [...] Останавлівалісь часто по 
дорозі, по дворах, люді стоять. Хліб тади виносят, як 
покойніка нясут. В тарілку булку хліба, солі і виносят 
із двора до поворота на кладбіще, і  ворочаєтся, 
ставляют на стол, а хліб тей рєжут на обєд. [На віко] 
нічого не клали. Хрєст попереду іде, а  тєпєрь уже 
батюшка не ходить, так, в  хаті попомонаєт. Тепер 
батюшка на всі сьола, то не вспіває. Несут двє карогві, 
ідуть люди, вєнкі, давнєє – не було, а тєпєрь – вєнкі. 
Відспівування. [Чи  заносять покійного до церкви?] 
Єслі єсть церковь в сєлє – заносять, домовину ставлять 
в положенном мєстє і ставлять свєчкі у домовинє, там 
єсть такоє прєспособіє. І  батюшка правіт, а  свєчкі 
горять. Заборони та перестороги, пов’язані з 
похороном. Сорок днєй закрито зєркало, чтоб нє 
било такого ощущєнія, что отраженія покойніка. 
[Чи  зупиняють годинник?] Зупиняють обязатєльно. 
Говорят «сердце стало». Так, пока поховають, 
а потом пускають часи. [Чи дозволено вагітній жінці 
прощатися з покійником?] Она може попрощатся, 
а  йти за гробом нєльзя. Говорять, может рєбьонок 
родітся, и что-то отразітся на ньом, ілі вообщє нє жив. 
[Чи підмітають у хаті після виносу домовини?] Пока 

донесуть до кладбіща, єслі розчитують, что успєють, – 
подмєтають. І после того, як поховали, єслі квартіра 
ілі хата в сєлє, нє бєлять – стараються до сорока днєй 
нє бєліть. Говорять, что єго память ілі душу бистро 
забєлюють. 

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. [Як опускають труну 
в могилу?] Як у яком сєлє. Єсть  спєціально, єслі в 
кого-то хранятся рушники, ілі єслі рушніков нема  – 
на вєрьовках. Домовину опускають, то стараються, 
чтоб вперед ноги шли. [...] [Окрім землі, у  могилу 
щось кидають?] Раньше мєлочь кидали  – копєйкі 
бєлиє. Вроді би так, уже купілі єму квартіру чи хату. 
Як опустять, тогда только бросають. [...] Хто пам’ятнік 
ставить, а  хто  – хрест. Хрестік поставиш, дак відно, 
що могіла. Тєпєрь такі пам’ятнікі, такий цемент, 
йон поставят  – розвалівся тей пам’ятнік. Дари 
поминальні. У  церкву панахіду несуть. Надо нєсті 
дві бутилки віна, п’ять булочек, один стакан сахара 
або меду, боханку хліба, чистий платок, платочки 
і кажну свєчку платочком обмотать. Так і на церкву, 
і на свічки. Рушники поминальні. Разниє мєстності. 
Єсть, шо похоронять, і  на хрест вєшають: хто тюль, 
хто вишиваний народний рушник, хто з магазіна 
украінскій купляють. Хто вєшает, а  больша часть 
ложат под праву руку под подушку.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять у вас на похоронах?] Єсть так, 
шо плачут і говорят родичі. А єсть такіє, шо она стоіт 
і смотріт, а заплакать – не заплаче, так сдержує сєбя і 
все. [Упродовж якого часу можна плакати?] Плачуть, 
а потом, когда начінаєт [піп службу], єслі прігласілі с 
церкви, тишина.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. [Після 
похорону додому вертаються?] Аякже, родствєннікі 
ілі кому-то сказали [покликати]: «Просим, люді 
добриє, до хати пообєдать». Кто счітаєт, что нада 
ідті, – ідьот, а кто счітаєт, что я провєл, а чіво я пойду 
за стол садітся. Страви поминальні. [Коливо] із меду 
дєлалі, а хто тепер – із сахару. Булкі покришут, водой 
кип’ячою розводили. Булку бєлу. Хліб не ставили. 
Поминки післяпохоронні. [Через скільки днів 
поминають померлого?] Поминають три дня  – ето 
своі, поминають дєвять днєй  – пріглашають дєвять 
чєловєк. Поминають у сорок днєй і у полгода  – ето 
завісіт од родствєнніков, – і у год. [...] Возят снідат на 
могилках. Уже, як мі його одвєзлі на кладбіще, то всі, 
вузький круг, і ми сєлі, люді одбулі і пошлі. Я звала всіх, 
хто помагалі, і сусіда звала, у дев’ятини і сорок днєй от 
смерті, і полгода, і у год. У сорок днєй надо отправіть 
панахіду. Обізатєльно у той дєнь, у який вона умерла – 
на сороковий дєнь. А тоді обєдню готовлять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Радуніца в понєдєлок. 
На Радуніцу хрест зав’язуют: хто – тюль, хто – вєнкі. 
Купляют готовиє цвєти. Колісь рушнікі, а тепер – вже 
вєнкі. Панахіду в церкві. Так само – хлібину [несли], 
хочеш – сахар, яйця, як на Пасху, нєсут на могилки. 
Виносят стол, скатертину, хто блізко живе. Отправят, 
а  тоді садітіся. Поминання особливе. [Як поминали 
тих, хто не повернувся з війни?] Пишуть імя і пишуть 
воін.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  А  от 
церкву бур’ялі [руйнували], бур’яв адин малади хлопец, 
дак убівся  – мациклєтам єхав. Дітей нехрещених. 

ГОРОДНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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[Як ховають дітей нехрещених?] Смотря, у  якому 
возрастє. Єслі малєнькій, то ідьош у церковь, батюшка 
сначала пєрєкрєстіть, а потом правила провєдьот, як 
покойніку. Єслі дорослий і по-чесному скаже, что он 
нє крєщен,  – он пєрєкрєстіт єго тоже. Самогубців. 
Раньше таких людей не хоронили на кладбіщє, а гдє-то 
на сторонє. І даже, єслі погіб случайно, так і женщіна 
пріходіт – чітаєт, і батюшка будєт правіть. Но єслі сам 
себя погубіл, даже ета женщіна, которая чітає, нє ідьот 
чітать. А сєйчас я слишала, шо єсть у області старший 
священнік. По єго разрєшенію только етот батюшка 
может запєчатать – називаєтся «пєчатать єго душу»: 
бєрут зємєльку, когда он умєр і там єсть спєціальниє у 
ніх молітви, і у зємєльку ставлять свєчєчку: поспєвалі 
із жінками, коториє «поющіє» називаются, і потом 
он уже тушіт ету свєчєчку, і етот угольок, которий у 
кадєлє горєл, висипаєт в ету зємєльку і нада однєсті 
на могілку, і  положіть так, как ми крєстімось. [...] 
Як павєсітца, то нє абічни пакойнік. Калісь жє їх на 
кладбіщі нє харанілі, а  тяпєр  – на кладбіщі. Калісь 
харанілі нє на кладбіщі, а в канаві. Па-моєму, і хрєст 
нє ставілі. А  тяпєр  – усєровно. А  шо утапівся, то, 
можє, йон утапівся нє спеціальна. Батюшка хароніть 
топєльніка, а  вєшальніка  – нє. Я  дєсь такє чула, шо 
вєшальніку кала забівалі, шоб большє вєшальнікав 
нє було.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  [Скільки днів душа 
покійника ходить по хаті?] Сорок... До сорока днєй 
кажется, что он куда-то пошол, что он нє умєр, он 
скоро прійдьот, а как сорок днєй пройдьот – тяжело, 
нє такоє ощущєніє.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  По-народному говорят, шо 
жалко  – не жалко, а  поменьше плачь, потому что 
пріснітся покойний і говоріт: «Мне нада одежду 
помєнять, я  уже мокрий лєжу». Рассказивалі, шо 
поховалі парня і нє положилі полотєнце, і на хрест нє 
повєсілі. І  пріснілся крьостной сон: «Мама хрещена, 
прінєсі мнє полотєнце, бо єслі устану я утром, умоюся, 
так нєчєм мнє витєрті ліцо». Крьостная взяла рушник 
і пошла на могілку, і, скоко можна було, пробрала 
зємєлькі, положила, а другий повєсіла на крєст.

ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Крупичполе
Записали І. Коваль‑Фучило та О. Васянович  

3 липня 2010 р. у с. Крупичполе  
Ічнянського р‑ну Чернігівської обл. 

від Костюк Любові Сергіївни, 1938 р. н., 
Слобоняк Надії Іванівни, 1918 р. н.,  

та Литвиненко Надії Петрівни, 1927 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  

Сни-прикмети. Ото сниться, в нас одній приснилось, то 
думала на свекра. Приходить сусід [покійний], каже: 
«Ліда, пошлі зо мною». І до її в хату прийшов. А вона 
каже: «Боже, Грицько, куди я піду, як у мене стірки 
стільки багато! І корова теля привела». А корова дій-
ствітєльно теля привела. Увечері їй сон наснився. На 
друге утро чоловік: «Ліда, Ліда, уставай телятко пус-
кать». А вона – уже [померла]. [...] Мертві сняться – 
пагане. Покойник забірає з собою – проти смерті, про-

ти великої болєзні. Сни-прохання. Таке було, шо жін-
ка чоловіка поховала да наділа труси, а підштаників не 
наділа і сорочки, а  майку. Дак приснилося: «Оксене, 
ти пожаліла мені надіть білльо?». Дак вона, вмерла 
людинка, собрала, замотала, передала мертвяком. Ка-
зала: «Передай моєму хадзяїну. І  привєт передавай». 
І у гроб положила.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  Везуть по-
койника уперед ногами. [У  вас возять чи носять?] 
Раньше носили, люду було багато. Тепер – на машині. 
І гроб, і кришку, і вінки. [Чи ставлять пам’ятники на 
могилу?] Ставляють. Воно, по суті дєла, і не нада. Ще 
й огради ставлять, обгороджують. [А як полагається?] 
А  як справедливіше. Матір от ховала, обіклали кір-
пічом – і по сьогоднішній день стоїть. А тепер зайди 
на кладбище  – огради да тиї... гробниці. Хто-зна, як 
воно справедливіше. Скільки вір є, і яка справедливі-
ше? [...] [Де хрест ставлять на могилі?] В ногах. Опус-
кання труни. [На чому спускають труну в могилу?] 
Такі вірьовки. Хоч вірьовки або рушники. [Що потім 
роблять з рушниками?] А рушники церковні, є нари. 
Машина привозить на кладбище, ставлять на нари і 
церковні рушники. Там є хатина, і нари туди ставлять, 
щоб на дощі не стояло.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять за померлими?] Хто, як може – 
плаче-приказує. Плачуть. Я  вже восьмеро поховала. 
[Ви за ними голосили?] Не голосила, а так – плакала 
і все. Приказувать – ще осудять, скажуть, що не таке.  
За сестрою. 

Сестричечко моя!
І діток ти покинула,
І на кого ж ти їх покинула?!
Ти ж настраждалась,
Ти ж і нагорювалась,
Так тепер же коли ж ми тебе побачим?
Да відкіль же тебе визирать?

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Колись казали «могелки», 
а тепер не кажуть, тепер – «кладьбище». Могелки коли 
попало ідуть прибирають. До Провід ідуть. У кого ж 
могилка не памнятник, а  так, насипом, дак піддєлу-
ють, хрести красять. А хто волний, дак і до Паски при-
барє. У нас отак, над низом, зробили стил довгий. Тоді 
сідать – скамейку довгу. Застілаєм клейонку. Ти при-
ходиш  – рядом застілаєш, хтось приходить  – рядом 
і, отак, уряд-уряд усі сідаєм. Шо в кого – виставляєм. 
Нема в тебе того – поставим тобі, нема в мене того – 
від тебе поставлять. Дуже гарно. Я  приходжу, зразу, 
покиль люде зійдуться, ставлю на свою могилку, шо 
я виношу, постоїть, підходять люде, беремо, ста-
вим вряд і сідаєм. На хрести вінок або букет якийсь 
вішаєм. 

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Дівчина, як 
вмірала, то одівали вінок, хвату, біле плаття, туфлі – 
все-все. Так, як молоду вдягали. Я свій вінок оддала, 
а вони взяли да на той світ положили вінок мій. Так я 
згорувала вік. Як хлопець, так квітку ставили [на гру-
дях]. Коровай і шишки не печуть. Вішальника. Хо-
ронить таких не разрешають на кладбищи. У самому 
уголочку, коло води, похоронили. Гріх, кажуть, ховать 
[з  усіма]. А  тепер багато ховають. Багато не призна-
ються батюшці. Утопленика. Той, шо втопився, то хо-
вають на кладбищі.
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ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Як хто повісить-

ся, то велика буря стає, дощ великий стає. Господь 
сердиться, шо він чорту душу оддає. Повісили рогати 
його. Надумався, а вони повісили.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Насобирали гроші, а він помер. 
Каже: «Боже мій! Це ж долари». Поховали. Дев’ять 
день одбули, сорок день подходить, через два дні – со-
рок день. А вона тоді каже: «Я тебе прошу, вже не раз 
я тебе просила, так ти мені не отвічаєш, скажи, де ти їх 
дів?» Одна ніч пройшла, друга. Сниться, наче так він 
[покійник] гукає: «Галько! Ти мене питала за долари, 
так піди в оту хатину, там в подушкі, такі, шо цига-
нам їх оддають, отам лежать долари». Пішла – лежать 
гроші.

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Короп’є
Записала Л. Артюх 20 липня 1985 р.  

у с. Короп’є Козелецького р‑ну Чернігівської обл.  
від Козак Катерини Василівни, 1941 р. н., 

та Артюшевської Надії Іванівни, 1930 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Воду після обмивання покійного під дерево 
ллють, шоб люди не наступали. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з похороном. Дзеркало завішу-
ють, годинник спиняють. Житом сіють за покойним 
всю дорогу (з-за  порогу). Ворота скоро закривають, 
як винесуть, щоб худоба не переводилась. Глядять на 
покойника не через вікно, треба вийти. Атрибути 
поховальні. Свічки ставлять – шістьма свічками на-
вколо труни. Ставлять од Паски до Троїці. А далі одна 
свічка над головою. Тоді тушать і забирають кожен 
собі додому. Вода після смерті сорок днів стоїть на ві-
кні. Конфети у платочок і в ноги, в труну, [кладуть]. 
«Мертва кістка». Мертва рука помогає од хвороби. 
Даровини прощальні. Хліб на похорон несуть, роди-
чі – сир, сметану.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДО-
ВИЩЕ  Як винесуть, у  хаті кроплять святою водою. 
Хрест несуть (не могильний, церковний), з платочком 
(навхрест), віко покривалом покрите, [без хліба] чо-
тири чоловіка [несуть], певча співає, мари з покойним 
ушістьох несуть. Спиняється процесія на переулках і 
на мостках через річки, струмки. Дванадцять раз тре-
ба стати. Могила. Гроші в яму, жито сиплють. Землю 
кидають чужі, своїм не велиться. Дари поминальні. 
Роздають на кладбищі конфети, печення. [...] Нищим 
отдають одежу й пиріжки на сороковий день.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. В  день 
похорон  – обід, всіх родичів кличуть, поминки 
обов’язкові. Страви поминальні. [Готували] до ві-
йни: картошку жарену, борщ, галушки, коржики, 
кашу й кисіль [остання страва]. Тепер: борщ не ва-
рять, мнишки [млинці], риба жарена, салати, варена 
риба, котлети, голуби [голубці] з рисом, бабка або 
каша, кисіль наостанок. Горілки тепер меньше п’ють, 
вино. Коливо варять на перший, дев’ятий, сороковий 
день, півроку, год: яблуко свіже, «политий хліб» – са-
хар або мед, вода. Перша страва – борщ, тепер – карто-
шка. Остання – кисіль червоний, молочний теж буває. 

Варять і жарять в хаті чи дворі. Тільки ложки [клали], 
вилок, ножів не можна ставити. В піст – пісне: борщ 
з маслюками, риба, оселедці, капуста з олієм, варе-
ники з грушами. Пиріжки печуть (без обов’язкової 
начинки). Нема моди їх роздавати вкінці. За столом 
не цокаються, бо сум у хаті. Поминки післяпохорон-
ні. Родичі об’являють поминки: дев’ятий, сороковий, 
півгода (тепер), год. Положено і в двадцять днів по-
минать – «душу приймають». Назви: «гарячий обід», 
«дев’ятини», «сорочини», «повго ́дини», «годови ́ни».

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  «Диди́» (перед Троїцею). 
Несуть їжу на могилки: котлети, м’ясо, рибу, чарку не-
велику. Угощають близьких і бідних. Дев’ятого трав-
ня – День Победи, ходять, поминають, крашанки не-
суть для усіх могилок. Про ́води – теж крашанки, пас-
ку [несуть]. Осінню є «Діди» перед Пилипівкою, після 
Михайла, через тиждень. У хаті – коливо й вино, си-
тро. Квас раніше [робили]. Квас з хліба й березовий, 
яблука квашені (пили й сік), теж квас [магазинний].

Записав О. Васянович 29 червня 2010 р.  
у с. Короп’є Козелецького р‑ну Чернігівської обл. 

від Карпенко Мотрони Яківни, 1918 р. н.

КЛАДОВИЩЕ  Па землє растилали тиє настильники і 
на настильники становлять прадухту. У нас уже ста-
ли парабили, но кажуть, шо на сталах нельзя, так на 
лавачках [споживають їжу]. Рушники поминальні. На 
хрести вйєшають і рушники, і платки. Вани там аста-
ютца, нехто не забирає, інче так і пачарнєєтца там.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Могелки прибирають 
апасля Паски. А тадє, у панеділак, ідуть на могелки – 
називають і «Правади», і «Грабки», і «Радавниця». На 
могелках цілуються. Як да родіча сваго прідеш, то ці-
луєш хреста. Яєчком пакачають, канхвети паложать, 
дєтям дадуть і всім. Оце стрелись: я вам дала, ви менє 
дали. У нас, де вже нашиє люде є, то приєзжають.

КОРОПСЬКИЙ РАЙОН

с. Верба
Записали О. Боряк, С. Микитчук, О. Васянович  

та В. Сироткін 18 вересня 2009 р.  
у с. Верба Коропського р‑ну Чернігівської обл. 

від Остапенко Софії Петрівни, 1921 р. н., 
Циган Любові Іванівни, 1923 р. н., 

 Власенко Наталії Іванівни, 1938 р. н.,  
Купенко Любові Іванівни, 1943 р. н.,  

Баравика Анатолія Григоровича, 1954 р. н., 
Темнюка Михайла Гнатовича, 1926 р. н.,  

Гриб Катерини Яківни, 1928 р. н.,  
та Гриб (дів. Темнюк) Анастасії Яківни, 1926 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  [Сниться перед тим, як загинув 
син Віктор]. Петро, [чоловік], каже: «Іді понад річкою, 
там, за мостом, лежить фуфайка, якийсь тракторист 
там ночував і  покинув фуфайку, їдь туди, і  забереш 
ті фуфайку, і принесеш, ми Вітю у ту фуфайку укута-
ємо», і нашли ту фуфайку на тому місці, де він убився. 
[Розповідає сон]: Петро остався коло мосту з конем, 
а я пішла річкою, понад річкою, криниця наша і трава 
зелена така, і на тій траві фуфайка зелена лежить, «ли-

КОРОПСЬКИЙ  РАЙОН
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цом» угору, так, на травичці. Я за ті фуфайку, підняла, 
струснула і  несу, дохожу до мосту, стоіт Петро з ко-
ньом, і Витя стаіт коло його. «О, – каже, – бач, лєнілась 
іті, а от пошла і фуфайку принесла. Розтели фуфайку 
на возі і Витю сади». Я фуфайку разослала і Витю по-
садила, і поїхав... А я назад вернулась додому. Вишла я 
в сад, у смородинку, а вороб’я прилетіло так на дерево, 
як вишня, і «куги-иии, куги-иии, куги-иии», і кугиче 
мені. А мені наче кость в горло лізить – і де ти взялось? 
Принесла тієї смородинки, зварила киселю, пошлі ми 
льону брать із дочкою, а вон, [син], взяв свиней везти. 
Оце два знаки [про смерть сина] було, я вік не забуду. 
[...] Якщо зуб випаде та ще і кров – значить, хтось умре. 
У мене перед сином приснилось: вийшла така буря, і з 
усім знесло сарай, кришу повністю – і син повісився. 
Перед тим, як мав померти дід [чоловік], їду я на возі, 
полем якимсь, а Єгор услід біжить наче, і я хочу коня 
спинить і не могу. Тоді доїжджає кінь до річки і зразу у 
річку – шубовсть. Я ж на возі сижу, переплило ту річ-
ку, я на берег вилізла, дивлюсь: він іде, дойшов у воду, 
дойшов до берега, я кажу: «Давай руку, я витягну тебе 
з води». І він мені руки не подав, і я проснулась. Перед-
вісники смерті. Колись одчиняли шибку, розказувала 
моя матка. [Як вмирала] свєкруха, дак каже: «Одложи 
шибочку в окні, уже мої родичі прийшли. Ви не бачи-
те, а  я бачу  – коло порога стоять. Афанасій, відкрий 
шибочку, хай вже дух мій іде». Афанасій шибочку од-
тулив, і вона умерла. Полегшення агонії. [У який спо-
сіб полегшують людські муки?] Тепер уже, коли довго 
не вмирає, так батюшку гукають. Нікого у хаті нема, 
тільки батюшка сам-на-сам. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Тільки баби обмивали. Одяг тепер у 
якийсь рівчак покидают, а раньше виносілі на обочи-
ни, на перехрестя треба, так казали. «Мертва вода». 
Воду виливають туди, шоб нічо не ходило – в углу, шоб 
і курка не ходила. Полотєнца ті, шо обтирають, тоже 
викидають. «Пута». Зв’язують ноги, шоб не розходи-
лись. Пудв’язуют рота марлєчкою. На щось беруть, що 
рука болить, так перев’язуют руку чи ногу кисійкою 
тою, хто желаєт, а  так не заберут. У  домину кинуть, 
до покойніка, розв’яжут уже, як на той світ іде. Одя-
гання померлого. Нове одягають: сорочку, плаття чи 
сподніцу, чулки. Раньше обматували білою тряпкою, 
якусь разорвуть. Жінці ще – фартух, сорочку вишива-
ну, корсет прибирали, а тепер – кохта, плаття. Чолові-
кові – сорочку, штани, пояса – ні. Труна. Домина – це 
гроб. Робили на дому, у кого доски були, а тепер купля-
ють. Стружки – на обочину [дороги] кудись [виноси-
ли], палить – не палили, на дно клали потрошку і сіна, 
і застиляли простинею [домовину], а тоді якою-небудь 
матерією – цвітною якоюсь, зелененька чи красненька. 
[...] [Чи заздалегідь турбуються про труну?] Ні, тоді, як 
умре. [Хто раніше робив труну?] Плотнік, хрест вари-
ли, поки був колгосп. Раньше із дуба хрести [робили], 
а це ж уже стали залізниє ізварівать. Спорядження по-
мерлого. Босими не ховали – тапкі становлять. Покри-
вальце красіве або матерія красіва, щоб укутать [по-
кійника]. Колись накутували іще лице, як в ямку опус-
кають, як накривали кришкою покойніка, а тепер уже 
не накутуют. Палку [кладуть], як я з палкою [ходив]. 
Шапку або картуз клали збоку [для покійника-чоло-
віка]. Рушника – наче ні, подушку, хоч жінка, хоч чо-
ловік, застеляли хусткою красівою, закутуют подушку. 

Іншому канфету покладуть, горілку. Нічне перебуван-
ня біля померлого. Поки ще в хаті покойнік – вечеря-
ют. Картошку варят усєгда, п’ють горілку, вино. Риби 
набрали свіжої, оселедця. Хто прийде ввечері  – всі 
вечеряют. Треба, щоб пара йшла [від страв]. І колись 
ночували коло покойніка. Святу книжку читают, баба 
такая, і тоді ж ночували – стерегли його. А тепер, ка-
жут, не треба його стерегти, він не втече, ідіть усі додо-
му – покойніка замкнуть, і покойнік сам спить. Тепер 
мало людей [перебуває біля померлого]. Колись найде 
повнюхонька хата – мо’ душ двадцять, і всі вечеряют, 
і Святу книжку читают. Раньше ночували всі, а тепер – 
ніхто. [...] [Скільки діб покійник удома ночує?] У кого 
як: кого зразу хоронять, а кого і два, і три дні [вдома 
перебуває], ждуть родича якогось, шоб приїхав. Го-
тують вечерю, сходяться, Псалтир читають, повече-
ряють. Побудуть до десяти, до дванадцяти, а хто – до 
ранку. [Чи можна залишати покійника самого в хаті?] 
Буває і таке. Атрибути поховальні. На столі станов-
лят стакан води, і вода та стоїть дев’ять день, і кожен 
ранок треба воду ту перемінить  – носять на вугол, 
у хаті, надвір, де покойнік лежить, він лежить на лавці, 
ікони там, а водичка стоїть кало його на вокні. Ту виси-
плять на вуглу, а другеньку насиплять свіжаї. Проста 
вода, щоб він ходив дев’ять днів да пив. На дев’ятий 
день туди ж виливають, обмиють стакан і все. Свічку 
запалюють, ставили на окні коло покойніка, у зерно не 
вставляли. Даровини прощальні. Люди приходять, [як 
покойник у хаті]. Канфеточку несуть, пряничек коло 
покойніка кладуть на столі. Хто пляшку принесе, хлі-
бину, несуть потроху, і на столі усе стоїть. Покойніка 
понесли – із стола приберають бабки гостинці. Гостин-
ці на могилки беруть, у хусточку зв’язують, коло ямки 
хтось стоїть, батюшка одправить на могилках і розда-
ють, хто прийшов, по дві чи по три канфеточки. Кан-
феточок трошечки візьмуть [на цвинтар], а те остаєть-
ся хазяїну. А тоді, як поїдять усе [за обідом поминаль-
ним], і кисіля становят, і канфети, і пряники мисками 
становлят. І забирайте – хто їсть, а не їсте – забирайте 
додому. По карманах забирайте. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з померлим. Кажут, як плачеш, він 
там у мокрому лежить. Гріх, кажут, плакать. Застеля-
ють дзеркали. Голосіння. [Чи голосять у вас?] Аякже. 
Кому жалко, той пригалашує, особєнно свого. Відспі-
вування. [Що відбувається, коли священика запро-
шують на поховання?] Священик править, півча спі-
ває, світять свічечки – у кого сім, у кого дев’ять. Коли 
похорон отправлять, всіє [свічки] збирають у кучку і 
кладуть у гроб, тоді прощаються [з покійником] в хаті 
родичі і сусіди.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Зерно, як 
виносят покойніка із хати, дак беруть черепочек по-
ганенький, так на порозі кидают тей черепочек із 
зерном – б’ють, черепочек тей розбивают на порозі із 
зерном. Черепочек  – горщик такий, що розвалився, 
[старий]. Хоч жито, хоч пшеницю – на шось б’ють, за 
покойніком кинули – розбили. Хрест берут в церкві, 
два рушники вішают, зав’язуют, і два платочки – один 
кладуть тому, що несе, мужчина несе, а  другий пла-
точек і рушник у церкву оддадуть. З хрестом несуть 
вєнкі, баби несуть, тоді батюшка іде, півча, а тоді по-
койніка несут і кришку (як далеко, покладуть на ма-
шині. І  гроб на машині). Кришку застеляють, як не-
суть,  – скатерть або простинь кладуть. І  колись так. 
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Скатєрть із кришки забирають у церкву, як покойніка 
опустят. Трошки проїдуть і спиняються разов два чи 
три, і  на перехресті трошки постоят, поспівают, ба-
тюшка щось погомоніє. Поперед несуть віко чотири 
баби. Кожному дають платочок, напевно, тепер і гро-
ші дають, раньше – не давали. І тії, що копают ямку, 
дак і тим платочки дають і гроші. Певча співає, тоже 
дают платочка і гроші. [Тим], що куховарят, тряпку 
дают чи простинь, – шо у кого є. Раньше ж бідно було, 
так мало давали, а тепер люди розбагатіли. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. Люди про-
ходять за покойніком за ворота, а як покойніка поне-
суть, зразу ворота закривають. В хаті прибирають, бо 
будуть же іти обідать. Ніхто не виметає.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Гроші у домовину не 
кладуть, а у ямку, як покойніка опускать, дак кидають 
копійок скільки. На могилках мілоч в ямку родня ки-
дали, Купляли місце, тоді земельки потрошки кидали, 
щоб не снивсь, кожний трошки кине на гроб. Могила. 
Хрест одразу ставлят; рушник, той, що несе хрест, за-
бирає собі, а  другий  – забирає собі. На могилі нічо-
го не бросають. Рушники поминальні. На Проводи 
в’яжуть і вєнкі, і рушники. Сільки вінків, що могилки 
сяють! І жінці, і чоловіку – разніци нема, і колись так 
було. Не знімали, [увесь час висіло].

ГОЛОСІННЯ  На похороні співають баби:
Душа іде на небо,
А тіло в землю закопают.
Душечка на небо йде – одінут мене у новоє плаття,
Как будто на празник большой,
В могилу мене опустять,
Прикриють мене сирою земльой,
А душичка пойде на небо,
А луна цілу ніч світиме над могилою. 

Так співають, як умре покойнік, як заховают і поми-
нают. В дев’ять день, в сорок, в полгода поминають і 
в год.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Як ховают 
покойніка, то ворочаются назад усі, хто хоче... Стоїть 
вода, і утиральник висить, і всі руки мили. Усіх про-
сили на обід, інший не йде, каже: «Я  у них у работі 
не був». Гукають усіх: «Заходьте поминать». Страви 
поминальні. Обов’язково борщ, захолід, каша чи га-
лушки, катлєти – усе, шо хочеш. Налисники і голуб-
ці. Коливо – сахарку кидає чи медку у миску, яблуч-
ка покришем і  таді, у  церкві, проскурки продаються 
маленькі. Обізатєльно три ложки [брали], нічого не 
ївши. Колись не було такого, борщ і каша – грецька, 
пшоняна, хоть круп’яна, – яка є. Кисіль варять, каву-
ни – і всьо. Ягодки які зварять і крохмалем заварять. 
Холодний кисіль. Кисіль позаду ставили [остання 
страва]. «Сніданок» для померлого. На могилу і пляш-
ку становлят, і  чарку, і  закуску. Несут снідать йому. 
Поминки післяпохоронні. Поминають у дев’ять, сорок 
день, а тоді у год. У нас, у Вербі, у полгода поминають, 
а в людей, [по інших селах], у полгода не поминають, 
а хто хоче, так і в два поминає. [...] Колись брали хлі-
бину і сахар. У церкві правиться, в церкву несуть попу 
панахиду, і гроші платять батюшці. Дари поминальні. 
Береш пляку і закуску – риби чи катлєтку, коливо бе-
рут – і роздают. А як не роздадут, так дорогою ідуть 
і роздають. Цукерки і стопку, як уже ідут із могилок. 
Перехристяться, [скаже] Царство Небесне і все.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Є Дєди. Як пройде Пасха, – 
через тиждень, у вовторок ходять на могилки. Ходять 
раньше – могилки прибирають: обкопують, сміття по-
дгрібають, а вєнків – раньше не було цього, а тепер ба-
гато! У нас хрести залізниє стоять. Це Проводи – Дєди. 
Беруть, шо у кого є – варене що-небудь, яйця обізатєль-
но, кругом могилки яйцом покачаєш, кругом могилки 
яєчко, на могилку покладеш яєчко. Діти заберут [зго-
дом]. Цілими клали, не одне. І паску брали – хто клав, 
хто не клав. Проводи – в понеділок, а Дєди – во вто-
рок. У церкву несуть панахиду – хлєбину, сахару ста-
канчик, там свічек купиш. [...] На Проводи у вовторок 
ходять. Після Паски – це Дарна неділя, несуть дарниці. 
Така сама Паска, тільки у церкву несуть. У вівторок на 
могилках поминають. Поки не одбуде Дарна неділя, 
батюшка вєнчать не буде в церкві. [...] Поминать всім 
селом ходять на кладбище. Каждний поминає, в гурті 
собирається. Батюшка править общу панахиду посеред 
могилок. Таді расходяться по своїм близьким родичам, 
де пахаронени. Кожен приносить їжу, яку готовлять. 
Стол накривають і поминають, по сто грам випивають. 
Діти ходять, їм дарують канфети. Обязательно дітям 
дають яйця. Діти качають яйцом [на могилах]. Оні ро-
блять для того, шоб пам’януть своїх предков, батьків. 
На Гробки, на Проводи. Однин в год. [На Дмитрову 
суботу] одиниці ходять, не обще село. [До] померлиє 
ближніє, як недавно вмре, дак тоді ходить туди. Перед 
Рожеством похоронєниє приходять їсти кутю. Це на 
постну кутю, перед Крещенієм.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Кажуть, відьма трудненько вмирає. Дітей нехре-
щених. Малюточки маленькі на могилках не ховали. 
Коли нехрищене умирало, у  саду закопували, коло 
хати. Батюшка її не ховав. Неодружених. [Як моло-
дий помирав], нічого не клали, незаміжня – фату ку-
пляли, хресний купляв і клав фату на неї, коровай не 
печуть, канфеточки, прянички нанесуть, на могилках 
роздають бабкам. Самогубців. На могилках ховають 
[самогубців] і с попом. А колись – не ховали. [...] Як 
повісивсь, ніхто не читав, не співав. Пройде сорок 
день, так їдуть у Чернігов до благочинного і тоді вже 
ж беруть історію болєзні, шоб розрішив благочиний, 
а  тоді батюшка печатає. [...] Топляник, то нехто не 
взнає, чи вон утапився сам, невзначай, чи па нужді. 
А  вішальник, то вже дєйствітєльна сам сабє смерть 
зрабив, чи сам парнув сабє нажом, то в старані́ хара-
нили на кладбищі. Хрест [не] ставетца. Вішальника 
батюшка не харонить, а  топляника  – харонить. Ви-
кликання дощу. Як є неаплакувана магила, то хадили 
магили паливать, шоб дощ ішов. І стариє, і маладиє – 
усякага хадили паливать.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Душа на небо по-
летіла. Дух вийшов – всьо, закопали в землю. Це тей 
світ, а Бог його знає, чи він є. Як забули [щось у до-
мовину покласти], другий покойнік умре якийсь – не-
сут тому покойніку, другому. Я забув покласти, так на, 
передай на тей світ. [Покійник] стереже сорок день 
могилки, а  послє, як умре другий, сорок дней про-
йде, се вже тий отдає сеє, сорок день стереже [інший 
покійник]. 

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Свекруха вмерла. Сниться чи 
перед дев’ять днів, чи перед шести неділь: стою коло 
стола і кришу [на] борщ. Чую, у двері іде, куди несли 
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[домовину], звідти іде, іде в усим, в шо ввібрали, тіль-
ки у білий платок і чулки. А платок вона загадала та-
кий сірий. Прийшла, маленька табуреточка, сіла ізбо-
ку мене. Я знаю, шо вона прийшла, шоб розказати, як 
її ховали. Я й кажу: «От умерли, хоть би сказали, шо я 
буду вмирать, а то ми молодиє, не знали, шо робить». 
Коли мертвяки сняться, то на дощ. [...] Сусідка була 
вмерла, вишивала подушку і вишила на смерть. Болі-
ла дівчина, і матка пожалувала положить подушки єй, 
дак уже вмер хтось, так носила туди – приснилася.

МЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Величківка
Записали О. Боряк, В. Конвай та О. Васянович  

12 вересня 2009 р. у с. Величківка  
Менського р‑ну Чернігівської обл. 

від Кугук Галини Іванівни, 1930 р. н., 
Кристинської Лукерії Павлівни, 1924 р. н., 
Яковенко Вікторії Кіндратівни, 1940 р. н., 

та Набок Марії Іванівни, 1932 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. У кожної старшої людини 
у селі приготовлено «на смерть» – одяг, білизна, тапоч-
ки, свічки, хусточки.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Кажуть, як вони прийдуть і мене 
заберуть, значить, я умру тоді, як наснилось. А як не 
заберуть – ще живу. Я не задумуюсь над цим – живу 
да й усе. [...] Год поки не одбула – мати снилася, а як 
год одбула  – прекратилося. До сорока днів душа хо-
дить, а тоді вона йде. [...] В сестри син вмер, то вана на 
магилу хадила все і плакала. У снє йой снилася, [що] 
куди не пайду, неяк я не магу да яго, [до сина], дайти – 
кругом копанки і скрозь вада бегуча. Не магу я да йаго 
падайти і пагаманєти. Сказали: «Менш хади на маги-
лу, менш реви. Йаму там трудна». Перестала хадить на 
магилу і перестав сниться.

с. Киселівка
Записали О. Боряк, С. Микитчук та О. Васянович  

12 вересня 2009 р. у с. Киселівка  
Менського р‑ну Чернігівської обл. 

від Лемеш Ганни Яківни, 1918 р. н.,  
Доценко Олександри Карпівни, 1931 р. н., 

Лавського Максима Михайловича, 1919 р. н., 
Сваровської Марії Боніфатіївни, 1918 р. н.,  

та Кандиби Валентини Григорівни, 1932 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
[Як мешканці села дізнаються про смерть односель-
чанина?] Один другому скаже, як померла [людина]. 
Зразу ж треба шукать, готовить  – миють, одягають. 
Уже хтось там, сусід один, займеться цим  – найде і 
тих, [обмивальників], і  копачів ями, і  так дальше. 
Сни-прикмети. Мертвиє снятца на дощ. Як гамонить 
з табою, то на дощ. А  як забирає з сабою, то умреш 
скоро. Хату як строїть [хтось] у снє, то тоже умре. 
Передвісники смерті. Сабака виє, то нехарашо. Як 
уверх – може буть пажар, а як униз – на вмируще. Був 
менє такий случай. Я хадила да аднога дєда, а там така 
сабачка ловка була. Забаліла хазяйка. А я чула, шо са-
бака може ще й заманить хазяїна. Сабака цяя вила в 

землю. Приходить мій чалавік і каже, шо Аньку за-
брала скора. Сабачка здохла, і  вана, [Ганна, сусідка], 
больш у бальницу не паєхала – [померла]. Я, як при-
йшла замуж, то був свекар і свекруха. Куча була пад 
п’єччу. Там же нечого не було – земля. Оце з-пад кучи 
паявилась жаба. Кажуть, шо жаб нельзя убивать. Я йє 
винесла на юлицю в савку, викинула. Через три днє 
знов жаба вискакує. Я йє далеко на глинники панесла. 
Знов жаба тут. Умерла свекруха у скорасті. Так вана не 
на добре вещує. Мурашки на недобре вещують, мухи. 
Не з того, не з сього мухи абсєдають вакно. Де вани 
берутца такиє слабиє? Я пашла да падруги сває. Кажу: 
«У тебе стольки мух даволі, ще ж весни не було». Вана 
каже: «Я  ж уже їх скільки пападавила, і  вани знов». 
Я десь читала, шо шось треба сказать, шоб вани пай-
шли. Це на смерть. У йє сестра десь далека була, вана 
пагана хадила, так грелася у ваннай і утапилася уско-
расті. Мухи тиє перестали [обсідати вікно].

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Одяган-
ня померлого. [Є] договор обично. Заблаговрємєнно 
договоряються. Каже, як помру, то так мене рядить 
будете. Трунарі. Труну робили раньше обикновенні 
столяра чи плотнікі із матеріалу хазяїна. Як колгосп 
був, так у колгоспі, у майстерні робили і з колгоспно-
го матеріалу.  Нічне перебування біля померлого. Баби 
обично, мужчини не ходять; дві, три чи п’ять – сидять, 
христяться час від часу. Атрибути поховальні. Воду 
ставят на вокно, кажут, хай прийдут покойнікі. По-
стояла, осталась  – висипали, не стоїть довго. Свічку 
устрикнули, вона горить, ізгоріла  – міняють другу. 
Зерно висиплють на двор. Воду ставлять тоді, як умре, 
і як уже заховають, то кажний день міняють воду. Ту 
несеш  – під вугол виливаєш, де ікони висять, а  дру-
гу набираєш. І  це шість неділь. Стоїть на окні чи на 
столі. Як покойніка заховают, да я чула, треба там, де 
покойнік лежав, заслать хусточкой і  положить хлє-
бинку, і поставить чарочку води – покойнік, мо’, при-
де. До шести неділь воду міняють обізатєльно, пуд 
вугол виливають. Хусточку ту, що застилают, кому 
угодно отдаст тую хусточку  – хай носить людина. 
Хлібину роздадуть чи скотині [згодують]. Хліб треба 
пекти. Розламували, щоб пара пройшла по покойні-
ках. [Хліб] пекли, а  розламували один. На могилки, 
[коли проводять покійника], несуть хліб, так не тей, 
що разломували, і  ворочаются з хлібом додому. Тей 
хліб розрізають, [розкладають] по столах, поминают.  
Даровини прощальні. Із парожнімі руками не йдуть 
[до покійника]. Хто несе одну хлібину, хто ще щось 
возьме.  Похорон. Якщо сьогодні помре людина, так 
завтра її не хоронять, а  хоронять на третій день. Це 
хіба випадок такий буде. От у п’ятницю, допустим, по-
мерла людина вечором, субота, а в неділю ж хоронить 
не можна – на праздники не хоронять. У суботу ж тре-
ба тоді хоронить. Вечером, після того, як померла [лю-
дина], приходить від церкви, читає молитовник. Про-
щання з померлим. Прощаються у хаті сперва, пока 
не виносять з хати. А тоді – з попом, на кладбищі. Я не 
знаю, чи в хаті він у всіх буває. На кладбищі він ще 
трошки править і каже: «Прощайтесь». Близькі, зна-
комі, рідні прощаються. Забивають гроб і опускають 
у яму, і  кидають землю потроху. Заборони та пере-
стороги, пов’язані з померлим. Дзеркало запинають 
обов’язково. І  годинники зупиняли. Голосіння. [Чи 
голосять у вас під час похорону?] Обично рідні. Якщо 
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батько помер – діти, чоловік помер – жінка [голосять]. 
Зараз, щоб дуже голосили, з  приказками, то нема. 
[Що раніше приказували?] Нащо ти мене покинув. 
[Чи можна довго плакати за померлим?] Хто скільки 
хоче – плаче.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Коливо – 
обізатєльно: коливо роб лять – мед розводят водою і 
кришать чи булочку, чи пряник. А от у мене зять є, так 
у них кашу варять і ложечкою роздають. Які в кого до-
статки – м’ясо жарять, холодне, булки печуть, коливо, 
яйця, каша обізатєльно. «Сніданок» для померлого. 
На другий день несут снідать покойніку: коливо бе-
руть і гарілку, і закусить. Возьмут коливо, каші, мо’, ще 
шось – провєдать ідут. Таді посадят і раздєлать кашу 
ту трохи. Було, шо і кладуть нєкоториє [на могилу], 
а я чула, що не треба класти. Там кладеш хлєб – набі-
гают собаки, хліб тей з’їдают. Поминки післяпохорон-
ні. До хати йдуть поминать. Запрошують усіх. Чимало 
буває – чоловік п’ятдесят. Тоді через дев’ять днів по-
минають, через сорок і рік.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Послє Пасхи звуться 
«Проводи» – то общий празник, не до одного покой-
ніка [йдуть], і в осінь поминают усіх. [...] Михайлова 
субота  – три суботи, Кузьмина, Дмитрова. В  суботу 
поминают в церкві і вдома, хто хоче, одбуває. Це в 
суботу. В п’ятницю – нє, це посний день. Хто в неді-
лю [поминає], як занята хазяйка. Йшли на могилки і 
брали яйця, качали по могилах. Батюшка виходить на 
могилки, читає, граматки, чи записки, люди носять.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як нежана-
тиє умирають, то кались який обряд був. Як умира-
ла дєвчина, то венок, намиста [одягали]. Самогубців. 
Вєшалник – це саме хуже, топелник – не так. Як хто 
повєсився, то його ховають у канаві коло могелок. 
Хрести їм не ставили.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Кажут, що послєд-
ній, хто вмер, стоїть уже на воротях, встрічає ново-
прибувшего. [...] Кажуть, шо нельзя дуже тужить, бо 
таму, [покійнику], буде пагана.

с. Стольне
Записала І. Коваль‑Фучило та С. Маковська  

1 липня 2010 р. у с. Стольне  
Менського р‑ну Чернігівської обл.,  

та Решинської Марії Свиридівни, 1935 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Мертву воду лити под угол хати – погано буде. 
Забирають ту воду, як хто хоче красти. Як випити ту 
воду, каплю, тоді чоловєк болєє, сохне.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Заборо-
ни та перестороги, пов’язані з похороном. Кажуть: 
«Протяни ногу, запри ворота», шоб не звелася худо-
ба, шоб ніхто більше не памер. А буває, шо хтось так 
пасавєтує, шо наоборот, може після цего случая увесь 
рід перемерти! Лучче нічого не робити. Як бабу Галю 
хавали, хтось каже: «Протяніть ногу», а Володя каже: 
«Йдіть спокійно». І шо в нас звелося? Нічо не звелося.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. [Що готу-
ють на похорони?] Каша, борщ, кісєль, блінчікі, карто-
пля. [Кашу чим заправляють?] Як у пост, то можуть 
ізюм. Поминки післяпохоронні. [Як можна померлим 

допомогти, щоб їм легше було на тому світі?] Пами-
нать треба. [Коли поминають?] В дев’ять, сорок днів, 
полгода і год.

СМЕРТЬ ОСОБЛИВА Відьми. Як відьма вмирає, дак 
троє суток. Треба потолок ізривать. Бо так не дайде. 
Буде мучится, язик викручувать – все. [Чи виносили 
відьом на вулицю, щоб померла?] Нє, вона в хаті до-
ходить. Трудно доходить, но доходить.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  А на тім світі, шоб 
було їсти, треба не жаліть – усе давать, гостить. Коли в 
чєлавєка гріхи, то нанімають, шоб он сазнавался. Одна 
бабка розказувала, шо душа сразу летить туди. До соро-
ка днів обирають: лібо вона йде в хороше – в Рай, лібо 
в пекло. А на сороковий день вона вже опрєдєльонна.

НІЖИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Велика Кошелівка
Записали І. Коваль‑Фучило, В. Конвай та О. Васянович 

 4 липня 2010 р. у с. Велика Кошелівка  
Ніжинського р‑ну Чернігівської обл. 

 від Лихути Михайла Семеновича, 1931 р. н.,  
Сидорця Юрія Михайловича, 1957 р. н.  

Падалко Олександри Якимівни, 1941 р. н.,  
Капран Ганни Петрівни, 1932 р. н., 

Новак Людмили, 1936 р. н., Ткачук Ольги, 1941 р. н., 
та Падалко Лукерії Петрівни, 1918 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Коли хоронять, йде процесія, і йде дощ, то буде покой-
ник. «До дев’яти днів». «До сорока [днів]». [...] Гукає 
хтось  – на погану звєстку. Птичка стукає  – вистукає 
когось. Передвісники смерті. Чорна рілля – сон – знай, 
що вже смерть. Пташка у вікно стукає з полночі, три 
рази,  – не треба озиваться, казати «хто там такий?». 
Обізвешся – на погане. Може впасти ікона і розбиться. 
Це вже на смерть. [...] Як тільки виносять з хати [покій-
ника], і може хоч трошки капнуть дощ, то обязатєль-
но, саме довше тиждень, – і [наступний] похорон.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Гріють воду. Обмивають. Трапочки, 
полотеця викидають десь у таке місце, шоб ніхто не 
ходив, прикопували. «Мертва вода». Я сама бачила: 
були такі люди, що брали воду. В баночку чи в чашку. 
[Чоловік чи жінка?] Баби. В нас одна баба була така, 
що дід умер, вона поховала, а вода, та, шо обмивала, 
дак вона взяла трапку чи віник і оту воду – й по стінах 
у хаті. [По своїх?] По своїх. Щоб нікому не досталось. 
Підготовка смертного вбрання. [Чи готує заздале-
гідь літня людина собі одяг на смерть?] Заготовлю-
ють. [Що саме?] Подарки. [Кому дають подарунки?] 
Трудящим, що яму копають. [Як на них кажуть?] 
Копачі. В  перву очередь  – радильниці, коториї уби-
рають. Копачі, шість, тиї самі люди й несуть. [Ви вже 
собі наготували?] Вже давно. І покривало, і одежа, всі 
подарки. Уже я перемєнюю: хуже  – откидаю, а  луч-
че – стараюся. [А що давали?] Копачам – по платку по 
красно ́му в’яжеться і по рушнику. На нари, вєко. [Ті, 
що несуть віко, їм руку перев’язують?] Да, лєву. [Що 
їм в’язали?] Платки. Хористкам – тоже платки [або] 
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утиральники – хто що дасть. Спорядження померло-
го. Нараджають, застілають, на диван [кладуть], до 
ікон головою. [У  який одяг рядять?] Треба у  новий, 
но ношений. Виготовлення труни. [З якого часу Ви 
робите труни?] Я вже тридцять п’ять год, як роблю. 
[Хто Вас навчив?] Сам навчився. Із армії прийшов і 
став плотник. Хати начав робить, сараї – все. Самий 
первий начав і всіх понаучував в селі. [Маєте учнів 
у селі?] Багато учнів. В  нас молодьож вже по двад-
цять років робить гроби. [Як Ви навчилися?] Од Бога 
дано. [Ви і хрести робите?] Робимо. Дубові, дерев’яні 
і залізні робимо. Залізні – варимо. З бетону роблять. 
[І  ви робите?] Всі, кроме пам’ятників. [Ви батькові 
допомагаєте?] Він мене навчив. [Чи їздять люди в міс-
то купувати труну?] В нас, пока, ми робимо. Людина 
вмирає  – приходять і заказують: «Зроби нам гроб». 
Ми зразу робимо. [Ви йдете міряти?] Не міряєм, по-
тому шо вона йде [в] розмір один: метр восімдесят 
длини, ширина в голові – вісімдесят-дев’яносто, в но-
гах  – тридцять-сорок. По плотності людини. Ми ж 
знаємо в селі своїх людей. [Де ви дерево купляєте?] 
Виписуєм ліс. Заготовляєм доски. Доски каждий за-
готовляє сам собі. [Несуть до вас вже готові доски?] 
Як є – свої привозять. В мене є готова. [Для себе?] Нє, 
просто є готова. [Чи є у вас такий звичай, щоб літні 
люди собі заготовляли труни?] Багато в нас має. [Де 
їх зберігають?] На чердаках. [Щось кладуть туди?] 
Нічо не тре ложить. Пшениця, горох, жито – засипа-
ти і хай стоїть. [Щороку треба збіжжя змінювати?] Не 
нада. Просто стоять накриті. [Якщо померла людина 
непередбачено, наскільки швидко ви маєте зробити 
труну?] Два часа. [Як ви її віддаєте?] Відвозимо, ма-
шина приїжає. [Дошки для виготовлення домовини 
мають якусь назву?] Боковини. Зверху – приголовач. 
Під ноги – причолок. На низ – днище, дно. На верх – 
вєко. [Рівну дошку берете для віка?] Нєт, тоже така 
робиться... боковини. На вєко треба тоншу, суху, шоб 
легше бабам нести. [Дошки зі спеціального дерева за-
готовляють?] Немає. Щоб сухіше і легше. Дуб довше 
лежатиме. «Ще ж і пудвалини дві знизу прибиваєть-
ся. Дві поперечки знизу ложаться, шоб мотузку [при-
тримували]. [Як у вас кажуть на домовину?] Труни. 
[Де Ви навчилися виготовляти труни?] Я сам навчив-
ся. [Що ще Ви робите?] Двері, вікна. [Чи доводилося 
робити труни для дітей?] Робив я. І  ховать доводи-
лося. Под руками носив. І  таке було, шо не влазила 
людина, приходилося нашивать дошку. [Чи є особли-
вості щодо дитячої труни?] Тридцять сантиметрів на 
метр  – будуть удвох нести, щоб видно, що гроб, не 
ящичок якийсь, шоб воно на гроб похоже було. Тру-
на. Потім оббивають [труну]. Зсередини і зверху. [Ви 
це також робите?] Робим самі. Може бути чорне, а з 
білого матеріалу оббиваєм хрест на кришку. На вєко 
хрест набиваєм. Він виділяється: на чорному – білий, 
його ж гарно видно. [Яку тканину використовують?] 
Кленкор, сатін – яка є. І цвітний. Хто корічнєвий дає. 
[Люди приносять тканину, чи у вас є?] Люди прино-
сять. Там, [у магазині ритуальних послуг], гроб стоїть 
триста-чотириста [грн], а в нас вісімдесят-сто [грн]. 
Нічне перебування біля померлого. Має ніч перено-
чувати. В гроб положуть. Якась бабка да родниї [за-
лишаються біля покойника]. Звечора прийде да чи-
тає читалка, читальниця. За померлу душу. Заборони 
та перестороги, пов’язані з померлим. Навесні по-
садила я квочку. Згадала, що по сусідству покійний 

лежить. Думаю, перевірю, чи правда, що не можна на 
покійника закладати курчат. Вилупились усі курча-
точка і лежать – повмирали. Як є покійник, не можна 
нічого консервувати. Закрила була із кролів консер-
ви. А мій дід і каже, що по сусідству помер сусід. А ду-
маю, краще б ти мені нічого не казав. Так і вийшло, 
що те кроляче м’ясо почервоніло, банки поздувалися, 
то змушена була їх повідкривати і все повикидати. [...] 
Плакать вопше не треба, по Закону Божьєму. Плакать 
не можна – великий гріх, ці сльози – вода у могилі!

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  Дві корогви, 
хрест і фонар. Тоді хористки за покойником ідуть. Ба-
тюшка і нас четверо, з матушкою, – чотири хористки, 
матушка. А  тоді  – вінки. Двє души вінок несе, тоже 
в’яжуть. Вінок в’яжуть, а  тоді забирає людина тиї 
подарки. Як хто вмре – багатий або молодий, так по 
десять, по дванадцять вєнков. Як старе  – два, три, 
чотири. Мало без вєнков ховають. Опускання тру-
ни. Опускається гроб на верьовці. Ноги опускаються 
перві.  [Чи пам’ятаєте, щоб на рушниках опускали?] 
«Я опускав», – каже батько. І тепер опускають у дру-
гих селах. [Що роблять з тими рушниками?] Кидають 
у могилу, навхрест прикидають: голова  – на ноги, 
ноги – на голову. [І кидають по горстці землі.] Кажуть: 
«Земля пухом». [Як ще прощаються з покійником?] 
Прощаються перед тим вже, як закрити. Могила. Яму 
копають метер сімдесять глибини. Це вже стандарт. 
[Чи  є такі випадки, коли копають глибше або мілкі-
ше?] «Як земля мерзла, тоді менше. Як пісок пішов – 
по піску ми дивимось, щоб вода не виступала», – каже 
син. [Чи були випадки, щоб клали покійника у воду?] 
Бувало. Могила, [викопана], прикладається зразу ж 
хрестом. Дві лозинки ложаться зверху ями навхрест. 
[З якогось дерева?] Не має значення. [Хто це робить?] 
Ті, які яму копали, шоб чорт не заскочив туда. А коли 
закидається яма наверх, тоже робиться хрест лопа-
тою. То вже послє того, як батюшка опечатав. Потом 
вінками вкладається, квітами. Пошли поминать. Дари 
поминальні. Часом сняться [померлі]. Йдеш у мага-
зин, береш сто грам канфєтов і роздаєш, кого стрів. 
Пом’янули – і вже не сниться людина. [...] Панахида, 
гастинці, канун, канхвети несуть. Одна баба несе – ра-
дильниця. І панахида – хлібина. І по подарку їм. А гос-
тинці, канун роздають на кладбищі. [Щось кажуть 
при цьому?] Царство Небесне, хай їм легенько лежать. 
[...] [Що робили з речами покійного після поховання?] 
Можна людям роздать. Не здорово беруть таке – які 
бідніші [лише]. Тепер ніхто не хоче брать. [Коли мож-
на одяг роздавать?] Коли хоч. Я  роздала до дев’яти 
день. Сини поносили. А що лучче – оддала, щоб він, 
[покійник], голий там не був, щоб не снивсь. [...] За-
борони та перестороги, пов’язані з похороном. Хо-
вають, шоб встигнути до заходу сонця. Шоб людина 
пошла із сонцем.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. Со-
рочини, подгода́, год. [...] [Кого кликали на дев’ять 
день?] Гукали сусід. Небагато. Вареники ввечері полі-
плять із сиром. Немає сиру – із вишнями. Немає ви-
шень – каша із маком.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ  Дітей нехрещених. Раньше, 
як нехрещена дитина, то у саду ховали, а  тепер  – на 
кладьбищи. Безхатька. Бездомний жив в однієї жен-
щіни, но вона отказалась його ховать. Відказуваться не 
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можна. Знайшов хлопців, поховали, вісім чоловік хо-
вали. Батюшка був. З морга привезли – і на кладбище. 
Самогубців. Як людина повєситься чи втопиться – це 
самогубство. Хоч, може, втопиться вона не по свойой 
волі, а  однак називають «самогубство». Батюшка ж 
їх не печатає, не править. Колись хоронили їх вдома, 
в саду. А тоді стали хоронить на кладбищах у канавах, 
а тепер уже хоронять разом з усіма. Вішальника. Ба-
тюшка не ховає вєшальника. Раньше його у канаві хо-
вали, а тепер – на кладьбищи. Батюшка каже: «Як йому 
прийшлося, вєшалнику, – ми не знаєм. А нам хоронить 
треба. А Бог на тим світі сам розбереться». Причину 
шукають, шоб не ховать [на загальному кладовищі].

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Є ж таке сниться, [що] люди за-
бувають положить, чим він пользовався. Можна пере-
дать [наступним покійником?] Так, із дозволу родичів.

ГОЛОСІННЯ Треба, щоб одна людина якась хоть трохи 
поголосила, шоб була, у нас кажуть, «негласна ложка». 
Як не заплаче ніхто [на похороні], не поголосить за 
людиною, [то він буде там голодний]. 

Чого ти одходиш,
Да одумайся,
Да вертайся,
Куди ж ти одходиш,
Да нашо ж ти кидаєш хаточку?
Да вернися,
Да тут же ловко.
Да ми ж усі,
Да закрив очі,
Нас і не чуєш, і не бачиш!
Чого ви такі гордий (чи горда) зробилися? 
Який ти в нас гарненький,
Дак усі ми тебе любили.

Да ти мене покидаєш,
Да на кого ти мене покидаєш?
Да як я буду жить без тебе!

За дитиною. [Як кажуть?] Та всяк: і золото, і сонечко, 
і ангеле. Вони в Рай попадають. 

Дочечко! І сонечко!
Нащо ти кидаєш?
Да подивися, да скільки подружечок,
Да друзєй, да всіх.
Приходять.
Лежиш, нікому нічого не кажеш,
Не балакаєш, нищо.
Да стань,
Да подивися,
Да оставайся з нами!

Воно само пудсказує. 
Да донечко,
Да сонечко,
Да одумайся!
Да вернися до нас,
Да будь із нами; 

Яблучко моє недозрілоє! Сонечко!
Да дитинко моя,
Куколка!

За сином. Це мати так казала: 
Чого ти лишаєш нас,
Прийшов, засвітив, як сонечко,

Да й пошов»; «Тепер, діточки,
Нема в вас братіка,
Нема нашого Василька,
Нема!»; «Синочок рідненький!
Нащо ж ти мене покинув
Отут, у далекому краю?
Всі тут, у Кошельовці,
А ти ось тут!
Аж під Естонією!
Ти в мене один єдинственний був!»

За матір’ю. 
Мамочко!
Чого ж ви кидаєте,
Тепер мені самий,
Як же самий?

Нащо ж ти кидаєш,
Куди йдеш в домовину,
Да в темненьку,
Да в холодненьку.

Да подивися!
До тебе дочечка прийшла,
Да над тобою дочечка плаче,
Да й синочки плачуть,
Да за тобою і небо плаче!

[якщо дощ]:
А нащо ж ти покидаєш,
А нащо ж ти у земельку йдеш?
  ***
Мамочко! Дорогесенька,
Нащо ви нас покинули?
Да вас внучатка люблять,
Да вас прийшли випроводжать.
  ***
Ти ж в мене родненька,
Ти ж в мене рідненька,
Да нихто ж мене так не пожалує, як ти,
Мамочка моя!
А хто ж мене буде стрічать,
А хто ж мене буде випроводжать?

Як до могили доносять, то приказують: 
Сестричка! (чи дочечка!)
Стрічай свою мамочку,
Стрічай свою рідненьку,
Вона ж в нас рідненька,
Вона ж нас кидає!

[Коли найбільше кричать?] Коли виносять з хати. Так 
вона поплаче, а вона, [покійниця], лежить, а з хати ви-
носять – тоді вже таке ревище! 

Мамочко!
А куда ти йдеш од нас,
А куда ти одходиш?
А хто ж нас буде стрічать,
А хто ж нас буде випроводжать!

[Коли опускають, тоже кричать?] Да! Понятно! Опус-
кають, а коли забивають труну і верьовкою пускають, 
тоді держать за руки, бо лізуть прямо в яму! [У  які 
ще дні ходять на цвинтар?] Дев’ять днєй. Ввечір до 
дев’ятин не ходили: сорок день. [На другий день хо-
дили на цвинтар?] Аякже! [Що казали, прийшовши?] 

Мамочко!
Ми йдем,

НІЖИНСЬКИЙ  РАЙОН
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Стрічай нас!
Дивись, ми ідем до тебе,
Як ти тут?
Як тобі тута?
Розкажи, як тобі тута!

За батьком. 
Таточко дорогесенький!
Милесенький!
Да я ж до вас приїжала,
Да ви ж не казали,
Шо ви одийдете од нас!
Шо ж ви ото надумалися,
Да чого ж ви одийшли?

За чоловіком. [А було в вас в селі, що коли жалко, то 
голосять, чи як в вас кажуть?] Ну, голосять, плачуть, 
кричать інші. [Як?] 

Мамочко!
Да не кидайте!

Кажуть:
Нащо ж ти хаточку покинув,
А йдеш у таку темну?

Йдеш в таку темну,
Ни писем нема одтуда
Все кидаєш, нічого не бачиш.

Діточки, онучки прийшли,
А ти не озвешся,
Ти ж завжди стрічав!
А тепер ні на кого не дивишся,
Ні з ким не балакаєш.

Передавай, Миколо,
Матінці прівєт!
Усим родітелям!

ПІСНІ ПОХОРОННІ  [Про калину]:
Ой Боже ж мій, Боже, з високого неба,
Услиш ти молитву мою,
Прийми мою душу до Божого раю,
А тєло – в сирую землю.
Насипте на мене високу могилу,
Нехай же травою заросте,
Посадіть на могилу червону калину,
Нехай травою заросте.
Там будуть пташки навесні прилітати,
Будуть щебетати мені,
А я не почую да буду лежати
В могилі сирої землі.
Колись мої ручки так трудно робили,
Тепера – на грудях лежать,
Колись мої ніжки далеко ходили,
Тепер – в домовині лежать.
А та домовина на те...

ПСАЛМИ  [Пісні у вас співають?] Да, псальми. «О душе»: 
Душа моя прегрєшная,
Погружена в грєхах...

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Як заховали і нікому нічого не 
дали, дак сниться, шо приходить та людина гола і сто-
їть. Або жалується. Тоді можна передать мертвому, 
як другий буде йти. [У труну клали?] Ага, і так дають. 
Треба сказати: «Передай тому і тому». Тоді вже пере-
стане [ходити].

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Грем’яч
Записали О. Боряк, С. Микитчук та О. Васянович  

17 вересня 2009 р. у с. Грем’яч  
Новгород‑Сіверського р‑ну  

Чернігівської обл. 
від Почечун Наталії Леонівни, 1920 р. н., 

Бодай Марії Гнатівни, 1930 р. н., 
та Єрохової Раїси Миколаївни, 1936 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Сни-прикмети. Сон сниться. По могилкам хожу – по 
ету сторону гроби і по ету сторону гроби, а вот та-
кая стєжечка, я  по стєжечці хожу і  кажу: «Господи 
мілостивий, да винеси мене, Господи, з  етого іга». 
Як стала вилазить в окно, почала кричати: «Ліда, до-
чечка, да спаси, до етіх пор долєзла, да спасай менє, 
витягни менє». Я вискочила, вона подбєгла, менє за-
брала. Як поплакала за дєда [поховала чоловіка], на 
ноги сєла [хворі ноги]. [...] Іду я [по] воду с двома 
вєдрамі. Коло сєльсовєта колодєц  – в етом колодце 
я бєру воду. Вода мутная. Я  одно відро  – коромис-
ли такі, палка с крючкамі, – достала і поставіла, дру-
гоє – бульк, і  у мєня вєдро ушло. Я вєдро упустіла. 
Через нєкотороє врємя у мєня отєц погіб – пятьдесят 
три года. Плохій сон: вєдро [впустити], кабана зарє-
зать, окно вібіто стоіт. Тоже случай-сон. Позвала нас 
подруга на свіжену. Ми пріходім із бухгалтером, пи-
таєм, де Аня. – [А] Аня на свадьбє у Свистуна. Ми 
подходім – лежить кабан под окном: вєсь жовтий, як 
яйцо, жовток і куфайочкой накрито. Я прішла утром 
на роботу і говорю: «Скоро будут похорони». І в ско-
рості Храпач повєсілся. Ілі [другий] сон. Іду – сюда 
вода мутная, а сюда – стєна і такая стєжєчка. Я  іду, 
а  за мной ідєт мужчина. Я  пєрвая іду  – так шатко, 
так опасно. Шоб нє шагнутся в ету воду, вцеплюю-
ся рукамі за ету стєнку, а он сзаді ідєт. Я оглянулася, 
а он – бульк і пошол, а я прошла ету стєну, вишкря-
балася. Брат погіб. [...] Покойники – к дождю. Перед-
вісники смерті. Собака воєт – ето нєважно. Что-то 
чувствуєт нєхорошеє. Туда воєт, откуда горє прідєт. 
Мой вил [пес], а двоюродная сєстра умєрла. Єслі чє-
ловєк умєр, обізатєльно в церкву дзвонілі  – бавкав 
одін дзвон. Полегшення агонії. [Що робили, щоб по-
легшити передсмертні муки?] Глядєлі, визивалі зна-
харя – чоловіка самоуспакаївалі.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Я  нікому не довіряла [обмивати], 
потому что обсудят. Я  бєгом води нагрєла, у  миску, 
і  сама всьо сдєлала  – вимивала, витерла, а  баби вже 
одягали. Воду заказала под шулу виліти. «Мертва 
вода». Що робили з водою, якою обмивали покійни-
ка?] Її лілі под забор кудась. Єсть же такіє, шо кому 
наврєдіть хочуть, так лиют под ворота. Одягання по-
мерлого. Одягають новоє усьо, начіная с трусов: для 
сєбє, хто будє нєсті і  на кришку. [Як цей одяг нази-
вається?] Смєртєльний. Спорядження померлого. 
Я  скажу, щоб положили мені халат і плаття, і  дітям 
[покійним] поклали по платтю, щоб я понесла туда їм, 
і по тапочках. А тоді ж я поклала дятьонка із мешка 
чулочкі, прялі із коноплі. Труна. [Хто робив труну?] 
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Билі спєціальниє люді – плотнікі на дому. Дома у того 
чєловєка должна бить доска, кальовка на кришку. По-
том у колхозах робілі. Сєйчас – возять [труни] і вєнкі 
вєзут. Стружкі – у гроб і стружечки у наволочку, і под 
голову стружку. «Пута». [Чи зв’язували покійнику 
ноги?] І  ноги, і  руки, шоб не росходілісь. На кладбі-
ще розв’язуют і ложат [у  домовину]. А  нєкоториє, 
коториє что-то зналі, стараліся ету мотузку забрать. 
Нічне перебування біля померлого. Положено на трє-
тій дєнь хороніть.  Спасітєль воскрес на трєтій дєнь, 
а сєйчас хоронять, як хто може. [Чи можна, щоб по-
кійник сам перебував у хаті?] То когдась било багато 
людей. Сідєлі чоловік п’ять-десять до утра. Я, напрі-
мєр, читала Псалтир. Я багато по покойніках чітала. 
Я в церкві сама пою. Атрибути поховальні. Як умре 
[людина], сорок днєй, шоб стояв стаканчик [з водою]. 
Становиш протів Бога, [ікони], і  кажний дєнь мі-
няю, под шулку виливаю. В послєдній дєнь вилила – 
і все. Свєчечку оставляют – просто лєжит, а як сорок 
днєй – душа іде в Рай, її забирают. Сорок днєй горить, 
міняють. Як умирає, булочку хлєба пякуть, одрізають 
корочку хлєба і кладуть на Бога  – первую отрізают, 
на ікону кладуть. Лєжіт хлєб той до сорока днєй. За-
борони та перестороги, пов’язані з померлим. Як 
уносять мертвого [з  хати], закривают ворота, пше-
ніцу сиплять. Дзеркало завєшують, шоб сам себе не 
бачив, шоб нє злякався. [Годинник зупиняли?] Часи 
ідуть, а  там, де покойнік, зупиняли, шоб напомніть, 
у сколькі   врємя умєр.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  [Свяще-
ник] панахіду отслужит, а потом об’яв ляє – прощай-
теся. Нясут гроб задом, чтоб не було больше похо-
рон. Рушник на ікону вєшают, як несут. [По дорозі 
похорон зупиняється?] Зупиняється на каждом пєрє-
крєсткє. Такой обичай. Єслі встрєчаєтся транспорт, 
то обязатєльно, в  скором будущем, опять покойнік 
[буде], і транспорт останавлівається тоже. [У церкву 
беруть покійника?] В нас нє носять. От, єслі долго у 
церкві пріслуживал, долго бил сільно вєрующім ілі 
хорошо попу годіл [тоді заносили в церкву]. Раньше 
всєх носілі в церкву. [Біля кладовища, біля брами зу-
пиняються?] Обізатєльно останавліваются, знімають 
з машини. Заборони та перестороги, пов’язані з по-
хороном. Усі виходілі, двері зачиняли. На етом мєстє, 
шо лежав [покойник], усьо поубірала, повиторала. 
Нєльзя нічого до сорока днєй [робити]  – он дома, 
а послє сорока – пожалуйста. Беременной нєльзя на 
похорон іті.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Мотузку подкладают 
под гроб – і в яму. Іспускалі в яму і на колінкоре, і на 
верьовке, і калінкор кидали в яму. Могила. [У моги-
лу, після того, як опустили домовину, щось кидають?] 
Кидають гроші, когда батюшка запечатає – уже чєло-
вєк прєдан зємлє. [Для чого кидають гроші?] Місто 
купляют, такая традиція. Дари поминальні. Прянікі 
на могилках роздают. Як ідут, бярут хлєб на могилки. 
Розрізают етот хлєб і горілки наливают на могілках. 
Обєд – хлебец етот, стаканчік мйода. Хлєба одрізаєш 
і мйод викладаєш. Ето ложичкой бярьош три рази – 
це коліво.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Поминки післяпохоронні. По-
минають дев’ять днєй, три дня. Три дня  – це поми-
нають за столом, ніхто з рідні у церкві не поминає; 

дев’ять днєй, сорок днєй і год. Год – дєнь у дєнь. По-
минають послє Паскі, у суботу: служба іде, панахида, 
на стол ложат усьо; називається «поминальная су-
бота Духовая». Во вторнік  – Радовніца. Сначала ба-
тюшка справляє у церкві панахіду, обходіт с каділом 
кладбіще. Сни-прохання. Єслі долго нє помінаєшь, то 
может прісніться. Снітся сон мнє. Умєрлі єго, [чоло-
віка], двоюродний брат і тетка – тут оні жилі. Сніт-
ся, как-будто би я дома, і  пріходіт баба Соня і Сєр-
гєй, двоюродний брат. Оні – в хате, а муж мой стоіт 
как-будто сзаді мєня. І всє на мєня: «Покормі іх. Ну, 
покормі ж ти іх». А я знаю, что іх нікто нє помінаєт. 
В слєдующій раз пошла в церковь, помінальніцу по-
давала, паніхіду, проскуркі купіла, помянула. Может 
чєловєк прісніться, єсли чєм-то нєудовлєтворьон, 
когда єго хоронілі.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Пасху  – всьо остав-
лять, і  оно до Радовници должно достоять  – і сало, 
і ковбаса, і м’ясо. Святеш кусочок із той булочкі і кла-
деш «на бога»  – для родітєлєй, які помйорлі. І  буде 
лежать до Радовніци, а тоді можна снять. [...] Дєди на 
Дмитра, на Михайла. На могилки ідем після Пасхи. 
Троїца. На Михайла надо в церкву ітіть поминать, ето 
субота. А послє Пасхи – Радуніца, во вторнік ідьом на 
могілки. Только под Пасху, на Пасху нєльзя ходіть на 
могілкі. Оні, [померлі], ходят розговляться домов, на 
Пасху нєльзя ідтіть [на кладовище].

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Нехре-
щоних дєтєй на могілках не хоронят. А  от канава, 
а повз канаву кладут. А січас етого нема. І хреста не 
ставілі. Неодружених. Єслі дєвушка поміраєт, то єйо 
одєвают в бєлоє платьє, парня – в костюм чьорний, 
букєти вєшают. Оні – как молодиє. На похорон бліни 
пєкут. Баби-повитухи. Їй в гроб фартух кладуть, бо 
вона дітей гляділа. Плаття кладуть і фартух. Само-
губців. [Як хоронили людей, які померли не своєю 
смертю?] Тєх нє ложілі на кладбіщє, за кладбіщем; 
щас уже ложат, но когда будє розрєшеніє с єпархії. 
Єсть такі, шо вішаються із-за болєзні. У нас одін по-
вєсілся, бо нє мог тєрпєть болі. Батюшка [давав] роз-
рішеніє, і єго уже хоронять, но ні помінают. [Як по-
минають тих, хто на війну пішов і не повернувся?] 
Помінають возлє памятніка на Дев’ятоє мая. Недав-
но у церкві поміналі ми воїнов. [...] Єслі кто утонєт, 
то священнік хороніт, а єслі кто вєшаєтся, то – нєт, 
даже нє помінаєт. Кто повєсітся, то іх на кладбіщє 
хоронят, со всємі вмєстє, а раньше – нє разрєшалось. 
Раньше іх за оградой хоронілі. І  крести ім ставят, 
а раньше – нєт.

ПОМИНАННЯ ОСОБЛИВІ Самогубців. Прієхалі в 
нашу церкву помінать усопшіх. Батюшка стал правіть 
паніхіду, а ми пойом с батюшкой. Напісалі імєна. Ба-
тюшка стоіт, а  у нас вісіт ікона Божей Матєрі  – ста-
рінная, большущая. І  люди, коториє прієхалі, стоят. 
Свечі зажглі. Пойом. Батюшка только начал чітать і 
називать імєна, за іконой, за етой, только «гуп!». Ба-
тюшка оглянулся. Начал обратно [читати]. За іконой 
опять – «гуп!». Ми забилі всє, как-будто би ми слова 
молітви еті нікогда нє проізносілі. Батюшка обєрнул-
ся і говоріт к людям етім: «Ви кого напісалі? Здєсь на-
пісан вєшальнік». – «Да-да-да..,» – тє люді. «Говорітє, 
вичерківайтє то імя». Женщіна подошла: «Батюшка, 
простітє». Нє знаєм, с  чєго начінать. В  мрак забилі 
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слова. Іспугаліся. Вот нічєго, просто стук глухой. Но 
главноє, что за етой іконой. Ето било лічно со мной. Іх 
тоже помінают, когда родню свою помінаєшь, то там 
говорітся «с родствєнніка».

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Пріснівся сон [про покійного 
чоловіка]: «Чаго ти поставіла мнє одну пляшечку 
горілки?» Я поставіла йому в гроб горілку, тому що 
матка його випівала і тьотка. Умірає повз мене муж-
чина [сусід], бяру русака [«Російської»] пляшку і 
становляю, і кажу: «Міша, однясеш». Дак і дочці Ліді 
приснився [з аналогічним сном]. Ходіла одна женщі-
на [на Паску на кладовище], і снітся йой сон: пріхо-
діт до йой її мати і каже: «Дочечка, зачєм же ти так 
дєлаєш? Я ж іду домов розговляться, а ти мене проті 
дороги стрєла». [...] У нас участковий крєпко дружив 
з дєдом, [із чоловіком]. І  [сниться мені], йон ідеть, 
Пятрович, і каже: «Леоновна», а я кажу: «Постойтє, 
я  вас провожу», а  той каже: «Не надо, ми пойдєм 
удвоіх з дєдом, нє нада, ми пойдем удвоіх». Я круті-
лась, крутілась  – не пускают! І  вийшла. Значит, ще 
буду жить.

с. Кам’янська Слобода
Записали О. Боряк, С. Микитчук, О. Васянович  

17 вересня 2009 р. у с. Кам’янська Слобода  
Новгород‑Сіверського р‑ну  

Чернігівської обл.  
від Дайнеки Мотрони Гнатівни, 1920 р. н.,  
та Тихенько Анастасії Іванівни, 1932 р. н.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Готовят 
первий  – борщ, а  потом  – картошка, каша. Коліво  – 
ето самоє первоє, із пшенічного хлєба, сахарку. Не 
було бєлого – із житнєго, [готували], але солодке. Три 
рази, потрошки брали.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Всєгда ходіла на Радуніцу, 
качала яєчко [по могилі] і христосувалась. «Христос 
Воскрес! Христос Воскрес! Во істину Воскрес!» – кажу 
і отвєчаю. Колись не ходили на Пасху [на кладовище], 
потому что Христос приходить домой, Христоситься 
дома, а тепер – ходять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Раньше на Паску хаділі на 
кладбіще з місачкамі, з абєдом, а ето хтось каже, што 
нєльзя на Паску, а  нада на Родічі хадіти. Нєкоториє 
ходять. Абєд в місочках – калбаска, паска, яєчкі – хто 
што прідумає. Послє Паскі, через нєдєлю, – Родічов, 
святая нєдєля. Родічі в вавторнік. Свяченим яічком 
качають па магілкє, кажуть «Христос Васкрес, Хрис-
тос Васкрес». Печенічко, канфєткі несуть на гастін-
ци, гарєлачку налікають у чарочку, місочка там стоїт. 
Пєрєд Паскаю убірають кладбіще. На Паску раньшей 
хаділі, а сейчас на Паску вже нє ходят. Батюшка нам 
паясняв, што нельзя на Паску хадіть, а на Родічі. Вєсь 
час рушнікі аставляют, другі – скатяртінку разтєлают. 
Хто забірає рушнікі, а хто – аставляє. Раньше тоже так 
само було. Столікі сійчас дєлають. Каждую магілку 
нада застілать, а ту, шо абєдають, – абязкова. Всє пад-
ходят, випівают. Батюшка нє правіть на Родічі. Родічі 
по другому називаєцца  – «Радовніца». Ето адно і то 
же. Родічі раз в году. Поминання особливе. Дев’ятого, 
Побєда, я всігда встаю, читаю молитву і помяну усіх 
усопших незлим, тіхім словом.

с. Пушкарі
Записала Л. Артюх 31 липня 1985 р.  

у с. Пушкарі Новгород‑Сіверського р‑ну Чернігівської обл. 
від Радченко Галини Онисимівни, 1923 р. н.,  

Кравченко Марії Панасівни, 1921 р. н., 
Радченко Арини Онисимівни, 1909 р. н., 

Рогози Марії Пантелеївни, 1911 р. н., 
та Короткої Домни Хомівни, 1924 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обми-
вання померлого. Родственнікі обмивають і чужиє. 
Женщини – женщин, мужчини – мужчин. По платку 
дають обмивальникам. Одягання померлого. Хоро-
нять босими, ноги в білі онучі замотані й червоними 
нитками обмотані, жінок – тепер в чулках. Атрибути 
поховальні. На мєсто покойного ставілі шесть недель 
на хусточке воду в стаканє, без хлєба. Мінялі каждий 
дєнь. Воду виливалі у вядро. Перевязивалі хустамі, 
рушникамі тех, хто ньос [домовину, віко]. [...] Завеши-
валі зеркало, часи спинялі, шоб не цокали. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИ-
ЩЕ  Житом посипають, коли винесуть із хати і за воро-
та. Хрест, певчая, кришка, на марах покойного [несуть], 
люди. Встретіть похорон считаєтся плохім прізнаком, 
надо остановіться і не ідті навстрєчу. Останавліваются 
[процесія] два раза – на перекрьосткє, перед мо́гилкамі. 
Заборони та перестороги, пов’язані з померлим. Як 
покойніка винесут, ворота зачиняють, щоб ідті в форт-
ку. Нєльзя ворота откривать, пока нє похоронють.  
Могила. В яму кидалі дєньгі на гроб. Дари поминаль-
ні. Печеньє і конфети нєсуть на прощаньє. Ето всьо в 
платкє раздають на могилках детям, бабам.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Кухарок 
звалі, готовілі чужиє в том дворє. Только чужиє в ку-
харках. Поминки. Як умє́рла, то поминають, на обєд 
зовуть – копачи, хто мив, хто прибірав – всех зовуть. 
Страви поминальні. Ко́ліво – мйод, вода, три паляні-
ци чи хлібинкі на стол режет, оставляєт часті от одной 
хлібинки. Самоє первоє. Три рази, три ложечки усє бє-
руть. Поминки післяпохоронні. Ще помінають дєвять, 
сорок днєй, полгода – не обязатєльно, год. Ходять на 
кладбище. Нєсут віна пляшку, человек п’ять-шість, 
ставять стаканчик на хрест. Людей всегда зовуть.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Радо́вница. Через недєлю 
после Паскі – Яркусная недєля, а то – в понєдєльнік. 
Коліво  – у дворе, [вдома споживали], а  на кладови-
ще нє носілі. Обєдали коло могил. На мо́гилке яйцо, 
паску оставляли для душок. Поминання особливе. На 
Девятое мая ходять на мо ́гилки.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Девушку, как 
умреть, нє одєвалі в свадєбноє. Караваю нє ладілі. На 
кришку гроба хлєб нє кладуть, скатерть только.

НОСІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мрин
Записала Л. Артюх 11 серпня 1985 р.  

у с. Мрин Носівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Ярмоленко Євгенії Дмитрівни, 1907 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  «Мертва 
вода». Воду від обмивання покійного виливають, щоб 
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люди не наступили, щоб горе не нападало на того, 
хто наступить на те місце. Атрибути поховальні. 
Водицю ставлять до сорока день – душа прилітає, п’є 
воду. Міняють щодня. Виливають під дерево. Дарови-
ни прощальні. Як ідуть до покійного, несуть хліб і в 
кого, що є  – яйця, сахар, печиво, гроші. І  хазяї роз-
дають потім на кладовищі «для народа». І на поминки 
все несуть. Кладуть на столах. А як розходяться, теж 
роздають усім ці гостинці. Заборони та перестороги, 
пов’язані з померлим. Завішують дзеркало. Не поло-
жено. Часи спиняють. [...]Закривають двері скоріш, 
щоб більш не заходила смерть. На покійного не див-
ляться у вікно – треба вийти.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Посівають 
покійного слідом з-за дверей аж на вулицю житом. 
Зразу за труною йде [людина] і вперед себе, вслід по-
кійного посіває. Гойдають труну над порогом три 
рази через останній поріг. Наче прощаються. Хрест, 
знамени́, віко без хліба, покійного на марах несуть, 
люди йдуть, мисочки три несуть. У  мисочках пана-
хидка – хліб, цукерки, печення. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Їли: як 
піст  – пісне все. Скоромне: сметана, паляниці пше-
ничні ламають, не ріжуть. Борщ або гарячий куліш 
(пшоняний). Картошка або каша. Капуста парує, хо-
лодці, сметана, пиріжки, кисіль. Гарячою парою, ка-
жуть, душа харчується. Красний кисіль  – остання 
страва. Коливо варять з рису, ізюм кладуть, солодка 
водичка. І раньше так було. Першим беруть три рази 
коливо, потім – обідають. На всі поминки коливо [го-
тують] й на «гарячий» обід. Канун – вода, розколочена 
холодна солодка й хліб. [Канун – те ж, що й коливо. 
Тільки коливом тепер називають кашу, яку варять з 
рису.] Раньше теж канун ставили. Тепер багато страв, 
а в Гребінках і досі три страви й три чарки. Виделки 
тепер кладуть. Поминки післяпохоронні. «Гарячий 
обід» (три страви і три чарки) у день, як ховають. 
Дев’ять днів не ходили раньше, тепер – ходять. Сорок 
днів. Год. Сейчас і півроку справляють. Додому кли-
чуть людей і рідних, і чужих.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Проводи в понеділок, 
через тиждень після Паски. Коливо готують і не-
суть панахиду. Їсти щось несуть і угощаються гур-
том. (А раньше кожен на «своїй» могилі поминав). На 
Вшестя, на Троїцю не поминали. На Паску (на другий 
день) і тепер яйця качають навхрест по могилі і кла-
дуть на могилу. Душа прилітала. Поминальні суботи: 
Михайлова, Дмитрова, Кузьмина. Дома поминали і 
несли панахидки в церкву. Коливо не робили.

Записали І. Коваль‑Фучило та О. Васянович  
2 липня 2010 р. у с. Мрин  

Носівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Соловей Любові Василівни, 1930 р. н., 

Вакулік Надії Іванівни, 1928 р. н., 
та Мартинович Галини Григорівни, 1938 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Коли людина помирає, тоді кличуть 
радильниць. Обмивають. Раніше обмивали водою, 
а  тепер, шоб зберігалося тіло, [обтирають] ваткою і 
горілкою, тоді людина в жарку погоду зберігається. 
Одягання померлого. А  тоді одягають, що хто має. 

І одяг не такий, шоб куплений з магазину, а щоб вже 
людина одягала. Спорядження померлого. Тепер вже 
приходять і зразу купляють [усе для поховання]. 
Є вже тепер ритуальні кімнати. Купляють труну і тоді 
вже перекладають, щоб пізніше, як кажуть, не стри-
вожить мерця. Вже лежить в труні, поки прийде свя-
щеник. Домовляються, і він назначає час: о дванадця-
тій чи в годину. І освячує. [Що кладуть померлому?] 
Обов’язково гроші, щоб він відкупився. Батюшка при-
йде, то перевіряє: «А поклали ж ви гроші, а хусточку 
поклали?». Людина, може, ходила з паличкою, крю-
чечкою – кладуть крючечку. Як у житті – так і для по-
койника. «Пута». Ноги, руки зв’язують. Деякі люди, 
знахарі нехороше роблять – ті мотузки крадуть, і тоді 
ноги болять в людей. Батюшка зразу приказує: «Ви ж 
розв’язали?» А хтось каже: «Іще будем розв’язувать на 
кладбище». Батюшка стежить: «Покладіть».

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛА-
ДОВИЩЕ  Виносять мерця тільки родичі. Виносять 
ногами вперед. Тоді вже, як винесли з хати, беруть 
уже люди призначені, які будуть нести. А  як дале-
ко – тепер машина відвозить. Батюшка останнє слово 
[каже], «вічна пам’ять» співають, молитва  – по об-
ряду. Опускання труни. [На чому опускають труну 
в могилу?] Приходилось буть не в одном місці [на по-
хованні]. Носівка, районний центр, і  там далі  – Бо-
бровицький район – так спускають рушники. Стільки 
метрів, шоб вистачило опустить його. І тоді, не отхо-
дя от ями, розділяють на шість чоловік, [що] несло. 
І кожному роздають. Воно іде на подарунки. А в нас 
ті люди, що копали ямку, вони і опускають. Дари по-
минальні. В нас заведено [так]: ті, що несуть [домо-
вину, віко] – їм подарунки. Шість хусток і шість по-
лотенців, рушників. А тоді, як поховали, поминають. 
Мисочку несли за покойником – гостинці. Роздають 
канфети всім на кладбищі. [Чи дають радницям по-
дарунки?] Обов’язково.

ГОЛОСІННЯ  [Чи кажуть: «Там тебе зустрінуть батьки»?] 
Аякже! Як тільки підходим. Завжди [кажуть], як в се-
лах [ховають], бо в місті місце закупляють і вже не ля-
жеш із своїми. Як тільки до кладбища підходять, то 
кажуть: 

Стрічайте, виглядайте мого синочка
І пізнавайте,
До вас іде у родину,
Так його і захистіть,
І ви пробачте йому,
Що й не так,
Допоможіть йому. І впізнавайте ж!»

[Чи кажуть: «У яку ти дорогу далеку зібрався, куди ти 
від нас ідеш»?] Аякже! В дорогу,

Да таку невідому,
Да куди ж це ти, синочку, йдеш,
Да куди ж це ти вибрав доріженьку,
Да розкажи ж!
Оце ж ми тут живем, а раніше там жили, 
купили.
Ой куди ж це ти йдеш?
Чи до хрещеного йдеш, чи до кого?
Ти розкажи ж нам.
Ой, не туди ж ти повертаєш,
Не ту доріженьку обрав.

[Що кажуть, коли виносять покійника з хати?]
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Ой куди ж це ти!
Ой куди ж ти собрався,
Що ж ти свою кидаєш хаточку,
І куди ж це ти,
В яку ти дорогу.

За сином. 
Синочку ж мій дорогий!
Втрата сама найдорожча моя!
Соколе!
Квіточко моя!
Птичечки будуть прилетать
І будуть, синочку,
Понад могилою твоєю жалібно...
А ти уходиш у таку темненьку хату,
Кидаєш отаку світлу,
Уже й сонечко не буде туди світить,
Не буде промені туди.
Не буде товаришів твоїх,
І не будеш пісень слухать,
А тобі тільки жить і радоваться!
Ой синочку дорогусінький,
Ой проснись,
Ой поговори зі мною,
Скажи мені,
Ти квіточко,
І соловейко,
І дорогусінький,
Як мені й тяжко.
Ти й послухай мене,
Скажи,
Дай мені розраду,
Як мені далі жити,
Як мені далі?
Ну куди мені звернуться,
Хто ж мені допоможе,
Більш нема нікого,
Ой прилети до мене,
Хоч уві сні,
Хоч я з тобою поговою,
Хоч я тебе побачу,
Хоч уві сні побачу!
[Чи кажуть «яку хату лишаєш»?] Аякже!
Оце вибрав собі так ранесенько
Отаку темну хатиночку.
Да там немає віконечка.
А тут подивися,
Як сяє сонечко,
Ти подивися сам,
Як усе розцвітає,
Як квіточки кругом.
Та от подивися,
Як ягодки вже червоніють,
Да які цвіти кругом хати!
Да подивись, да подивись!
Я, синочку, про тебе ніколи не забуду,
Я посаджу у головах тобі
Червону калину.
Хай пташечки будуть прилітать,
І людочки будуть приходить,
І всі будуть любоваться,
А тебе вже ніколи не буде.
Но я ніколи тебе не забуду. Ти мені казав:
«Мамо, ой не турбуйтеся,
Я вас поховаю»,

А як це тяжко ховать!
Да як ховать своїх діток батькам,
Треба шоб діти ховали матерів,
А я ж осталась одна, як сиротинонька,
Да ні батька нема,
Бо погибнув на фронті,
Да ні брата нема,
Бо в шахті привалило,
Да й ти, синочку, так рано
Вибрав собі таку сумну да невеселу хатинку,
А кидаєш...
На кого ти кидаєш
Отаку світлицю:
Да кругом сонечко,
Да кругом квіточки,
Да кругом зелень,
Да яка одна краса!
А скільки ж людей прийшло,
Подивися!
Це твої ж!
Ти ж любив людей.
Як тебе любили,
Як тебе кликали всі,
Як ти лікував тваринок,
І тебе стрічали!
Ти мені казав:
«Ой мамо, а я, правда, не поганий для людей?»
«Ні, – кажу, – ти дуже хороша людина,
Тебе люблять і чекають кругом».

І казали: 
«Такий молодий, а такий здібний».

Оце такий ритуал поховання.
За матір’ю. 

Ой матінко ж рідная!
Як Ви ранесенько вставали,
Да Ваші ручки потрудилися,
Ніколи не жалілися нікому,
Да як Ви пізно лягали, рано вставали,
Пізно лягали...
Ніколи Вас не бачили,
Щоб Ви журилися.
І де в Вас бралося стільки сил,
Стільки сил, енергії?
Як Ви любили своїх дітей,
І ніколи ні на що не жалілися.
Яка Ви терпляча була!
Яка Ви були винослива!
Вас і люди добре знають,
Цінили Вас за вашу щедрість,
За Вашу доброту.
Як Вас тільки уважали.
А за що?
Саме більше – що Ви вміли цінити людей.
Вас дуже поважали люди.
Ви нікого не осуждали,
Про нікого не казали поганого,
Для Вас завжди всі були хороші.
Ви з життя черпали всю силу,
Ви жили людьми,
А ми від Вас, рідная мамочко,
І заїмствували Вашої доброти,
І нам приємно через те,
Що Ви нас учили
Бути добрими,
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Бути чесними,
Бути порядними,
Щоб Ви людям ніколи
Злого й поганого не робили,
Щоб Ви завжди були людьми
На видному місці,
Шоб Вами, як кажуть,
Ми гордимося Вами,
Що нас так виховали,
Що Ви така в нас порядна людина,
Нам приємно, що всі люди кажуть:
«Яка в вас була хороша мати,
Вона ніколи нікого не судила.
Вона тільки давала поради,
Давала допомогу».
І хотіла, щоб ми, діти, такі були.

За братом. Десь твоя сужена,
У білій фаті,
Ваші ж дітечки майбутні...
Птичечка, соловейко, і та гніздечко в’є,
А тобі ж не судилося.
Твоя доленька така лиха і важка:
Ні своєї дружини, ні своїх діточок.
Рано тебе забрала,
Як батька, як брата...
Братику мій рідненький!
Соколику!
Як ти далеко залетів,
Да як же ми хотіли,
Які надії покладали!
Да я ж тоді в інституті вчилась,
Ти ж мене вчив,
Як я пожитті...
Да ти кожного разу,
Як я сесію здала,
Всєгда заїзжав в інститут.
Ти мені обов’язково і поради давав,
За батька був,
Бо батько наш загинув на фронті,
А ти мені був батьком,
Ти мені був братом,
Ти мені був самою найближчою людиною!
Як ми будем тепер,
Як твоя мамка буде,
Як вона буде доживать свою старість?!
Уся ж була надія на тебе!
А мама слабенька яка.
А ти ж казав, що
Я вас усіх догляну, що я повиучую.

Осе тако. Як по житті, шо людина живе і усе втрачає 
надію – на кого надіється. [Чи кажуть у вас «прийшли 
до тебе люди»?] Аякже:

Ой прилинь да подивися,
Скільки ж до тебе гостей прийшло,
Ой подивися:
І твої товариші, і друзі,
І педагоги, і твої вихователі –
Усі, і сусіди, які прийшли.
І пробач, що й не так,
Може, що зробив.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Було рані-
ше, шо удома, де жила [людина], повинен цей ритуал 
[відбутися]. Тепер назначається кахве. [Як] пообі-

дали, то тоді вже несуть попу мисочку – хто вже що 
накладає, скільки вміститься: воду, вино, консервація, 
булки. Поминки післяпохоронні. На дев’ять день  – 
чоловік три-п’ять, а  на сороковий  – всіх. Поминан-
ня індивідуальні. [Кому можна роздавати за спомин 
душі?] Кому попало. Іду, зустріла – класний керівник, 
сусідка. Я:  «Подожді». Отдала, хто мені стрічається, 
поминайте. Напечіть і сами роздайте.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Чи є такі дні в році, у які 
йдуть на могилу?] Це «Проводи́» називають. Після 
Паски. Старі люди кажуть: «Ви не йдіть на Паску на 
кладбище, ви будьте дома, бо на Паску ідуть у гості до 
вас батьки, а ви підете через тиждень. Це “Проводи” 
називається. Так тоді ви до них ідете». Готуємося: при-
бираєм могилки, пам’ятники, купляємо квіти – живі, 
м’які, паперові, віночки. Раніше було, як прийдуть, 
коло могилок своїх усядуть, їдять. Тепер – кожне пред-
намірено йде, столи ставлять. Декілька сімей виклада-
ють усе, що єсть. Батюшка обходить, збирає книжечки, 
що записані всі померлі, і  читає. І  поминаєм. Підхо-
дять, роздаєм гостинці. І запрошуєм, щоб не самі си-
діли: «Поминайте». [Люди] кажуть: «Царство Небесне, 
вічний покой. Царство Небесне вашим рідним». Як 
дає, дак знаєм: «Вашому батьку, брату, сину, матері. Не-
хай їм буде блажен покой, а Вам хай Бог дає здоров’я». 
Отако кажуть. А  в деяких, мені розказували люди, 
не роблять столиків, а  вкругову кладбища розстила-
ють настільники, скатерки і кладуть, у кого що є. Всі 
сідають. Є  поминальні суботи. Кажуть «Казанська», 
двадцять першого липня. Це «Казанська Божа Мати», 
це Казанський собор. Поминають. Мисочку батюш-
ці несуть. Правлять так, як похорон. Пісні співають. 
І  восени, як піст Петрів, і  в суботу поминають, два-
надцятого, то можна м’ясне їсти. А перед Паскою – то 
самий строгий піст. [...] На Сікновеніє [Головосіка] ро-
блять колово. Варять хоть кутю, хоть рис, обкладають 
канхветами. Колись канхвет не було, так вишнями із 
наливки було. І сахаром. І батюшка править і ложкою 
роздає в бумажечку каждому колово, як поминаніє.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Мусульманина. Жіночка була, 
мусульман улюбився, і  вони поженилися. На городі 
помер – інсульт став. Приїхали одтуда родня, і нашому 
батюшкі не розрешили [ховати] – по-мусульманськи 
ховали. Без хреста. Хотіли його даже без труни. А тоді 
вже Дуня, жончина сестра, убалакала, шоб із труною. 
Хотіли посадить і сидя хоронить. Тоді хотіли спалить 
теє віко. Вона вже попросила, дак таке растояніє до 
могили не забивали, подклали доски. А  вже послі 
того там і співали, і все. «Мула» батюшка називаєть-
ся. Такий молодий хлопець. Ховали його на наших 
могелках. Коло жінки положили. Мусульман хотів по-
своєму хоронить. Побеспокоїлась і про подарки. Тіль-
ки венків не було. Подарки давала жінка, друга. А цієї 
жонки не допустили. Брат нічого не протєстовав, шо 
подарки. Ми прийшли на кладбище, нас, мо’, душ 
п’ятнадцять було. І нам сказали копачі: «Женщин не 
положено». Ми пошли в ворота. Казали, шо седя бу-
дуть його ховать. Я ж кажу: «Як женщина умре, то хто 
її ховає?» Кажуть: «Мужики». Там даже до схід сонця 
бистренько захоронять – сидя засиплють. Обід роби-
ла жінчина сестра. Вона сказала: «Ми поховаєм, як по-
ложено. По-своєму». Самогубців. Якшо сам [на] себе 
руки наложує, – не ховають, було колись, на могелках, 
а на канаві. А тепер і пам’ятник ставляють, і хрести, 
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і серед могелок ховають. Колись хрести їм не ставили. 
Оце могелки канавою обгорожені і так, над канавою 
[ховали]. Вони ховаються без попа. У нас даже нари 
стоять у сторожці, і  верьовка спеціальна для топле-
ника. У церкві стоять нари для христіян, цих, шо усі, 
а  другі нари зробили для топленика і вішалника. Їх 
поминають перед Тройцею, перед Святою неділею, 
у суботу. Тоді поминають і вішалников, і топлеников, 
і убієнних, і всіх, хто на себе руки наклав. Раз у год. Це 
у Клечальну суботу правиться і поминається.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Считається, що в 
сорок день определяється душа людська – куди її при-
значать. Вона до сорока день літає, чує.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Недавно помер брат в однієї 
жінки. І вона до мене: «І треба мені: готовила мисочку, 
а забула поставить сахар. І сниться мені, що каже: “Так 
мені хочеться солодкого, а в мене нема”. А ми ж сахару 
забули, не поставили». [Як тоді вчиняють?] Прикопу-
ють на могилі або роздають. Або [присниться]: «У всіх 
є їсти, а в мене – нема». Тоді самі зготуйте, позовіть 
людей, роздайте.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Якщо забувся 
покласти чи окуляри, чи гребінець йому, то кажуть: 
«Візь міть в земельку і зарийте». [Від кого відкупляють-
ся копійками, які кладуть у домовину?] Відкупиться 
від лихого, від злого духа, щоб місце тоже [придбав].

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Читать по по-
мерлому [потрібно]. Треба допомогти. Треба в церкву 
ходить і найнять молитви. [Що це ходить?] Душа [по-
кійника]. Одна жінка розказувала: «Чую, двері одкри-
ваються, – вона така релігійна, – усе чую, що він же 
ж ходить». [Що вона робила?] Людям роздавала. По-
могло. Кажуть: «Роздайте, в церкву подайте мисочку».

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН

м. Прилуки
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у м. Прилуки Чернігівської обл. 
від Коліна Бориса Семеновича, 1924 р. н.

ПІСНІ ПОХОРОННІ  
Чи знаєте люди, який буде день,
Як прийде Спаситель судити людей?
Чи знаєте люди, який буде час,
Як прийде Спаситель, пробуде нас?
Ой, як будуть громи гриміти,
Що не можна буде мертвим лежати.
Уставайте мертві, годі вам лежать,
Пора перед Богом ответи давать.
Щоб праведні душі та й возрадувалися,
Щоб ми собі Царства твого дождалися.
Що Царство Небесне та й на небесі,
У світлому раї ми будемо всі.
А грешниє душі плачуть і ридають:
– Чого нас до Царства та й не допускають?
Ой, які нас рідні да і породили,
Щоб ми собі Царства да й не заробили.
  ***
Ой, Боже мій, Боже, з високого неба,
Услиши молитву мою.

Прийми мою душу до світлого раю,
А тело – в сирую землю. (2)
Насипте на мене високу могилу,
Травою вона заросте,
В головах посадять червону калину,
Весною вона зацвіте. (2)
Да й будуть до неї пташки прилітать,
Да й будуть мені щебетать.
А я не почую, а я не побачу,
Я буду в могилі лежать.
Моя домовина, маленька хатина,
У неї віконця нема.
Я буду лежати, у ній спочивати,
Як в полі билина – одна.
Колись мої ніжки далеко ходили,
Ой, Боже, який то був час.
Мої руки багато робили,
Тепер вже на грудях лежать. (2)
Ой, Боже, ой, Боже, з високого неба,
Услиши молитву мою,
Прийми мою душу до світлого раю,
А тело – в сирую землю.
  ***
Ой ви, браття, мої сестри,
Ви по духу всі – друзья,
Приходите, посмотрите,
Жизнь покончена моя.
Приходите, посмотрите,
Господь чудо сотворил.
Злетів з неба Ангел Божий,
Душу з телом розлучив.
Лежить тєло без дихання,
І не може говорить.
Приходите, братья, сестри,
Мое тєло хоронить.
Із молитвою святою,
До могили однесіть,
Із прощальними словами,
У могилу опустіть.
Ой ви, браття, мої сестри,
Сожалейтесь надо мной,
Із молитвою святою,
Со святими упокой.
І прощальную молитву,
Ви пропойте надо мной,
Земной поклон ви поклоніте,
Загорніть сирой землей.
Мою мрачную могилу
Ви сльозами окропіть,
І тихонько, і спокійно,
Святим хрестом освятіть.
Де впадуть же ваші сльози –
Там же виросте трава,
Там я буду спочивати,
Аж до страшного суда.

с. Смош
Записано 14 липня 1992 р.  

у с. Смош Прилуцького р‑ну Чернігівської обл. 
від Мартишко Марії Ісаківни, 1918 р. н.,  

та Задорожко Катерини Дмитрівни, 1923 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Собака виє вгору проті по-
жару, а  вниз  – проті вмирущого. Зозуля виковує на 
смерть. Як перший раз почуєш зозулю, то треба гроші 
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в кармані [торкнутися]. То ж про зозулю кладуть гро-
ші в карман. Сни-прикмети. Зуб випаде, сниться, да 
ще й болить – рідне якесь умре.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Подушечку з сіна. Під плечі кла-
деться, шо в кого є (раньше – полотно, зараз – прости-
ня). Труна. Раньше оббивати труну нічим було, зараз 
оббивають чорним, а в городі – красним. Атрибути 
поховальні. Для душі ставляють мед і водички. Сорок 
днів стоїть, потім ту воду однесуть да на могилку вил-
лють. Заборони та перестороги, пов’язані з помер-
лим. На комин рідні должни тричі руки покласти, щоб 
швидше забувать і не все плакать.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На Паску покачає яєчко 
по могилці, похристосуються, так, як і на Гробки  – 
через тиждень в понеділок. Ходять до свого роду на 
Паску. З Провід тут, [с. Смош], рештки їжі забірають 
додому, а в Мільках старцям роздавали. Перед Трой-
цею, в суботу, поминають всіх.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дітей нехрещених. Як не-
хрещене дитя [вмирало], то треба, щоб горіло світло 
[в хаті]. Нехрещених дітей ховали в канавах, і самогуб-
ців окремо. Переступень (плететься, вроді гарбузцем) 
росте на тому місці, де дитя ненароджене закопане (шо 
аборт зробить). Як хлопчик, то хлоп’яче зілля [росте].

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  [Сниться, що] іду я по кладби-
щу, а на кладбищі столи стоять, а за столами, по праву 
сторону, сидять всі моє родичі, і біля них багато вся-
ких страв, а зліва сидять люди, біля тих – нічого. А по-
перек столу стоєть дідок старенький з сивою бородою, 
сивенький такий. Я йому й кажу: «Можна я тим лю-
дям щось дам? Вони ж такі голодні». – «Е, ні, не руш! 
То вони так заробили собі». Я батюшці казала, то він 
каже: «У Вас щедра рука, то ваші родичі на тім світі 
завжди ситі». Я тепер нікого не минаю.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Мати моя роз-
казувала, шо вмерла женщина і покинула діток. Дак 
чоловік, коли не прийде додому, діти повмивані, за-
плетені. А  то жінка ходила, вона була незапечатана, 
то чоловік бабам хвалиться. То лукавий ходить. Тоді 
запечатав і не ходили більше.

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН

c. Вороб’їв
Записали О. Боряк, С. Микитчук, О. Васянович  

та В. Конвай 13 вересня 2009 р. у с. Вороб’їв  
Ріпкинського р‑ну Чернігівської обл. 

від Шалупні Ганни Львівни, 1932 р. н.,  
Броденко Олександри Миколаївни, 1919 р. н.,  

Томілко Тетяни Кирилівни, 1919 р. н., 
Мандрик Уляни Митрофанівни, 1937 р. н., 

Гордієнко Марії Яківни, 1923 р. н., 
Семеняки Євдокії Яківни, 1926 р. н., 

Семенюк Уляни Пилипівни, 1935 р. н.,  
Андрушка Василя Митрофановича, 1926 р. н.,  

та Семеняки Марії Іванівни, 1938 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Кукуля такая є, шо ото одуд. Знай, здєсь буде помиран-
ня, [як кричить]. Як курка заспівала, то хтось умрє. Єй 

голаву нє рубалі. [Як сусідів сповіщають про смерть?] 
Я  вишла на вулицю, мені йшов хтось і сказав  – он 
умерла тая. Сни-прикмети. К  смерті сніться хату 
біліш. Єслі наснітся із вєчора, то не в скорості буде 
смерть, а єслі перед дньом – буде в скорості смерть у 
сродстві. А єслі наснітся, что хату строїш нову – тоже 
к смерті. І єслі пріснілося, шо стоіть дєрєво на огоро-
дє і упало – к смерті. І яму копаєш на шляху – тоже к 
смерті. Як мєртвєци сняться, так дощ буде.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Зовут с родства [обмивати покійника]. 
Як мущіна вмирає – брати є, два-три чоловіка. Вноси-
ли корито – ночві. Воду грієш, обмивают, тоді вже оді-
ют у чістоє, убірают і кладут на лавку. А тогди роблять 
домовину. «Мертва вода». Воду вилівають, де ікони 
стоять – под кута. Викопують ямку і вилівають воду 
туди, шоб не ходілі тудою люді і худоба, бо то «мертва 
вода», шоб она нікуди не розлівалась. Одягання по-
мерлого. Я хаділа у вішіванай сарочци і умру, то мінє 
адєнуть вішіваную. Рукава вішіваниє. У мєнє їх двє. 
Матка у мінє вішівала, а я – нє. У маткі була сарочка 
бєллю вішіта, а у мєнє чорним і красним вішіта. Підго-
товка смертного вбрання. Загоді готують: сорочка, 
штани, юбка, джемпер, щоб все було нове. Щоб були 
новиє туфлі, тапочкі. А колись старе одівали, а тепер – 
толькі новиє, а батюшка сказав, що мусить стареньке 
[бути]. І проходная у мене є, хрестик, чулкі. [...] [У яко-
му одязі має бути померлий?] Одягають одяг новий. 
У  мєня уже лєжать узли: домовіну оббівать чорноє 
лежить; подарки – хто будє яму копать, так ткалі по-
лотно самі, рєзалі на полотєнца полотно і давалі робо-
чім, а тєпєркі у мєня лєжат полотєнца здоровиє і тєє, 
шо вишиваниє купляються. Як несут уже мєртвєца, 
так пєрєвязують нари або на руку завязують. Платкі – 
хрест обв’язують, дорять платкі. Ловкіє подаркі дарят. 
Труна. У нас гроби купляють готові. Стружки палять 
в печі. Гроб оббивають крамом, зверху чорним обби-
вають уже старі. Спорядження померлого. Подушку із 
сіна [кладуть у домовину]. Шерстяний платок на по-
душку красівенний розстеляють, хочеш – іще один в 
гроб клади, як є. І десять і хусток, і юбок, щоб пере-
одівалась. Красівєнниє. Утіральник на віко кладуть, 
батюшка забирає. [...] У церкві святять зєллє. А тади 
вісахнє, то у падушку пхають на той сьвєт. Кажуть, як 
умру, то пад голаву паложать. Нічне перебування біля 
померлого. На вечір готовлять і як ховають. Колись 
пекли [хліб], скільки задумує, і  пиріжки. Розломлю-
вали і роздавали людям, ввечері, як приходят глядіть. 
[Був гарячим], не ріжуть, а розламлюють і ділять. [...] 
[Чи можна, щоб біля покійника ніхто не сидів?] Йоно 
ж непріятно, шо сам мєртвєц у хаті. А треба ж, шоб 
хтось да був. Вночі сходяться сосєді, родічі. Атри-
бути поховальні. Свята вода наготовлена і  колоски 
з жита, як мертвяк [лежить]. Батюшка одмолє, а тоді 
пирскає святою водою. І  на могилки несуть. Миску 
назад отдают, а жито розсіют. Стояла [свята вода] со-
рок днєй, її добавляють. Свічку запалюють і ставять 
на окно, і  батюшці, і  пєвчім. Даровини прощальні. 
[Коли йдуть до покійника, із собою щось несуть?] 
Як родічі, так приносять. Хліб несуть родічі. Пляшку 
вина, пляшку горілки. Шо хто купить – пиво, пляш-
ку води. Відспівування. [Коли священик приходить 
у день похорону, то що відбувається?] Єслі ж уже на-
значениє часи чи на дванадцять часов. Батюшка прі-

РІПКИНСЬКИЙ  РАЙОН
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ходіт і з собою бере три чи чотири чоловіка півших. 
Становіться, отправіт, сколькі йому назначено, а тоди 
іде  – дорогою доправіт. Прощання з померлим. [Чи 
прощаються в хаті з померлим?] Прощаються. Ідуть 
усі до покойніка. Чі целуют, чі колькі прігінаются, не 
в губи, а в лоб, в рукі, в ноги. Заборони та пересто-
роги, пов’язані з померлим. Дзеркало обязательно, як 
мєртвєц уміраєт, полотенцем завішуют. Шесть нєдєль. 
У зєркалі, кажуть, чорті втєшаються.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  В  хаті ба-
тюшка покропить водой, як винесуть [домовину], і у 
дворі. Виносят з гробом мертяця, становят на осло-
ні. Батюшка поправіт трохи, пєвча попоє, таді за той 
гроб – несут, ставят на подводє. Тєпєр нєкому несті – 
всі кріві, [літні люди]. А колись тікьки несли, хоть і да-
лєнько, а всьо равно несуть на нарах, у шестьох несли, 
не мінялись. Домовину поставять, і тогді батюшка йде 
впєрьод, і читальщіца йде впєрєд. Єслі вєнкі є – нєсут 
вєнкі впєрьод, хліб зав’язуют у хустку, і йде женщіна 
впєрьод із хлібом. [По дорозі похорон зупиняється?] 
Гдє родічі, так зупиняється. [А  на перехрестях?] Зу-
пиняється. [Біля кладовища зупиняються?] Аякже, 
под’їжжают до кладбіща, постоять. Доходять до во-
рот, откриваються ворота, заходить батюшка, він-
кі, з хлібом упєрєд заходять на кладбіще, а тогди іде 
пєвша і батюшка, а тогди несуть мєртвєца. Заборони 
та перестороги, пов’язані з похороном. [Чи  можна 
переходити дорогу похорону?] Нє. Єслі єде встрєчна, 
як везуть мєртвєца, машина, то всєгда должна зупи-
ниться, навстрєчу не йти. Або хто-то йде, так должон 
зупиниться і встраніться в сторону. [Для чого?] Не 
можна, так Богу угодно.

КЛАДОВИЩЕ  Опускання труни. Гроб опускають на ве-
рьовках, у кого є – на полотнах. [...] [Біля могили щось 
говорять?] Аякже. Батюшка отправить і тогди про-
щаються, і спускають у яму. [Як прощаються?] Наги-
наються, цалують. [У могилу кидають щось?] Руками, 
як спустять мєртвєца, беруть три рази глину. [Гроші 
кидають.] Кажуть, шо там буде ходіть да куплять. Бу-
мажок не кидають, а  мєлоч. Дари поминальні. [Гос-
тинці для кого?] Гастінці – купляють канхвєти, пляш-
ку вина. Несуть мєртвєца, так гостинці ув’язують у 
хустку – несуть на могилки і роздають людям.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосять у Вашому селі?] Голосять. 
Єслі є кому, – голосять, побиваються крепко, а є – ті-
хонько. Молодий умре, так усю дорогу голосять. Роді-
чі, постороннії не голосять. [Чи можна довго плакати 
за покійником?] Можна. Плачут, як молодий умре. 
Як старий, то кажут «Бог прийняв», нехай туди іде – 
отдихає. 

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Пріходят з 
могилок, накрівают столи, становят на столи віно, як 
мало, так добавляют своє – горілку. Шо на свадьбу го-
товят, шо на похорон. «Сніданок» для померлого. На 
завтра ми знову берьом єди, вина, горілки – ідьом на 
могилки. На могилі розстеляєм утіральник, скругом 
становімся, кожний випиває по чаркє, єдім і додому 
ідем. Поминки післяпохоронні. Дєвять днєй пройдє – 
несуть у церкву панахіду: хлібіну, гостінци і пляшку 
віна. Батюшка девять дней отправляє. Хто дома справ-
ляє дєвять днєй, а хто – нє. А тогди уже шесть нєдєль 
ждуть, не допускається три або два дні, – уже зветься 
«вєлікій об’єд». Несут в церкву знов панахиду – хліби-

ну і гостінци. Батюшка отправляє, а хто додому зове, 
так дома отправляє. Но батюшка по домах не ходить, 
а в церву. А потом уже в год – це обізатєльно і в пол-
года, хто поминає. Годовий об’єм, [обід], отправітся, 
а  тогди у церкві уже отправять панахіду. Рушники 
поминальні. По одному в’яжуть набожнікі на хрест 
на могилках. Колі на Дєди підуть, то той набожнік 
чорний становітся. Палят, викідают, а  другий треба 
вішать. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Дєди  – другий тиждень 
після Пасхи – Радуніца. На могилки – в понеділок. Не-
суть хто що хоче. Всі купляють вєнков, горілку, вино, 
коржики, хто пече, крашанки, паску, яйцями кра-
шаними могили три рази обкочують. Кожен робить 
по своїх родичах. І  там остається, і чарку наливаєш. 
Осінью у нас не ходят на кладбіще. Дєди Міхайліни, 
Кузьміни – у церкві тільки батюшка править панахіди, 
хто хоче – іде. [...] Радульніца – у вавторак, а Дєди – 
в панедєлак. То вжє йдуть на могєлкі. А  цяпєр ужє 
йдуть на могєлкі, хто калі хочє – нєдєлю, панєдєлак, 
вавторак. Могєлкі прібірають пєрєд Паскаю. Як ідуть 
на Дєди, то беруть усє, шо в каго є. Єсті бяруть. У нас 
ідуть вєчєром – в пять часов Дєди в панєдєлак, а в су-
боту чі в нядєлю пойдє і павєшає рушнікі і вєнкі, хто 
шо хочє. Гастінци ложать на хрєсти. Рушнікі астав-
ляють на могєлках. Цяпєр найбольш купляють тюль. 
Вана бєлая. Так красівєнна. Рушнікі куплєнниє, набі-
та вишівка там. Абєдають. Там столікі є і на магілах 
абєдалі. Яйцамі свячонимі качалі па магілі. Батюшка 
править, пєвча.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Як нє вмірає трудна, то столю зрівалі. А як ходіть, 
то тожє шось рабілі, алє нє знаю шо. Баби-повиту-
хи. Два фартухи клали бабі, що бабіла. У гроб – один 
обв’яжуть, а другий у гроб кладуть під бочок. Само-
губців. На кладбіщі нє харанілі, як хто павєсітца, 
а  каля кладбіща. А  цяпєр  – на кладбіщі. Калісь ха-
ранілі каля кладбіща або десь дома, в  канци гарода. 
Хрєсти їм нє ставілі. А цяпєр – ставляють. Топлєніка 
батюшка хаває, а  вєшальніка  – нє. Сам на сєбя рукі 
налажів. А топлянік – нє спеціальна.

СНИ ПРО ПОМЕРЛИХ  Положила подушку [з пір’я доч-
ці в домовину]. Подушка розпалася, да пєр’я їй у рот 
і очі лєзє. «Нащо ти, мамочко, поклала сю подушку, 
шо у мене полон рот пер’я і повниє очі?»  – сниться 
маті. [...] Кто там забудєтся шо покласти, так снятса 
сни. Єслі умре другий чєловєк, то чи папірос, чи носкі 
к тому мєртвєцу, кладє у домовіну і прості: «Пєрєдай 
моєму (чи хазяїну, чи сину, чи матце, чи батьку)». [...] 
Нєльзя сільна тужіть за мертвім. Як ходіть і плаче, 
так прівідєніє такє наснітца. Кажє: «Ти вжє в менє так 
наліла вади, шо весь у вадє купаюся». Так мая тьотка 
Стєпаніда Пєтрушінська. У єє ж багата дєтєй раділася 
і мєрлі. І вєлікімі, і малимі. Дак вана ж усє плакала і 
плакала. Аж снітца, шо стаїть дом, хата стаїть, і лавкі 
вкруга, і папад лавкамі вади багата, і грабкі пливають. 
Яна війшла і сусідкам старим хвалітца: «Ой, Устинач-
ка, шо так і так мінє снілась». – «Стьопачка, нє плач. 
То ж ти наліла їм вади рику целу». Так ана ад тих пор 
взяла сєбя в рукі.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Народилі троє 
деток, вирастілі. А як умер – почав сница, шо стукає, 
прямо б’є в окна. Я с перепугу вскакиваю і кричу. Так 
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я от такого страховища думала, шо він мене заберє. 
А  потом сказала сосєдкє, а  вона посовєтовала поси-
пать маком-видюком і заказала панахіду. То перестав 
приходить. А то почті каждую ночь таке було. У магі-
лу ту, шо ходіть, забівалі дубовій калок, шоб нє хаділо.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Калісь адна баба 
захатєла – син малади умєр – пабачіть сина. І син жа-
нати був. І  нєвєстка вмерла. Так вана вжє наварила, 
павиставляла на стол. Паєла і вана. Вана сєла на цом 
аслонє, шо пакойнік лєжав. Аж ось ідуть: і нєвєстка, 
і  син, і  вся сем’я ідє. Яна сєла і мавчіть. А  як толькі 
цей малади син зайшов, дак вана заплакала. А стакан 
з вадою паставілі на сталє, шоб вада була на сталє. Дак 
стакан упав. Цє вжє нє панаравілася сину, шо матка 
абліла слязамі вєчеру сюю. Так скінув і пашов з хати.

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Жадове
Записали О. Боряк, С. Микитчук та О. Васянович  

15–16 вересня 2009 р. у с. Жадове  
Семенівського р‑ну Чернігівської обл. 

від Нагорної Христини Аврамівни, 1900 р. н., 
Красночоботько Варвари Петрівни, 1924 р. н., 

Курачки Галини Іванівни, 1924 р. н.,  
та Палтарацького Івана Петровича, 1956 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Як умре, і дощи пойде, а його не заховали, у скорос-
ті ще хто вмре. [Як раніше сповіщали про смерть?] 
Дознавалися, [переказували] одне одному. Прокли-
нання перед смертю. Чаловік умирає і не давольний 
на сем’ю. Була матка жила, син і дачка. Дачка була на 
старанє. Син був дома. Маладий, у сорок гадов вмер. 
І  їхала дачка хавать сина, матка боліє, да стала до-
глядать матчуху. І шо матчуха їй не казала – вона не 
слухала, рабила на сває. Матчуха лежала завсім. При 
смерті. А вона сабралась, повезла муку мелоть. Вона 
відтуль приєхала, дак матчуха сказала так: «Моя донь-
ка, шоб у тебе весь скот подох і хата згаріла, а ти шоб 
ізболєла». Разсердилась матка, бо вана паєхала, мука 
ще була. Дак вана матку захавала. Була в єє свинамат-
ка, і  в свинаматки було дванадцать парасят. Матку 
захавала, на другий день парасяти прапали. На тре-
тій день свинна матка прапала. Ше подсвинков троє 
було у другому хлеві, тиї на п’ятий день прапали. Сни-
прикмети. Мертвиє снятца на дощ.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Підго-
товка смертного вбрання. Я  на пахаронне усе сабє 
наготовила. У  нас у вишитому не харонять. Юбка, 
кохта, іще адна кохта, платок. Обмивання померлого. 
Обмивали такіє ж баби, як я. Обмивали й надівали 
новий одяг. Наперед готувався одяг. Він називався 
«на смерть». «Мертва вода». Воду, [якою обмивали 
покійника], нада виливать хоть под дерево, хоть под 
ушулу – вороти, шоб люди не переходили. Труна. Ка-
лись стружки від гроба клали в гроб, викидали. А хто 
клав м’яту, сіно. А тепер у калхозі ділают [домовину]. 
Прийшов із метрем, притулив метер, написав і пашов. 
[...] Коли труну здолають, кладуть [покійника] у тру-
ну. [Труну завчасно робили?] Ні, коли помре. Була в 
нас одна людина, уже померла, так наперед ізготовила. 

[Чи були люди, які робили труну?] Ні, хто зря не зро-
бив. Тепер уже купляють. Уже ні з чого дєлать. Спо-
рядження померлого. Колись було все ткане, а тепер – 
куплене. В падушку кидали сєна, м’ягкого. І зашива-
ли, і слали. У гроб. Накладуть сєна, м’яти. Застелять 
простинню і  таді кладуть. Тепер уже друге: купила 
одіяло, купила друге і буду загадувать, шоб палажи-
ли. [...] Було таке, шо похоронили і забули шось по-
ложить у труну. Так гомоніли, шо вже друге вмерло – 
передавали, у тую труну встановлюють уже. «Пута». 
Ноги покійнику перев’язували того, шоб вони не роз-
ходились, і руки зв’язували, а тоді, як у гроб кладуть, 
так розв’язують і у гроб нада теє класти. А були такіє 
люди, шо крали ту мотузку. Вєдьма якась.

Атрибути поховальні. [Що  на стіл ставлять, коли по-
кійник у хаті лежить?] Хлєбіна на столє лєжіть, свєч-
ка стоіть. На вікно воду ставили. [...] Абезательно, як 
захавають, станов воду на єє, [покійника], мєсто, де в 
хаті лежала. [Це місце чимось застеляли?] Застеляють 
рушником. А ту ваду тоді виливають куди-небудь із-
боку, щоб не ходили. [Що з рушником робили?] Хади-
ли кались старці, дак атдають. Человіку чи маладиці. 
[Ваду для душі ставили.] Як ваду поставлять, дак пе-
ременяють і стоїть до шести неділь. Тиждень постоє – 
перемени. А таді вже, як шість неділь паминає, – всьо. 
[Куди виливали змінену воду?] Куди-небудь к старанє. 
[Чи пекли хліб, коли покійник у хаті лежав?] Хлєб пе-
кли, ламали. Печуть шо-небудь гараче й лежають на 
стол, шоб пара йшла. Кажуть, шо вони, «дєди», пари 
ухватет і все. Прощання з померлим.  [Люди ішли про-
щатися з померлим?] Тіє люди йшли, якіє зовуть, – ро-
дичі і сосєдов, а не позвуть, так уже і не йдуть. Раньше 
так ішли, багато ішло дивіться мєртвєца. Помолиться, 
у руки поцілує. А тоді вже на кладбищі. [Чи несли із 
собою щось люди, коли йшли до покійника?] Нічого. 
Родичі несли  – хто  шо. Заборони та перестороги, 
пов’язані з померлим. Дзеркало завішують обязатєль-
но. І часи, як були, шо чокали, зупиняли. Довго пла-
кати за мертвим не можна. Казали, шо мєртвєц буде 
у воді лежать. Посля виносу мєртвєца не подмітали. 
Подмєтать нєльзя до завтра. І тоді, як он умре і буде 
лежать, так не замітали. 

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  [По дорозі 
від хати до кладовища зупинялися?] Зупинялись, як 
перехрестя іде. І  сейчас же роблять. [Чи  можна об-
ганяти похоронну процесію?] Нє. І  навпроти єхать 
нєльзя мєртвєца. Бачать, шо мєртвєц їде, так зупиня-
ються. І колись не єхали, і сейчас не єдуть. [До церк-
ви заносили тіло?] Раньше були церкви  – заносили. 
Перед воротами кладовища зупинялися обєзатєльно. 
Опускання труни. [На чому труну опускали в моги-
лу?] У нас полотно ткалі – на полотнах іспускалі, на 
верьовках – шо в кого. [у могилу, окрім землі, кидали 
щось?] Монету обязательно.

ГОЛОСІННЯ  [Чи голосили раніше?] Аякже. І тепер го-
лосять. Родичі голосили і плакали, такіє плакали само 
собою. [Ви вмієте голосить?] Як прийдеться, так бу-
деш голосить. [Які слова найчастіше говорять?] Кож-
ний своє горе висказує мертвєцу.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Поминки. 
Кались гатавали борщ, кашу. Роблять коливо. Коли-
во роблит хто з сахарам, хто з медам. Купляли бубли-
ки, кришили, шоб не вельми розмакали. Становлять 
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на стол. Садяться люди за стол. Колива їдять па три 
ложки. Три ложки іззіло, і други [людина] три ложки 
[їсть]. Остається коливо, становлять на стол, на вак-
но. Стаїть на вакнє, покуль атпаминают. Атпамина-
ють, посуд миєть і коливо теє виливають, шо не да-
їли, [або] дитьонку отдають. Люди паєли  – атдають 
дєтям. Страви поминальні. Колевце дєлають: меду, 
водички, нема меду – сахару, тоді бєлого хліба, пече-
ня укришать, яблучка – це вже стоїть на столє. Коли 
сядуть поминать, тоді попереду всі по три ложечки 
пробують.  «Сніданок» для померлого. На другий день 
снідать несуть  – гамули, яєшні, гарілки. І  кажуть: 
«Принесли ми тобі снідать, уставай, будем снідать». 
Там пасядать, вип’ють па чарці, паєдять, ідуть дадому. 
І дома ще садятьсе, душ дев’ять, близкіє. Поминають.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [Діди у вас коли?] Ходить 
по осені. Прайдуть Парасачки, дак наченаються Дєди. 
Адин тиждень, другий і третій. А  четвертий тиж-
день – Михайлові. Оце стульки Дєдов буває. У суботу, 
в п’ятницю начинаються Дєди. У п’ятницю нада було 
шо-небудь паставить на стол  – чи пампушку іспек-
ти, чи яйцо. І  к Дєдам покидают всєгда яєць. А  таді 
вже на дєди хто зжаре, хто зваре. [Яєць парну кіль-
кість потрібно було брати?] Неякої пари. Буде у тебе 
одне яйце – половину з’їж, а половину покинь. А є в 
тебе п’ять – одно покинь дєдам. Сама не бери всього. 
[А якщо пампушку кладуть?] У п’ятницю – нечого, все 
щетається посниє. А у суботу, у кого є петух, дак рі-
жуть петуха, варять, то вже скоромниє Дєди. [...] Пра-
вади посля Паски у вавторак. Да цого дня треба при-
брать. Називаєтца ще «Дєди». А тадє Ушестя – шесть 
недєль прайде – у четвер. А у недєлю перед цим тоже 
ідуть на могелки. На Правади як ідуть на могелки, 
то беруть усе, як нема у каго, то купляють і кавбаску, 
і м’ясце, і яйца, печуть яєчню абезатєльна. На хрести 
кладуть гастинці, канхветки, на магилки ставлять ча-
рочку ще й наллють. Качають яйцем свяченим па ма-
гилі. На хрести вішали кались рушники. Як хто павє-
сив плотний рушник, то знимуть люде. Його не нада 
знищать. Його боязко брать. Тепер венки вєшають, 
к пам’ятнику паставеть. Адбуде батюшка, паправить, 
а тадє садятца люде абєдать. Абєдають на могелках на 
столику, хто на магилі пастеле і абєдає, хто кала маги-
ли разстеле. Рушники поминальні. Рушник на хрест 
в’яжуть. У кого грязний висить, дак той знемає, а чис-
тий прив’язує. В’яжуть усім [рушники]. В’яжуть, но 
яка любе, яка – нє. А яка любе, дак вишиваний.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Баби-повитухи. Баба-[пови-
туха] вмирає, у гроб кладуть м’яту. А тепер кладуть, 
шо хочеш. Тепер уже одна свекруху [ховала]. Дак па-
лажила одіяло у гроб, положила бабу на одіяло і наміт-
кою накрила, і одіялом. І захавала бабу в одіяло.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  До сорока днєв 
живе у хаті душа і п’є воду. Кожен день в стаканє тоді 
доливають. [Свячену воду доливають?] Нє, такую. 
А у сорок днєв, як-от поминають, тоді вже йдуть на 
кладовище.  Должна казать: «Ходєм уже додому, хва-
ти тобі гостєвать». Три рази нада сказать і виходить 
з хати.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Одна була малади-
ця, умер у її чоловік. Вона пошла за другого, і другий 
теж умер. Вона лежала на печі, спала. А був тей день, 
шо називається «Дєди». Спить і чує, шо одчиняються 

двері. Увішли, пасєли за сталом. Паседили, [а] на сталє 
нема нечого. І кажуть: «Знаєш, шо? Хадім ми да дачки, 
у жонки нема чим і гастить». І вони вишлі. Лажилась 
спать – застібала двері. Вилезла з печи – двері одкри-
тіє. Тепер вона сабрала гастинцов, а  на другу вулицу 
маладиця вмирала. Вона прийшла да і каже: «Полож 
маладиці в гроб гастинцев, шоб передала моєму чала-
віку». А вона, [інша жінка], каже: «Я сваїй матці нечого 
не кладу, неякої передачи». Вона її просила – не взяла. 
Вона пошла до другої. Через тиждень. Там палажила 
передачу цюю. А таді дадому прийшла – сама вмерла.

СНОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Смяч
Записали О. Боряк, О. Васянович та В. Конвай  

11 вересня 2009 р. у с. Смяч  
Щорського р‑ну Чернігівської обл. 

від Купрієнко Людмили Семенівни, 1935 р. н., 
Міненко Ніни Семенівни, 1928 р. н., 

Пінчук Ольги Михайлівни, 1929 р. н., 
Лущай Людмили Петрівни, 1940 р. н.,  

Савостенко Марії Михайлівни, 1938 р. н., 
Нізенко Ніни Костянтинівни, 1935 р. н.,  

та Бурдини Євгенії Григорівни, 1924 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Казала колись моя покойна 
мати, що як ідуть в хату миші, це віщує на смерть. По-
гуч, [пугач], ще прилітає і гуде. Сни-прикмети. Мая 
мама як умірала, то пєрєд тєм мінє пріснілася, шо хату 
пастроілі на гаро́ді. Такая, падовж. Так сєстрє кажу: 
«Довга мама нє будє жіть, бо хату строять». Як мая су-
сєдка вмєрла, то маєй дочци наснілася, шо на гароді у 
єє цигани пастроілі хату. Да такая довга. [...] Мєртвій 
як пріснітца, то на нєдобрає, на балєзнь. Передвісники 
смерті. Як курка заспівала, то на нєдобрає. Йой го-
лаву адрубать. І сабака, як гудє, і курка співає – то на 
нєдобрає.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Прийшли близькі друзья обмивать. 
Прийшли вдвох. А жінка помирала – баб кликали. Як 
опомили, одєлі і вже положили, тоді треба трохи пере-
кусить. І тим работнікам треба або по платочку дать, 
або по рушнику  – за роботу. [...] Когда у нас кто-то 
умрєт, скорєй сосєдей спєшим пазвать, шоб покійно-
го помить, переодеть. Це нє спєціальниє люди, а так. 
У кого горє, таму і нужно помочь. Помилі, аделі у всю 
чистую ілі новую (як у кого получаєтся). [...] Як мала-
дий памре, у нас абязательно везуть на вскритіє. Там 
памоют і в гроб паложать. А як старший, то всьо дома, 
па-стараму. «Мертва вода». Воду виливають [після 
обмивання померлого] у те мєсце, де люди не ходять – 
під забор або пуд вугол хати. Кажут, що хвороба напа-
ла – од мертвяка перелили дорогу (нормальна людина 
не перельє дорогу). Підготовка смертного вбрання. 
Як я умру, то і світерок оставіла, і штани купіла харо-
шіє, крємпліновиє, савєтскіє. Намітками колись об-
матували [ноги], а тоді чулки стали надівать, а тєпєрь 
уже туфлі, тапкі надєлі. А  теперь батюшка каже, хай 
стоїть обув в ногах, а так – в носках [ховати]. Труна. 
Раньше казали «домовіна», а  тут кажуть «гроб». До-

* До 2016 р. – Щорський район.
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мовіни робили у дворі плотники. Міряли, но в осно-
вному два метри дліною робили. Стружку спалювали 
на дворє, а трохи трусили в домовіну. Але в хату не за-
носили. А ненормальні в печі топили. Казали, що умер 
дєд, а вона зібрала всі трєскі і додому понесла. Кажуть, 
що судьба єй погана. [...] А других прігласіла, шоб гроб 
заказалі. Тепер всє дєлається через рітуальную службу. 
Ані всьо сделалі – і яму викапалі, і гроб прівєзлі. Спо-
рядження померлого. В домовіну – лучша одежа: хто 
простиню застілає, під бок ложат, хто – нічого, хто – 
одіяло. Подушку із трави, із сіна, а  із пір’я не ложат, 
бо мертвяка пір’ям засипає. Пахучіє трави – із м’яти, 
сіна. Хустку жінці на голову, на подушку. Обувку кла-
дуть. Обмотували ноги онучами, а босими – не мож-
на. Обв’язували. У  церкві граматочку давали і хрест 
у руки. Церковне. Гроші не давали. У  Києві кидают 
сорок копійок, а у нас батюшка сказав не кидать. [...] 
Колісь нічого не клали [в домовину], тепер, як умре, із 
жалю шо попало кладуть. Можуть спадніцу, сорочку 
мені положить, платок лишній, а  колись, може, і  так 
кидали – із жалю. Син у мене умер, так я тоді, саро-
чечка осталась і штани, так нікому не отдала, а тєпєрь 
лєжит, і на душі толькі картіть, шо нікому не отдала, 
не поклала у дамавіну. А муж умєр, то шо вже в нього 
не було – все поклала: і штанов штук двоє, одні – на-
діли, а одні – так поклали, збоку, шо під голову. Сни-
прохання. Крєпка плакалі па хазяїну. Дєвкі плакалі, 
пабіваліся. Так людям пріснілася, шо кажє: «Прайшов 
па вуліци. А вани кажуть: “А чаго ж ти, Гріша, нє захо-
діш дадому?” – “Нєкалі мінє, то я нє захожу. А пєрєка-
жєть маім хай пєрєдадуть простиню, а то мінє мокра”». 
Та жєнщіна стріла мінє і кажє. А я ж кажу: «Ой, Божє ж 
мой, я ж двє паклала!» А тади вмєр тут чєлавєк нєдалє-
ка, так я пашла папітала да в гроб туди пєрєдала. Кажу: 
«Пєрєдай Гріші простіню». Больш нє снілась. [...] А би-
ваєт, шо каму-то прісніца, шо гаваріт пакойний во снє, 
[що] мне калготак нє паклалі ілі кофти, ілі єще чего. 
Тагда ідут к тому, у каго пакойник, каторага будут ха-
раніть, і просят, шоб можна било палажіть к пакойні-
ку у гроб. І люді разрєшают такоє сдєлать. [...] Сасєду 
маєму пріснілась, шо жєна прасіла валідолу. Дак йон 
купів і раздав людям. А єсть, шо кладут в гроб к таму, 
каго далжни хараніть. Пріснівся сасєдке сон, шо матка 
гаваріть, шо єй вєльмі там доб рє, но нєма переодіван-
ня. Так тоже насілі к пакойному, і  люді с паніманієм 
до такого падходят. Носять пєрєдачу пакойним, калі 
йони сняться. «Пута». Мотузки треба забирати і десь 
спалити, бо буде погано. Перед тим надо знять. Одна 
хотєла мотузку забрать. Каже, як перев’яже, то скотіна 
не буде водиться. Ну, не на добре щось. Нічне перебу-
вання біля померлого. У нас в сєлє есть бабка, каторая 
чітаєт Псалтир. Приглашають жінку, яка буде читать 
аж до трьох часов ночі. Положено, щоб коло покійного 
хтось сидів цілу ніч. Атрибути поховальні. Мертвець 
в хаті  – свєчку на вікно [ставлять], в  зерно [встром-
ляють]. Зерно кудись викидають. Воду до сорока днів 
[тримають], вона висихає. Кажут, що дух випиває. 
І гостинці – мед і кусочок хліба до дев’яти днів. Поми-
нають, і мертвяку чарку наливают, і хлібом закривают. 
Святиє духи ходять. Колись у нашему селі кажний день 
на могилки носили воду. Принесе воду – і поливає мо-
гилу. Даровини прощальні. Люді, хто пріходіт на по-
харани, нєсут гастінци, каториє раздают всем людям, 
кто пришол провєсті на кладбіще, хлєбіну. Каждий ідє 
і несе с собой гастінци – канфети і пєчєньє, гарєлку. 

І єще – кто мукі, кто сметани ілі малака, крупи. Никто 
у нас с пустимі рукамі на похаран нє ідє. Заборони та 
перестороги, пов’язані з померлим. Закривають две-
рі, от уліци, кажут, щоб другого покойніка не було в 
хаті. Зєркало занавішують, бо воно накопичує нєгатів-
ну енергію, воно може вам і через повгода воссоздать. 
Покійнік лежить – не робили роботу. Даже подушечку 
йому не зашивають. Зразу можна всю роботу робіть, 
як винесли і закопали в землю. Он прєдан вже зємлє. 
Як покойнік в сєлє, я вже не консєрвірую і не закриваю 
нічого. [...] [Не білять після похорон], щоб не замазать 
очей на тому світі. Відспівування. Старшіх людей у нас 
батюшка отпєває дома, а  маладих сопровождаєт на 
кладбіще.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Родичі не 
виносят покійника. Їх перев’язували рушниками – хто 
клав, хто вєнкі несуть, мужчинам  – полотєнце, жін-
кам  – платки. Як винесли, остаються тії робочіє, що 
будуть в хаті готовіть, становлять єду. Дєтям малим 
давали вєточки, до самого кладбіща кидали вєточки, 
мєртвяка несли по зеленій дорозі. А це вже – не кида-
ють. Першим несуть хрест, що в церкві, двома рушни-
ками перев’язаний. Ці рушники в церкві [остаються]. 
Батюшка, пєвча, а тоді покойніка везуть, а за покойні-
ком іде родня. Віко тепер на машині становітся, а ко-
лись – несли. [...] Тєх, кто нєсєт кришку, гроб, вєночкі, – 
пєрєвязуют платочкамі шерстянимі. [...] Застеляють 
матерією, вона батюшці іде, чи скатерть, чи покривало, 
чи кусок матерії. Вєнкі зразу несуть, а тоді – батюш-
ка і пєвчі, і на кажном перекрьостке останавліваются. 
Євагнеліє читає, і  розходятся знову. На перекрьост-
ках і на поворотах зупиняються. У  нас останавлівалі 
коло школи. Хто дивиться – всякі люди є. На воратах 
останавліваются, на нари становлят. Заборони та пе-
рестороги, пов’язані з похороном. Как только кто-то 
умер, у нас прінято откривать ворота, а когда унєслі – 
сразу закривают. У нас єще прінято всьо помить по-
сле покойного: і пол, і всьо протєрєть тряпачкай. Це те 
люди свої, блізкіє, кому можна всьо доверіть, потому 
шо остальниє сроднікі ідуть на кладбіще. [...] Не по-
ложено перед мертвяком переходить дорогу.

КЛАДОВИЩЕ  Єдуть всє на кладбіще. А  па кладбіщу 
уже нєсут. Батюшка пачітає малітву, радітелі проща-
ються. Кідают в яму капейкі і землю, шоб била пухам 
пакойнаму. І патом апускают на палатне в яму. Опус-
кання труни. Опускают на віровках, а  в сосєднєм 
селє, в  Дубровні, то на матерії. Вони зберігаються у 
кап лиці. Могила. Хрест ставят у ногах, ліцом на вос-
ток. Так прийнято. Хрест у ногах, щоб он дивився на 
хрест. Дари поминальні. [Хліб у вас печуть?] Обіза-
тельно, називається «панахіда». Три хлібини печуть 
в основ ному. Який хто. Круглі, щоб дух пошов по 
мертвяку хлєбний. Розламують хлібину, як спечеться, 
і вгощають. А ті – як обичний хліб. На могилки хліб не 
беруть, тільки коржики. [...] Гаварять у нас, шо нада і 
вєщі пакойного раздать да сарака днєй, шо будє легшє 
душе без вєщей дальше двігаться.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Кагда вєр-
нулісь із кладбіща – всє моют рукі. Спеціально вєшают 
рушнікі, шоб витерєть руки. Как только всє памилі і 
пасєлі за стали, чітают малітви. Как только прачіталі 
малітви, всє далжни три раза отвєдать коліва. Дєла-
ют сладєнькую вадічку с медом і туди кідают хлєбца. 

СНОВСЬКИЙ  РАЙОН
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А потом єдят всьо, шо у каго расставлєно на сталах. Га-
товяца у нас на памінки очень харашо. «Сніданок» для 
померлого. На слєдующій дєнь пакойнаму несуть снє-
дать на могілкі. Це тєпер так – сталі люді багатше жіть, 
а раньше такого нє було. Поминки післяпохоронні. Па-
мінают у нас на дєвятий дєнь, сороковий і справляют 
год. На дев’ять день пєвча пріходіт, і батюшку звали. 
Хлєб купляли, платки. Хто може пекті [хліб], а хто – не 
пече. А сороковий день – це великіє помінки, бо багато 
людей зовуть: і тих, що причетні, і хто мив, і хто копав, 
і  батюшку. Коліво не роблять. Поминання індивіду-
альні. Умер мой хазяїн, а через сорок днів учителька 
тоже умерла, то я носила гостинці – так надо передачу 
нести  – коржики, печеня, канфет, бутилку води, бу-
тилку. Становлю це коло мертвяка, а гостінцев трохи 
на вокно, а то – хто у хаті є – тим роздаю і по дорозі, 
кого встрєчу, – свого поминала.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У  нас атмєчат Радуніцу. 
На слєдующую нєдєлю послє Паскі. Могілкі поубі-
рают, поподкрашивают, квєткамі всьо украсят  – аж 
гаріт. І прієзжают со всєх канцов, гдє б ні жил, а пріє-
хать нада. Вєльмі красіва. І батюшка правіть. Паміна-
ют. Батюшка каже, шоб ішлі дадому паміналі, но люді 
памінают прямо на кладбіще. Вся радня перєходіт то 
да адной, то да другой магілкі. На магілку кладуть 
крашанкі і гастінци, а  самі за столікамі памінають. 
А єщє у нас памінают на Дєди. Трі суботи в ноябрє. 
Єще іх називають «радітєльскіє суботи». На Дмітрія, 
на Михайла. В  нєдєлю, хто йдє в церкву, памінають. 
В понеділок і на Радуніцу у нас ідуть на могилкі. Пе-
ред тим усі поубирають, посадять квєткі, траву. У нас 
христосувались после Паски почті до Тройці. А  на 
кладовищі цілуваця ні в коєм случаї не можна. Тепер 
є і так – підходять до могилки, хрестяться і цілують 
хрест або фотографію на пам’ятнику. Калісь расстіла-
лі общу скатерть между магілкамі і после того, як ба-
тюшка з певчими отправить біля кожної могилкі, всє 
саділісь, коло тої скатерті, викладували на неї все пас-
хальне і разом обідали. Рушники поминальні. У  нас 
такая мода, што каждий вішає вишитий рушнічок на 
Паску на сваі магилкі. На каждую магілку.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Неодружених. Як дєвочка 
незамужня, то стараліся в бєлу одєжу одєть, в  вєн-
ках. Як нєвєсту ховалі. [...] Якщо уміраєт парубок ілі 
дєвка, іх одєвают, как маладих, с фатой. А квєткі сва-
дєбниє бросают в магілу люді. У  нас єсть сейчас нє 
жєнатиє і нє маладиє, гадов [сорокових-п’ятдесятих] 
1940–1950-х, то тєх харонят как обично, хатя йони і 
нє жєнатиє.  Самогубців. Самогубців так само хова-
ють, тільки батюшка не править. А колись і на кладбі-
ще не ховали – полоса окремо була. Поза кладбіщем. 
Вішальників. Як хто павєсітца, то так яго нє хавають 
з батюшкаю. Хавають на могєлках, скраю. Калісь так 
хавалі, а тяпєр у нас малади чалавєк павєсівся, так за-
хавалі там, дє люді. Тяпєр усєм ставять хрєсти. Калісь 
у нас сусєд павєсівся, я щє дєвкаю була, дак хаділа яго 
жонка і пітала у батюшков: «Як яго мона памінать?». 
А батюшка сказав: «Яго нєльзя памінать. А будєш іті, 
нада на пєрєхрєснай дарозі зєрно кідать. Будуть птіци 
зєрно клєвать і яго памінать».

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Умер мой чо-
ловік, жили в злагоді. Когда он умер, прийшла одна 
женщіна, зайшов разговор, і  я давай єй розказувать 

про його лєвобочниє похождєнія, мєжду прочім так, 
я нікому не розглашала. Ноч он нє дал мєнє спать! Он 
мені всігда казав: «За меня ти нікому не розказуй!» На 
меня наваліваєтся, біжить за мною. Год молчала, нічо-
го не можна було казать. [...] І ноччю я сижу, а потом 
дивлюсь в окно, а  там вона, [мати], стоїть в чом ле-
жить, не гамоніть, тільки дивиться на мене. Я сильно 
злякалась. Дивлюсь на лавку  – покойна, наче, і  там, 
і там. Я їй не говорю вслух, а тільки про себе так: «На-
робила нам клопоту, то ще й прийшла полякать. Мало 
тобі нашої біди?» І вона раз – і пропала. [...] Щє мама 
мінє снілась. Дарма, шо сто гадов, да я журілась кра-
пєнна, так як всьо равно вана маладая вмєрла. У шєсть 
нєдєль пашлі ми в церкву, аднєслі панахіду, памянулі. 
Лягла я спать і думаю: «Мамачка, прісніся ж ти мінє, 
шоб я табє пабачіла». Лягла я спать. Снітца мінє. Прі-
єхала машіна і людей багата. І на сєй бук, тєпєр я ужє 
знаю, шо там кладбіщє у нас. Там стаять дамі. Та маші-
на развєрнулася і паєхала. Люді тиє паєхалі, а я – стаю. 
Куді ж цє мінє іті? Аж тут узявся дєдок старенькій. 
І дєдок той старєнькій мінє за руку вєдє. І увйов в дом 
на сєй бук, шо кладбіщє. А там дамі стаять і здоровіє, 
і малєнькіє. І  вашлі мі в хату. А так стаять, наче ба-
ляріни, в  бєлому всє. А  такій полік, кравать у маткі 
калісь була, і скамєєчка. І мая матка сєдіть на скамє-
єчці. І  двоє малєнькіх дєтєй дєржіть. І  дєдок тей на 
той полік ізлєз, а я: «Ой, мамачка, а хто ж цє Вас сюди 
прівйов?» А вана кажє: «А цєй дєдок прівйов. Я ужє і 
начавала». Я тадє ізлазіть, а у мінє булі дутікі, чобати, 
я кінулася – аж нєма. Дєдок тей абув дутікі новєнькіє. 
А мінє старєнькіє аставів. От вам сон. Я ж яго тухлікі 
абула, дарма, шо старєнькі. Думаю: «Дарма, я куплю 
новіє дутікі». Ой, мамачка, я ж вас забєру. Павіскачіла 
сюди, на сєй бук, машіну шукать. І  я так, панімаєтє, 
вєрть сюди, ужє нє найду ні дома, ні маткі. І куди ж 
мінє дєтца? І я стала сєрєд дарогі. Так у шєсть нєдєль 
мінє снілася. Двоє дєтєй, то у маткі малєнькіє вмерлі 
дєті, щє пєрвіє два хлопчікі. Так вана сідіть на скамє-
єчци і держіть тих дєтєй. Так то вана на том сьвєтє 
дєтєй сваїх нянчіть. Дєдок – нє знаю хто. Такій нєві-
сокаго росту. [...] Перед Радуніцєй. Будто я сматрю на 
кладбіщє, на маміну магілку, а на магілке стаіт ванная, 
полная вади, а матка малєнькая, как кукла в той вадє 
плаваєт. Я і спрашіваю у єє: «А что ти, мамка, у вадє 
плаваєш?» А мнє нє кукла, а єє голос отвєчаєт, что нєт 
у неє денег купіть зємлі. Пріхажу я да неє на Радуніцу, 
набрала полний карман капєєк. І  гаварю на магілкє: 
«Ти, мама, пріснілась мнє, шо нєт у тєбя дєнєг на зем-
лю, так я тєбє прінєсла. Купі сєбє землі». Нікагда она 
мнє раньшє нє снілась послє таго, как я так сдєлала.

с. Тур’я
Записали О. Боряк, С. Микитчук та О. Васянович 

14 вересня 2009 р. у с. Тур’я  
Щорського р‑ну Чернігівської обл. 

від Жовнір Катерини Дмитрівни, 1929 р. н., 
Ушика Івана Івановича, 1939 р. н., 

Калоші Ольги Миколаївни, 1937 р. н.,  
Ворон Уляни Іванівни, 1931 р. н.,  

та Желєзняка Павла Івановича, 1931 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  У мене подруга, сусідка [є]. 
Приснився мені сон, що чоловік її – плотнік був сам – 
стоїть – руки в кармани. А роблять новий зруб, чо-
тири мужики роблять. Я дохожу і кажу: «Петрович, 
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а чого ж сам плотник, людей наняв, а сам стоїш – руки 
в кармани? А чого ж ти не робиш хати?» Він нічо не 
сказав. Наче до половини доробили і кришу накри-
ли. Приходить Анюта ця, я  їй розказую: «Приснив-
ся мені сон, шо у вас робили новий зруб, а  Петро-
вич руки в кармани стояв. Раз – і кришу накрили». 
А вона каже: «Буде гроб у нас!» Не прошло і місяця, 
і умер чоловік. От предвещало. Кажут, як собака виє 
угору, так на пожар, а як вниз голову – на покойніка. 
Як пташка – вісточку якусь принесе, хтось прибуде. 
Пугач кричить на вбиток, спустошиться. [...] Пита-
ють у зозулі, скольки год будеш жить. Курка співає 
на пагане. Як мого чоловіка задавило, то заспівала, 
як петух, крилами залопала. Міряють од тієї хати до 
порога. Чим попаде – хвостом чи головою? Як голо-
вою, то зарубаєш, а як хвостом – одрубаєш. То вона 
не співатиме. Сни-прикмети. Мертвяк снитца на па-
году чи так шось буде пагане. Менє як мати приснит-
ца, то на болєзнь, а  як батько  – нечого. Як снитца, 
шо мертвяк забирає з собою, то больш на болєзнь, 
на пагане. Прощання. [Як прощалися з людиною, яка 
мала померти?] До кажного чєловєка больного прі-
ходят блізкіє провідать, шоб уже заживо побачить 
його – це закон природи, положено, шоб дань свою 
оддать. [І що йому говорять?] Он сам каже: «Я од вас 
одійду. Шо не так, так не гнівіть Бога на мене. Ідеаль-
них людей не буває.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Коли людина помирає, хто її обмиває?] 
Приходять в основном жінки по-сосєдству. Помиють, 
одінуть у чисту одьожу – це долг. [...] Колись і чоло-
віків звали, а тепер разослали одіяло, бабу поклали, 
води в тазікі понасипали [поналивали], тряпкі всім 
роздали, помили, причесали, оділи в чисте і поклали 
на діван. Тих же, що мили, їх садять за стол, угощают 
трохи і по хустці чи що дают. «Мертва вода». [Що 
роблять з тією водою, якою обмивають покійника?] 
Виливають. Та вода, єслі попаде поганому чєловєку 
у руки, може шкоди наробить – попереливає там, де 
йому неугодний чоловік ходить, і  йому на здоров’я 
повредить. Ето називається «мертва вода». Її вилива-
ють десь у вугол, шоб ніхто не ходив.  Одягання по-
мерлого. У кого що є [одягали]. Колись же не обували 
ні тапок ніяких – нічого, даже чулків не було, а мар-
лєчкою чи бінтами обматували ноги. Кажуть «пови-
вали». Колись більш нічого не було, тільки марля, 
звалось «наміткою». Тепер же і тюлі, і підтюлі пона-
кладать. Ісус же Христос босий всєгда ходив. Труна. 
Колись гроб робили самі, тепер же купляємо готові. 
А колись мужики на пилорамі, а в старину – вдома. 
Свої же доски, мужиков завут  – чотири чи скільки, 
той гроб робить, тей хрест збиває, деревниє колись 
хрести, дубовиє ставили. Струшку трошки у гроб  – 
це ж постіль заслать, а тую спалювали. Спорядження 
померлого. Ще колись, коли моя баба вмерла, і дід, це 
по старому обичаю, колись же на столах ні клейонок 
не було, а  то ж полотняниє, вона зоветься «скатер-
ті», а в нас – «настилники», що настілали на стіл, так 
обізательно новим настілником, льогоньким, чис-
теньким, застеляли гроб. А тоді вже кладут туди [по-
кійника]. І  подушечку. А  подушку начиняли усігда, 
обізатєльно, надо пахучіє трави: тож явор, на Трої-
цю все закидають на вишки, а тоді ж напіхают поду-
шечку – шиють з калінкору чи з хустки, і хто із чого, 

напіхають і кладут у гроб. Із пір’я нікогда не клали. 
А ще у кого мало, не хватає явора чи м’яти, так трош-
ки сіна добавляли, щоб була подушечка. Кладуть у 
гроб переодіться і платок пов’язать. Колись не клали, 
а чоловікові – шапку, картуз, очкі, паличку, як з па-
личкою ходив. Ізгорнуть у кульок, багато не кладуть.  
«Пута». Очі розкриваються – на очі колись п’ятаки 
клали. Буває, рот разінут, так подв’язуют, а руки роз-
совуються, так лєнточкою зв’язували, і  ноги, а  тоді 
розв’язують. Мені тії, шо зв’язували: «Да забери, да в 
сараї повісь, десь на оглоблю». Свекруха вмерла, так 
витягла все – корова молода була, з четвертим телям, 
і здохла, не болівши, не горівши: ввечері подоїла, по-
клала їсть, утром пошла – корова неживая. Тоді мені 
операцію зробили, порізали мене, у больниці була – 
по півтора центнери двоє свинєй подохли. Я  тоді 
прийшла, і мені сказали: «Возьми, да все на світі теє 
попали, що ти от свекрухи брала. Це вона всеє і ви-
тягла од тебе». Дак я все спалила. Люди беруть те, що 
зв’язують руки і ноги, дак надо, то ноги, то руки, щоб 
не боліли, тож обводять мертвою мотузкою. Нічне 
перебування біля померлого. [Скільки померлий має 
ночей дома переночувати?] А ето завісіт, як підготов-
лені. Єслі ждут уже смерті – дома переночує і хова-
ють, довго не нада його держать. А буває, шо чоловік 
скоропостижно вмирає, очень повний, повнокров-
ний такий, то його тоже держать нєльзя, бо його роз-
носить і з його пливе кров. На ніч приходять сусєді, 
свєчка горить і зовуть бабку – одпиває, читає книжку 
над усопшим. [...] Нічне перебування біля померло-
го. Тепер хліб не печуть, а колись всігда пекли. У нас 
як умре та лежить на столі, і варят щось там – вече-
ряют, так первим долгом насипают у тарєлочку чи у 
мисочку. Ставиться там на столі, на покуті, щоб пара 
ішла. Що будете вечерять – те і ставте. Картошка чи 
суп. Борщ же сразу не звариш? Каша уже, як помина-
ют. А це ж, напрімер, умер, і до мене люди прийшли, 
то ж кажуть «на ночлєг» – сидять, а ми – готовимо. 
Так оладок яких напекти і обізатєльно  – хоть суп, 
хоть таке, – щоб пара пройшла. І первим долгом по-
ставить тарілочку покойніку на покуть, а тоді ж уже 
насипають всім на стіл. У чарочку ставлят горілку на 
вокно. Атрибути поховальні. Зерно у баночку наби-
рає, свічку ставлять. Курям одддавали. Воду ж усіг-
да ставлят на вокно, шість неділь надо мінять, сорок 
днєй. І  чарочку горілки кусочком хліба накривають 
як мужику. Дитяті – не ставляют, тільки водичку да 
гостинчики. Кажний день свіжу, надо мінять [воду]. 
Цюю виливаєш, а  свіжу наливаєш. На уліцу десь у 
сторону, пуд вугол [виливаєш]. Обізатєльно всім мі-
няють воду. Свічка гарить цілу ніч, і  батюшка пра-
вить, і обідає. Як у сорок днів поминки, знову палять 
свічку. На похоронах, єслі батюшка править, усі роди-
чі держать свічки, і таді як прочитає молитву, Єванге-
лію, тушат свєчкі всє і кладут у гроб. Даровини про-
щальні. Несут всігда гостинці, там присутнім всігда 
роздають. Кажний несе канфет, печеньє – цілий стіл 
накладуть. А  тоді з цього стола набираєму хустку і 
на могилки, і  тоді всім роздавать  – поминають. А  я 
ж несу, шоб поминали моїх, – кладу на стол. Розда-
ють, як запечатає батюшка. І  вдома, як поминають, 
кисіль ставлят, так по тарілках ції гостинці ставлят. 
Заборони та перестороги, пов’язані з померлим. Як 
виносят з хати, це ж мені посовітовалі, дак я окраєць 
хліба одрізала і завернула, і у гроб поклала, кажу: «Це 
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твоя часточка». Це як одправив батюшка, і будуть ви-
носить, і його, [покійника], часть [хліба] треба у гроб 
покласти. Під покривальце. Щоб нічого не забрав. 
І часи, щоб не йшли, і зеркало закривають. І як везуть 
машиною, то і в машині зав’язують дзеркала для того, 
шоб не дивились назад, шо, як совєршілось, то уже 
його не вернуть. І  в хатах дзеркала завішують, шоб 
не одображалась тєнь. А свекруха всю часть свою за-
брала – корову, і свиней, і мене порізали. Прощання 
з померлим. [Коли до хати священик приходить, то 
як прощаються?] У хаті прощаються і коло домовини.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДОВИЩЕ  По вулиці 
по перехрестках зупиняються, правлять, пєвча спу-
ває. Колись носили, а тепер возять. Тепер – хрест, іко-
ну, хлєб, воду і гостинці. А як хрест несуть, так ікони 
не несуть, а колись ще з корогвами. Тепер корогви не 
носять. Рушник на хресту  – у церкву, а  другий  – чи 
хустка, чи платок – униз ув’яжуть, хто буде нести, – 
тому. Заборони та перестороги, пов’язані з похоро-
ном. Догоняє машиною [похоронну процесію] – став, 
поки пронесуть, тогда он уже поїде. [...] Сорок днів не 
можна ні білить, ні підмазувать, а білить хату – вобще. 
Як одбули, тоді можна уже. Могила. Гроші у ямку ки-
дають – викупляють місто. Скільки хто кине – капєй-
кі, шоб же брязнули, як опустять, так і кидают, шоб не 
проганяли. Прощання з померлим. Поставять домо-
вину біля ямки і уже тога прощаються – накривають, 
забивають, спускають, закопують. Дари поминальні. 
Колись бідно носили [на могили]. У [сорок сьомому] 
1947-ом году, ще я дівчиною була, а був голод, так ні-
чого було нести. Так кисіль густо заварений, і мисоч-
ку, і в хустку, так люди голодні, руками повихвачува-
ли – без ложек, без нічого. А так – несут. Пекли усікіє 
розкі  – роскачают, поріжут і виворачівают, а  тоді в 
олії жарют, і яйцо ж качать всігда по могилках. Колись 
бідненько носили. І яйця, паску. Те яйце, що качают, 
то оставлют, а так спеціально беруть і поїдають. А те-
пер на могилки придумуют, що ж його купить  – чи 
риби копчоной, чи якого м’яса, котлети, сиру і вино, 
і горілку.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Це вже як із 
могилок приїдуть і будуть за стіл садиться, всі должни 
помить руки. Тепер багато хто по столових, по ресто-
ранах поминать, всьо равно везут двоє полотенець. 
Вєшают умивальники, і всє ж ідуть – помили і витер-
ли. Закон такий. Поминки післяпохоронні. В  сорок 
днєй поминають, у  полгода. Так всєгда поминають. 
[...] На дев’ять днів роблять коливо. А на сороковий 
день треба, щоб було дванадцять страв. Це ж хліб щи-
тається тоже, борщ, картошка, млинці, сметана, каша, 
налисники, венегред, а колись – і риба жарена чи се-
льодка, булки і кисіль, квасолю ще варили, яйця, як 
були. І коливо обізатєльно. Ставять гаряче – чи кисі-
лю тарілочку, із чого гаряча пара іде. Достанут із печі 
жаренку да котлєту гарячу поставят на стіл. Суп став-
лят. І півроку поминают, і  год так само. Самоє глав-
ноє, щоб хліб був, чи булочку покладеш, печення – це 
ж хліб. А тепер вже наче пар проходить – кисіль зава-
рю. Тепер кисіль з варення – вода закипить, варення 
заварив. Колись узвар настоювали  – яблоки, груші, 
а тоді ж заварюют крохмалем картопляним. І чорниє 
ще ягоди. У горщок кипятком наливають, у піч ставят, 
воно пріє, щоб розопріло. А тоді закипіть, крохмалем 
заварюють. Часто узвари колись варили. І до киселю 

якісь пироги чи булки. Кисіль могли і на вокно поста-
вить [нa Дєди], а ножа щоб не було, ложки кругом ви-
кладали, скільки хочеш.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  [На] Дєди всєгда ідуть. 
Перва Вербна неділя, Пасха, а тоді – Дарникова неді-
ля. Не в неділю, а в понеділок і вівторок, «Радуниця» 
зоветься. На Дмитровиє і Михайліни Дєди – їх четве-
ро осінью. В церкві правиться. Перед Дєдами, на ноч, 
заварю тарілочку – їм поставлю, гастинці, як є, – кан-
фети, печення накладу, яєчек варених покладу. І це ж 
уже вечеряют. Вони самі должни приходить, і завжди 
щось має бути на столі. [...] На Вшестя, ето сорок днєй 
послє Паскі. Ідуть у понеділок і вівторок: два дня під-
ряд ходять – оце убірають могілкі, красять усе. Руш-
ники поминальні. В’яжут рушник і вєночок, а  тепер 
уже мало хто вішає рушнички, а тільки вєночки. Що-
году міняють рушник.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Бувають нехарошії люді. Єслі нехороший чоловік 
умирає, так доску на потолку сривають, шоб он би-
стрєє умер. [...] Як умирає вєдьма, то важко вмирає, 
як не передасть свого знанія. Як важка умирає, то 
там, де лежить, паталок прабивають, шоб нечистий 
ушов. Вєдьма – це ж нечиста. Дітей нехрещених. [По-
мирали нехрещені], родить недоношене, то ящичек 
збивали і ховали під яблунею, під калиною. Вішаль-
ників, утоплеників. Як хто павєситься, то харонять 
абична, тильки не на кладбищі. Десь скраю харонять, 
бо па Божому закону не положено. Хреста ставлять, 
бо ж хрещений. Батюшка не йде, бо вон зрабив смо-
убийство, як нечистий, а  батюшци нельзя харанить. 
Єдуть до архієпископа, то як розрешить, то запечатає 
батюшка. Як утопиться, то друге зовсім, це нещасний 
случай.

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Колись не ходили 
на могилки, не положено іти до сорока днєй, а тепер 
поховали  – і йдуть. Я  колись батюшку [запитувала]: 
«А назавтра, на могилки, чи можна йти? По закону ко-
лись не ходили». А він каже: «Як не хочете, щоб його 
душа тут була, ідіть на могилки. А душа дев’ять днів в 
хаті по вуглах [ходить], а тоді до сорока днів кругом 
дому, а на сороковий день душа одходить на небо. На 
сороковий день одправте і ідіть на могилки. Як до со-
рока днів не хочете, щоб душа [відійшла],  – ідіть на 
могилки». Я не ходила ні на третій, ні на дев’ятий – до 
сорокового.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  В  гроб передача 
тепер всігда. От у мене умерло, і жду, хто ж буде його 
мінять, колись на могилках обізатєльно жде, а тепер 
на могилки несу додому і прошу разрешенія – розре-
шіть мені передачу передать, і в гроб покладу – канфет 
чи пряничек, чи що. І це обізатєльно передача, бо ж 
кажуть, [що] стоїть на воротях, пока хто буде змінять, 
і він же жде, щоб передачу йому передали, а передач 
не передадут, так обидно ж. Дак передачу всігда пе-
редают і тепер обізатєльно. Як приносят чи привозят, 
на воротях тоже у гроб покласти. На воротях же вони 
міняються. Умерло тут, а я жду там, то жду на воротях 
і передачу передаю.

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ» («ПРИПЛА-
КАННЯ»)  Якшо дуже плакать, тужить за покойни-
ком, то буде приходить вон. Менє було. У  мене чо-
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ловіка машина збила, а  я осталась з дєтьми. Сплю. 
Іде він. Його пом’яло дуже. Я кажу: «Ти ж сядь, тобі 
ж нельзя ходить. У тебе ж усе помняте. Сядь». А вон 
каже: «А  я хочу тебе обнять». А  я з радості думаю: 
«Хай обнімає». Аж я як гляну, а у його костюм і хвос-
тик. Ізкручани хвост. Я  кажу: «Во імя Отця і Сина, 
і Святого духа». А вон: «Догадалась». І всьо. І больш 
не приходив.

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Козляничі
Записала Л. Артюх у 1985 р. 

 у с. Козляничі Сосницького р‑ну Чернігівської обл. 
від Васюк Акулини Юхимівни, 1897 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. Обмивають жінки всіх мертвих  – хоч 
жінок, хоч чоловіків. «Мертва вода». Воду од мерт-
вяка, коли його обмивають, ллють під плют, [тин], 
туди, щоб люди не ходили. «Пута». Тряпочка, що 
ноги зв’язували, підборіддя підв’язували, теж помагає 
од хвороби. Берегли в хаті. «Мертва кістка». Мерт-
ва рука цілюща. Родимка була в людини і зійшла, як 
мертвою рукою торкнувся. Атрибути поховальні. Як 
умре, стакан води на вікно ставлять і хлібне кладуть. 
До сорока днів стоїть [вода], виливають кожен день 
на покуття знадвору. Хліб самі їдять. Коли покойний 
у хаті, певча співає, ставлять кашу (пшоняну чи греча-
ну) на стіл і три ложки у мисочку. Горить свічка, як ко-
ливо їдять. Даровини прощальні. Люди несуть їжу на 
стіл, коли до мертвого йдуть. Хліб обязательно. На по-
минки теж несуть якісь продукти. «Спасибі» кажуть 
хазяїну, нема заборони на «спасибі».

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Подушки, 
[постіль], затім і покойного виносять, слідом житом 
сіють, уперед, як з хати винесуть. Спиняються шість 
разів на перехресній дорозі, коло мосточка, [біля ко-
лодязів не стають], коло двору близьких родичів, коло 
кладовища. На нарах несуть гроб з покойним. Про-
цесія: хрест, віко застеляють настільником, на ньо-
го – хліб і солі грудку, певча, мертвий («мертвяк», «по-
койний»), люди. Заборони та перестороги, пов’язані 
з похороном. Як винесуть мертвяка у ворота, то щоб 
ні одна душа через ворота не йшла, тільки у фіртку. 
Зачиняють ворота скоренько, щоб ще ніхто не вмер. 
Поли не миють. Як убрали покійного в труні, заме-
ли й два дні не метуть. Після поминок вже заметуть 
і помиють. Дари поминальні. Мало кому роздають з 
поминок, хіба що багато остається. А на кладбище по 
хрестах кладуть, не роздають.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Колись 
обносили однією чаркою за Царство Небесне. Вилки 
кладуть. Свої готовлять і чужі в кухарки ходять. Го-
тують і у своєму дворі, а помагають і сусіди, і родичі. 
На гарячий обід ідуть усі, а  на поминки  – пригла-
шають. Страви поминальні. Борщ (капуста), риба, 
м’ясо, захолод рибний із грибами, каша з гречки, 
кисіль. Перше – коливо. Як на весілля – багато всьо-
го. Коливо – закон, завжди було і є. Посту дотриму-
ються, готують обов’язково пісні страви, але й м’ясні 
для тих, хто не постує, больш для чоловіків. Пекли 

пироги з квасолею й маком. Риба  – чабаки сушені, 
вимочували, кістки виймали, порубали, цибуля, на 
сковороду – і начинка для пирогів готова. Поминки 
післяпохоронні. Руки миють після кладбища і дають 
рушники тим, хто робочий. Перший день – гарячий 
обід, третій день  – зве людей (на кладбище і дома), 
дев’ять днів (на кладбище), сорок днів (на кладбище 
і дома), півгода (на кладбище), год (на кладбище і 
дома). І раньше так було.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Дяди́  – після Паски че-
рез тиждень, у понеділок. Весняниї Дяди. [«Проводи́ 
рідко називають»]. З  дому несуть: паска, крашанки, 
захолод, налисники, кисіль. На мурагу, [траві], си-
дять у ряд і п’ять-десять дворів, кучками. Випивають, 
«Многіє лєта» і «Вєчная пам’ять» співають. Коливо на 
кладбище носять. Наливають тим, у кого з роду перва 
могила – недавно вмер, у банку, і ставлять на могилу. 
Всі пробують, [куштують їжу], дають бідним. Коливо 
готовлять на всі поминки. Коливо: яблуко, булка, мед 
або сахар, вода. Дяди́ Вознесіння (Ушестя), сорок день 
од Паски (мало тепер ходять, раньше більш ходили, 
носили м’ясне, посне  – поцарювать Бога); Русалки 
(перед Троїцею) – носять панахиди у церкву поминати 
тих, хто не своєю смертю помер; Михайлова субота, 
Кузьмина, Дмитрова, Чернеча – послідня (перед заго-
винами) – дома поминали. Коливо робили, вареники, 
пироги.

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Калюжинці
Записано 14 липня 1992 р. 

 у с. Калюжинці Срібнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Карпенко Палажки Григорівни, 1913 р. н.,  

та Карпенко Явдохи Семенівни, 1899 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Споря-
дження померлого. Раньше ховали хоть в чулках, 
хоть колєнкором ноги обмотували. Тепер же, кажуть, 
через те у людей ноги болять, що мертвих обутими 
ховають. Кладуть подушку з сіна, і  під мерця сінце, 
васи́льки кладуть. Лавку посипають житом і дорогу 
за ворота.  Атрибути поховальні. Ставлять на вікно 
стакан води до дев’яти днів. Заборони та пересторо-
ги, пов’язані з померлим. Родичі держаться за комин, 
щоб не ввижався.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  У перший день Паски на 
могилку качають яйце і залишають, дітям роздають. 
Носили гостинці. Христували діти: «З  празником, 
будьте здорові! Христос Воскрес!» Проводи (в понеді-
лок) – виносять обід на кладбище. Колись, як хто пер-
ший год замужем, то на Проводи не ходять. Це счас 
старі й молоді ходять. В першу суботу Великого посту, 
в Дмитрівську суботу всіх поминають.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. ПОМИНКИ ОСОБЛИВІ  Ді-
тей нехрещених.  Милостиня по нехрещених дітях 
робиться тайком. Нехрещених дітей ховали дома, 
в  ловкому місці  – в садочку. Хрест не ставили, кві-
точки посадять. Неодружених. Перев’язу вали тільки 
молодого чи молоду на таких похоронах і букет. Шов-
ковим платком рука перев’язана. Самогубців. У Кле-
чальну суботу поминають вішальників і топлеників.

СРІБНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ведильці
Записала І. Коваль‑Фучило 1 липня 2010 р.  

у с. Ведильці Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Яковенко Галини Єгорівни, 1930 р. н.,  
та Воробей Уляни Мойсеївни, 1922 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ  Сни-прикмети. На гору 
йдеш  – хароший сон, а  з гари спускаюсь  – плахой. 
Гречка кошена, а ми її у снопи збираємо, – це, кажуть, 
да смерті.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. В нас три баби зовуть. Тиє баби абми-
ють, адєнуть. [Старших жінок кличуть?] Такі, як я.

ГОЛОСІННЯ  Я  не вмію причитувать, я  плачу толькі. 
[Нині люди вміють причитувати?] Ось моя сестра 
двоюрідна, як вмре хто, пісню співає – причитує. [Як 
у вас причитують?] Як хто придумає. [Ви не причи-
тували, лише плакали?] Да причи ́тувала. За матір’ю. 

Мамко моя,
Родненька моя!
Я ж тебе даглєдала,
Не даглєділа – вмерла.  
Шо ти, мамко, ще не жила,
Да чого ти нас ще не довела да ладу...
Да треба ж вмирать – смерть прийшла,

[щоб получилось ізліяніє].
Пакинула хату кругом свєтлу,
А йдеш у темну.
Шо ні вокон, ні дверей...

Сам придумаєш да й плачеш, а ніхто нічого не каже. 
[Мужчина тоже причитує?] Ні. Мужчина стоїть, 
плаче. 

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Радуница. На кладби-
ще сходяться все люди. Приходить пуоп, править на 
кладбищи.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ Дитини. Рабилі грабок, лажи-
лі на кладбищі. [Хто обмивав?] Ніхто. Адно в бальни-
ці вмерло, дак там адєлі. А то – нікого не було. Мая 
родна матка адєла єго, в пельоначку абматала. То пєр-
виє памерлі, а це – другіє. [Матері можна плакати за 
дитиною?] Плачуть. Чо там плакать, як воно ще такеє 
манюнькеє? [Чи голосять над маленькою дитиною?] 
Не причитують. Чо ж па йом причи́тувати? Воно ян-
геленятко, тільки роділось.

с. Мньов
Записали І. Коваль‑Фучило та О. Васянович  

1 липня 2010 р. у с. Мньов  
Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 

від Бородіної Катерини Іонівни, 1936 р. н., 
Музики Катерини, 1947 р. н.,  

Лутченко Наталії, 1972 р. н., 
Лук’яненка Іллі Яковича, 1924 р. н., 

Лук’яненко Марії Ярмолаївни, 1927 р. н.,  
та Рижої Анастасії Назарівни, 1922 р. н.

ПРИКМЕТИ НА СМЕРТЬ. СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ  
Як умре чоловік, а йде дощ, – абєзатєльно скоро хтось 
помре, несуть на могилки. [...] Калі мух багата у хаті, 

то пагана. То на пакойніка. [...] Один до адного дають 
знати: «Он Віктора привезли, Віктор умер». А тоді ж 
люди одне па адному і повна ж хата – сходяться. Не-
суть шось. Сни-прикмети. Мені присницця [покій-
ний чоловік] – обязатєльно захворію. «Стривожити» 
покійника. [Чи можна причитувати в той момент, 
коли людина вмирає?] Нє. [Потрібно стежити], шоб не 
стривожить [умираючого], бо тоді ж трудно вмирать. 

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Обмиван-
ня померлого. [Хто обмиває покійника?] Ми сваю 
маму сами обмили, нас четверо. Мама на диванчику 
умерла. Ще вона час полежала, щоб же її не схопить, 
хотя й буває й живоє. Ночви внеслі. Ми нікого не гу-
калі, а люди ж гукають. Отоді нема ніяких причетів. 
Тіха-тіха. Абмилі тіхонька, палажилі, аделі. «Мертва 
вода». Воду, шо обмивають, в таке місце [виливають], 
де ніхто не ходить. Тряпочку, шо мили, закопують, де 
вода. Адежу [з  померлого?] спалили. Нове  – пораз-
давалі. Підготовка смертного вбрання. Я уже маю, 
може, п’ять год уже лежить [одяг на смерть]. Вузол. 
Шоб тільки открилі, нікуди не бігалі: кофта, юбка, 
рубашечка, труси, тапки і кофта довга. Дочкі зна-
ють, я  їм показала, шо людя ́м пороздавать. Труна. 
[Куди ставлять труну з покійником?] Ослони став-
лять, два докупи. Застилають покривалкамі. А  тоди 
застилочок, як у мене на краваті, і тоди кладуть по-
серед хати, галавою до ікони. Спорядження померло-
го. [у  лікарні] його  – як паложено биць: і побреялі, 
і  зуби повставлялі, маску такую, шоб он, як ше по-
лежить день, шоб не перло його. Пуд голову полотєн-
це красіве [поклали] і пуд ноги, шоб утирацця йому. 
Нічне перебування біля померлого. [Чи має мрець 
переночувати ніч?] Як палучиться: мой переночував, 
а тут ховали одного, дак нельзя уже було, бо вже воно 
перло. Хочеш – найми, шоб читала цілу ноч книжку 
божественну, а нє – такиє стариє сходяться, дак сами 
мєжду сабою шось таке розказують. Свєт не тухне, 
сидім. [Уночі причитують?] Вночі тихонько сидять, 
нельзя вночи. Заборони та перестороги, пов’язані з 
померлим. Дзеркала завєшуєм. І як в машині везуть, 
дак зеркало завєшуєм. Нельзя, шоб он, [покійник], 
у зеркало освящався. Хату метуть вєніком, зачинялі 
варота, як винесуть його. Даровини прощальні. Як 
вмерло, так несуть люди  все на світі, гроші дають  – 
помагають.

ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  В  нас же і вінки несуть, 
так нада перев’язувать руки палатенцамі. Я  колись 
набрала такого з палосами, мо’, десять метров, і  ще 
бієлаго набрала. [Усім людям перев’язують руку?] 
Всім. [А  тим, що несуть мерця, щось дають інше?] 
Тим дають платок такий красівий, шо ікону несе впе-
ред, і  тим, шо пораються, [їсти варять], тоже треба 
платки. А тим – полотенцями перев’язують усіх: хто 
несе гроб, хто несе вєко. Кладуть хлєб на вєко. На 
кладбищі його розламують, по кусочку роздають,  
їдять.

КЛАДОВИЩЕ  Ми напрасно хрести викидадєм. Хрес-
тов нельзя викидать. Памятнікі становлять, [однак] 
памятніков не нада. А  покойненька матка так про-
сіла: «Не ставте памятніка. Ви мені на груді такую 
тяжесть поставите». А сестра менша вп’ялася – і по-
ставілі памятнік. В нас уже страшно: памятнікі і об-
гораживають, а в людей – хрести стоять. Опускання 
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труни. Опустять в яму, по три жменьки пісочку ки-
нули. Поп запечатає, расходяться люди. [Іноді на-
ймають духову музику з Чернігова або Славутича.] 
Опускають на рушниках  – довгіє. Моя покойненька 
матка казала: «Не дай Бог, не кидайте туди, шоб я не 
заплуталась. А  поразрєзайте і поодавайте людя́м». 
Кидають, а  не положено. Прощання з померлим. На 
могилках пращаются, дак кажуть: «Передавай прівєт 
[батькові, матері...]». [На кладовищі ще причитують?] 
На кладбищі – поки у ямку. Поставлять возлє ямки, 
причитують, поп іще читає молитви. Могила. У всіх 
у ногах хрест становиться, в нас – у головах. Батюшка 
був: «Це неправильно. Встає – і за хрест брацця». Вже 
не встане. 

ГОЛОСІННЯ  Одна казала [на похороні]: 
Такого дуба зваліло.
Нашо ж ти мене такую каліку покинув,
Ти б вже з собою узяв би.
Забери мене з собою.

[На третій, дев’ятий день причитують, коли дуже 
шкода, за молодим, а найчастіше говорять до помер-
лого над могилою]. Прийдеш да скажеш: 

Ще рано вмер,
Можна було пажить іще. 

А Федір помер, казала: 
Нагла ця смерть –
Такого дуба зваліло,
Можна було ще жить!.

Я й до свого хазяїна прийду [на кладовище], погомоню: 
Ти сам умер,
Да тут спокойно лєжиш,
А мене оставив на таку гібель.
Дак треба мені гаревать...
Мо’ що і зрабить,
Да нєкому.

[Молоді більше причитують чи старі?] Старі більше. 
[А ви чули причитання?] Да. «На кого ти мене поки-
нув...» – отаке. Про життя людини шось хароше вспо-
минають, розказують.   
За сином:

Синок!
Я ж думала, на свадьбу гатовілася,
Аж ось якая свадьба!
Вас же толькі два у мене,
А тепер адин астался.
Я ж вас жалєла,
Растіла, берегла – і не вберегла!
Не вберегла синочка свого,
Да не дагледіла,
Хіба ж я думала на такеє,
Шо ти таке зробиш?
Я ж тебе гляділа і жаліла тебе.
Не вгледіла і не вжаліла.

За матір’ю. 
Не обижайсь, моя мамочко!
Я тебе добре доглєділа.
Свою хату кидаєш,
А в якую ти йдеш хату?
Як тебі було трудно з намі жиць:
І голод, і холод.
Трудно тобі було на свєтє,

Спасібо тобі, шо ти нас нікуди не паразкидала,
А параслі ж, параслі,
Тяжело було, но...
Ох моя ж мамочко,
Моя родная!
А чого ж ти ще не пожила?
Я ж тебе жалєла так!
Да за тобою ухаживала,
Да можна було ще пажить,
Ще б ти мені помагла.

Хто шо тоді придумає – те і каже.
За батьком. 

Таточко роднєнькій!
Я ж приїхала,
Ми ж пагаманіли з тобой,
І ти ж кажеш, шо я скоро додому приїду,
Дак ми ж обрадувалися,
Шо ти додому приїдеш.
Ти ж нас жалів, виглядав,
Ми їдемо з того Славутича,
А ти на форточці, [біля хвіртки] стаїш,
Да виглядаєш нас.

За чоловіком. 
Хазяїне добрий!
Я за табою жила,
А тепер шо мні рабить?
Ти вмер, а мені шо самой?
Я ж буду думать,
Шо ти мо’ поєхал до брата туди,
Буду ждать да виглядать,
А тепер уже форточки поодчиняла,
Я думала, шо ти приїдеш з города, із больніци,
Дак прийдеш у хату...
Встань, побач,
Сколькі ти людей назбирав!
Дєті ось,
Ти ж би шось сказав своім дєтьом,
Дєті ось тебе гукають,
А ти не одзиваєшсі!
Тут ви ж його глядіть,
Бо он же іздалєко,
Нема в його ніде нікого,
Кругом всє чужиє,
Дак уже глядіть його, пожалуста,
Поки я прийду...
Ще можна було пажить,
Іще удвох би жилі,
Так і мені б льогше було,
А ти вмер, а мені теперека треба гаревать,
То ж ми все удвох...
А тепер я не знаю,
Чи буду, шо держать, чи не буду.
Ми ж уже ж пастроїлись,
Да нашо ж ти таку хату покинув,
Уже ж тепер нам можна пожить.
А в якую ти хату пашол?
Там уже ж ні свєту не побачиш,
Ні сонця не побачиш – нічого.
Дак усі туда ідуть. А шо ж рабіць?

[Дотепер побутують причитання?] Мовчки не хова-
ють. Це хто як зуміє. Є, шо воно отут давить, а не мо-
жеш причитувать, а  є таке, шо наче з письма читає, 
причитує.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  РАЙОН
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436 ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Страви поминальні. Борщ, 
каша, картопля, мо’, кисіль. І  посне. Сталов же так 
не вставлялі. Люді тіхенько паабєдалі і пашлі. [Про 
інше село]: борщ, коливо і кисіль. Ні гарілки нема – 
нічого. Тіхонько, шоб громко і не разговарівалі. 
«Сніданок» для померлого. На третій день несуть 
снідать [покійнику]. Поминки післяпохоронні. На 
дев’ять днєй ходили [на кладовище]. Традиції жа-
лобні. Чорна хустина – цілий год [носила], бо я його 
люблю. Дочкі – ні.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  На могелкі ідуть на Ра-
дуніцу, у панеділак увечері і у вавторак. А тепер ідуть 
і в недєлю. Кажде сваю могілку прибірає калі каму 
время є. Да Паски прибірають, а хто – перед Радуні-
цаю. Калісь на могелки не хадили, а  дома справить 
Деди у панеділак і у вавторак зранку. Тепер кладуть 
на хрести, садятца, випівають. На могелках садятца 
на землю, между магилками растилають. Яєчкам ка-
чають па магилі, кладуть на магилу, налівають віно у 
чарачку. Калісь нехто не хадив. Калісь на хрест паве-
сіть ручніка, а тепереки цвєти купляють, венки. Кра-
сять  ізгараді.

ПОХОРОН ОСОБЛИВИЙ. СМЕРТЬ ОСОБЛИВА  Відь-
ми. Розказували, шо одна вєдьма, дак она крєпко дов-
го не вмирала, дак просверджували столю наверх. [Їй 
допомогло?] Аякже ж! Дитини. [Як ховали маленьку 
дитину?] Збілі гробік самі. Палажилі. [У  що одягали 
дитину?] Не було в шо, дак абматалі у пельоночкі да 
палажилі. [За маленькою дитиною причитували?] Да, 
шкода ж усе ровно. Вішальника. Той, шо павесітца – 
прадатель. Утапітца може і ашибачна. А  павесітца, 
то треба ж на себе руки накладать. Як павесітца, то 
не хавали на кладбищу, а дета там, ад краю, шоб не в 
кладбищи. А тепер хавають. Калісь хрести їм ставілі. 
Калісь не було памятникав, а  хрести. Деров’яненьки 
паставить. Так не вхажувалі за магіламі, як тепєр. Те-
перекі так цвітуть могелкі. Калісь паставив, той хрест 
пламівсь, дерев’яни, і магила тая правалілась. Старіє 
кажуть «могелкі», а такіє – «кладбіще».

ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДУШЕЮ  Сидім з подругою 
і [павук] по полу ліз. Кажуть, шо то приходіть душа. 
Задавила. Я кажу: «Нащо ж ти його задавила?» – «Дак 
мені гріх буде».

УЯВЛЕННЯ ПРО «ХОДЯЧИХ МЕРЦІВ»  Як ноч, так і 
гупотить у хаті. Ночь у ноч. Не дає спокою. Стануть, 
побачуть – нема ніде нікого. Як поляжуть – так ізнов 
гупотить. Прийде і по хаті ходить. Сказали, шоб десь 
осинового колка взялі і забилі на могилку. [Хто під-
казав?] Вони стариї, а є ж іще старійшиє. [Коли це по-
трібно зробити?] Калі хочеш, шоб люді не бачилі. [Що 
ще робили, щоб не ходив покійник уночі?] Викликалі 
батюшку, освященіє. Душа ходить, шось, значить, не 
вгоділі, шось не так пробілі. [На похороні?] Да! Мо’, 
шо обідєлі.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГРОБНЕ ЖИТТЯ  Дочка у ней вмер-
ла, так вона побігла на могилу і ляже, і вже ж там кри-
чить – страх! А вона й каже: «Чого ти до мене ходиш? 
Усі люди лежать у сухому, а я у таком мокром лежу!» 
Вона ж плаче, сльози. «А я, – каже, – у таком мокром 
лежу, шо мені треба вилазить да пересушуваться! 
Дак ти до мене не хаді!» [...] Дак вона вже з тих пор 
не ходить. 

с. Пакуль
Записала Л. Артюх 22 липня 1985 р.  

у с. Пакуль Чернігівського р‑ну  
Чернігівської обл. 

від Каранди Катерини Михайлівни, 1895 р. н.,  
та Деркач Ольги Михайлівни, 1906 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Як умре, то зразу воду на вікно ста-
вили до сорока днів. А тоді в вуго ́л, знадвору, вилива-
ли. Даровини прощальні. Несуть конфети й бутилку 
вина. І  раньше несли, як допомогу, що було у хаті з 
продуктів.

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА. КЛАДО-
ВИЩЕ  Венки, віко (платок застелений, без хліба), 
смертюка несут, далі люди йдуть. [...] Як везуть смер-
тюка, жито кидають слідом. Спиняють, де перехрес-
ні дороги, коло моста стають. Конфети, жито у яму 
кидають, воду становлять на могилу. Родичі дальші 
кидають землю. [...] На кладбищі роздають конфети. 
Раніше – нічого не давали.

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обід 
(у  день похорон). На обід хліб несуть люди. Люди 
готовлять у день смерті, [поховання], а  на поминки 
варить хазяйка, й  люди помагають. Дома готують 
обід. У кінці застілля не роздають нічого, спасибі не 
кажуть від столу. І не здоровкаються – Добрий день. 
Чокаться за столом не можна – не баль. Страви по-
минальні. Раньше готували борщ, картошку жарену; 
квасулю ́ з пшоном, з  грибами (чи й грибні консер-
ви), олією зажарена – [«квасольник»]; каші – рисова, 
пшоняна; кисіль. Тепер – як на весілля. Борщ варять 
першим, остання страва – каша й кисіль. [...] У піст 
стараються готувати пісне, але не строго. Їдять і го-
тують і скоромне. У М’ясоїд – як на весілля. Коливо: 
вода з медом, сахар або конфети й булочка кришена. 
Ставили на стіл [лише] на «обід». На кладбище не не-
сли. Три ложки спереду всі брали, а потім вже борщ 
і все таке інше. Коливо перші їли кухарки. Раньше 
не було вилок, тепер вилки на обід і поминки допус-
кають, ножів нема, стараються порізати все зарані. 
Мало печуть пироги. Майже нема пирогів. Хрутики 
смажать не тільки на поминки, але й у інші дні. Тепер 
багато солодкого. Два салати тепер: гурки, помідори; 
яйця, майонез.  Поминки післяпохоронні. Трети ́ни 
(на мо ́гилки снідать несуть, частують тих, що помага-
ли); дев’яти ́ни (ходять на могили); сорока ́днів (багато 
кличуть), ходять на могили, в хаті обідають; годови ́ни 
(мало кличуть, дома їдять). Несуть на могилки горіл-
ки, чарочку покидають на могилці. Їдять, оставляють 
трохи й на могилі. На поминки зовуть людей. Бідним 
дають на кладбищі їсти. І на обід кличуть. Коли стар-
ці знайдуться чи подорожні  – то добрий знак. На-
годувати в обід, [обідом], старців  – добре для душі 
мерлого.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Диди ́ після Паски, через 
тиждень. Несуть, [колива немає] випивачку, їсти, 
крашанки, паску. І  тепер на кладбище ходять. Ще 
Диди Дмитрові, Михайлові, Кузьмині  – дома вече-
ряють. [Тепер немає вечері, але знають, що потрібно 
пом’янути.] У  п’ятницю, перед Тройцею, теж Диди. 
Дома поминають. Тепер на Дев’яте мая у Ковпиті є по-
минки, а тут – немає.
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с. Семенягівка

Записала Л. Артюх у 1985 р.  
у с. Семенягівка Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 

від Завозенко Оксинії Хомівни, 1901 р. н.,  
Примаченко Пилипа, 1895 р. н.,  

та Радченко Мотрони Кузьмівни, 1900 р. н.

ЗВИЧАЇ ПРИ СПОРЯДЖЕННІ ПОМЕРЛОГО  Атрибу-
ти поховальні. Воду на вікно ставлять на два-три дні 
у чарці, потім міняють до дев’яти днів. Щоб мертве 
пило. Чарка  – без хліба. Заборони та перестороги, 
пов’язані з померлим. Дзеркало завішували. Смертю-
ка як понесуть, то в хаті все перемивають. Воду ллють 
в угол під пліт. Двері закривають, щоб не вмирало 
скоро ніщо, ворота зачиняли теж для цього. Коли ви-
несли – зразу замкнули. 

ВИНОС ТРУНИ. ПРОЦЕСІЯ ПОХОВАЛЬНА  Мертвого 
над порогом не гойдають. Житом сиплють слідом, як 
мертвого виносять, аж до клабища. У  яму кидають 
гроші і жито. Зразу йдуть з хрестом, несуть вєко (без 
нічого  – без хліба, без покривала), гроб, певча, [те-
пер – немає], люди. Сіє жито, хто смілий жито сіять, 
не кожен возьметься за цю роботу. Сіє перед собою. 
Обв’язують усіх робочих хустками, раньше тільки по-
лотно роздавали, на якому в яму опускали. На пере-
хрестях стають. [Коло колодязя не спинялись.]

ЗВИЧАЇ ПОМИНАЛЬНІ  Обід поминальний. Обід го-
тують родичі, чужі, більше  – чужі. Готовлять у хаті. 
Страви поминальні. Печуть пампушки з маком, ва-
рять борщ обязательно (ставлять першим), кашу, риба, 
ставлять горілку, кисіль – остання страва. Ставлять на 
мо́гилку стопку. П’ють небагато. Пили й п’ють тепер. 
Не співають. Не чокаються, бо мертве – не положено. 
Ко́ливо роблять: вода, сахар, білий хліб. По три ложки 
кожному на обіді першими беруть. І зараз роблять за-
вжди. Квасульовий куліш обязательно: гриби, пшоно, 
квасоля, олія, цибулька [на «обід» і на щодень вари-
ли]. Можна й вилки подавати. Ножі теж кладуть. Ко-
лись вилок не ставили. Тепер не додержують посту. До 
войни ще додержували, варили на помин пісне. [Кни-
ші – не чули]. Коли йдуть на поминки – хліб несуть. 
Їли той хліб, худобі оддавали. Сушить не можна було. 
Поминки післяпохоронні. «Обід», третини (мало, хто 
робить), дев’ятини, сорок днів – звуть «по́минки». Зо-
вуть людей. Год рідко роблять.

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ  Диди́ після Паски  – че-
рез тиждень у понеділок. Крашанки, паска, пирожки, 
млинці, разом обідають, [громадський обід], вгоща-
ють всіх бідних, калік сажають на мо ́гилках, годують. 
Ра́дуниця  – ра́душний вівторок після Паски, [також 
Діди]. Отмечають і Дев’яте мая, но не дуже, просто як 
поминки. 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

с. Антонівка  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  356

с. Антонівка  
Хмельницького р-ну Хмельницької обл.  364

с. Аркадіївка  
Згурівського р-ну Київської обл. 160

с. Бабино  
Старосамбірського р-ну Львівської обл. 223

с. Балашівка  
Березнівського р-ну Рівненської обл. 262

с. Барвінки  
Малинського р-ну Житомирської обл.  80

с. Барвінків  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 124

с. Баштанків  
Кодимського р-ну Одеської обл.  VI

м. Бердичів  
Житомирської обл. 69, X, XII

с. Березна  
Хмільницького р-ну Вінницької обл. 22

с. Берестове  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 108

с. Бернашівка  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл. 12

с. Бистрець  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 125, III, XIII

с. Бишкінь  
Лебединського р-ну Сумської обл. 283

с. Біленьке  
Запорізького р-ну Запорізької обл.  114

с. Білецьківка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 255

с. Боровеньки  
Кремінського р-ну Луганської обл. 201

с. Бровки Перші  
Андрушівського р-ну  
Житомирської обл.  X, XIII, XV, XVI

с. Бродівське  
Острозького р-ну Рівненської обл.  X, XIV

с. Бубнівська Слобідка  
Золотоніського р-ну Черкаської обл.  372

с. Будераж  
Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  273

с. Буйволівці  
Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 367

с. Буймер  
Тростянецького р-ну Сумської обл. 295

с. Буковець 
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  XV

с. Бунякине  
Путивльського р-ну Сумської обл. 291

м. Буринь  
Сумської обл. 279

с. Буша  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  II

с. Ванів  
Сокальського р-ну Львіської обл. 220

с. Варівці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл.  343

с. Ведильці  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 434

с. Велика Кошелівка  
Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 415

с. Велика Лінина  
Старосамбірського р-ну Львівської обл. 223

с. Велика Рача  
Радомишльського р-ну  
Житомирської обл. 86

с. Велика Солона  
Єланецького р-ну Миколаївської обл.  234

с. Велика Яромирка  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. 345

с. Великий Обзир  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл.  27, VII

с. Великі Озера  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  266

с. Велимче  
Ратнівського р-ну Волинської обл.  XI, XIV

с. Величківка  
Менського р-ну Чернігівської обл. 414

с. Верба  
Коропського р-ну Чернігівської обл. 411

с. Вербівці  
Городенківського р-ну  
Івано-Франківської обл. 131

с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну  
Черкаської обл.  384, III, XII, XV

с. Верхні Ворота  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 96

с. Верхній Бистрий  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 97

с. Верхній Студений  
Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл. 99
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439ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

с. Верхній Ясенів  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 126, XVI

смт Верховина  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  123

с. Вигода  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  126

с. Винятинці  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  300

с. Високі Байраки  
Кропивницького р-ну  
Кіровоградської обл. 188

смт Високопілля  
Херсонської обл.  333

с. Вишевичі  
Радомишльського р-ну  
Житомирської обл. 86, IV

с. Вища Кропивна  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  14

с. Вільшаник  
Самбірського р-ну Львівської обл. 216

смт Власівка  
Світловодської міської ради 
Кіровоградської обл. 194

с. Володимирівка  
Скадовського р-ну Херсонської обл.  342

с. Вороб’їв  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 425

с. Гавронщина  
Макарівського р-ну Київської обл. 164

с. Гаївка  
Теофіпольського р-ну Хмельницької обл.  364

м. Галич  
Івано-Франківської обл. 131

с. Ганнівка  
Братського р-ну Миколаївської обл.  229

с. Гланишів  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 171

с. Глиниця  
Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 394

с. Глинськ  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 196

с. Гнідин  
Бориспільського р-ну Київської обл. 150

с. Голігради  
Заліщицького р-ну  
Тернопільської обл.  301

с. Голови  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 126

с. Гологори  
Золочівського р-ну Львівської обл. 215

с. Голубівка  
Кремінського р-ну Луганської обл.  201

с. Голятин  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 99

с. Горінчово  
Хустського р-ну Закарпатської обл. 107

с. Горішнє Залуччя  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  141

с. Городище  
Білоцерківського р-ну Київської обл.  147

с. Гороховатка  
Борівського р-ну Харківської обл. 309

с. Гостролуччя  
Баришівського р-ну Київської обл.  146

с. Грабове  
Шацького р-ну Волинської обл. 32

смт Градизьк  
Глобинського р-ну Полтавської обл. 252

с. Гракове  
Дворічанського р-ну Харківської обл. 316

с. Грем’яч  
Новгород-Сіверського р-ну  
Чернігівської обл. 418

смт Гришківці  
Бердичівського р-ну  
Житомирської обл.  70, І, V, VI, X, XV, XVI

с. Грушівка (до 2016 Ленінське)  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 37

с. Губівка  
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл. 187

с. Гусний  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 94

с. Гута  
Немирівського р-ну Вінницької обл. 15

с. Грузьке  
Кропивницького р-ну Кіровоградської обл. 

с. Дарахів  
Теребовлянського р-ну  
Тернопільської обл.  304

с. Дем’янівка  
Мангушського р-ну Донецької обл. 59

с. Демидове  
Березівського р-ну Одеської обл. 243

с. Десантне  
Кілійського р-ну Одеської обл. 246

с. Джулинка  
Бершадського р-ну Вінницької обл. 5

с. Дземброня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  127
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440 ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

с. Дзензелівка  
Маньківського р-ну Черкаської обл.  376

с. Дивин  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  72

с. Дихтинець  
Путильського р-ну Чернівецької обл. 395

с. Діброва  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 317

с. Дніпровокам’янка  
Верхньодніпровського р-ну  
Дніпропетровської обл. 44

с. Дністрове  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. 297

с. Долішнє Залуччя  
Снятинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 141

с. Дроздовиця  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 406

с. Дружня  
Бородянського р-ну Київської обл. 153

с. Дубино  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл. 105

с. Єлизаветівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 51

с. Єпіфанівка  
Кремінського р-ну Луганської обл. 202

с. Єрківці  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 172

с. Єрчики  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 

с. Жаботин  
Кам’янського р-ну Черкаської обл. 372

с. Жадове  
Семенівського р-ну Чернігівської обл. 427

с-ще Житлівка  
Кремінського р-ну Луганської обл.  203

с. Журавка  
Середино-Будського р-ну Сумської обл. 292

смт Заболотів  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. 141

с. Забужжя  
Любомльського р-ну Волинської обл. 30

с. Забуяння  
Макарівського р-ну Київської обл. 165

с. Завадинці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. 346

смт Завалля  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  185

с. Заворичі  
Броварського р-ну Київської обл. 157

м. Заліщики  
Тернопільської обл. VI

с. Залужжя  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 268

с. Замагора  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 127, XVI

с. Западинці  
Летичівського р-ну Хмельницької обл.  354

смт Зарічне  
Лиманського р-ну Донецької обл. 57

с. Заруддя  
Дубенського р-ну Рівненської обл.  265

с. Захарівка  
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 197

м. Звенигородка  
Черкаської обл. IV, V, VII

с. Звіздівка  
Костопільського р-ну Рівненської обл. 275

с. Здвижівка  
Бородянського р-ну Київської обл. 154

с. Зелене  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 128

м. Зеленодольськ  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. 39

с. Зеремля  
Баранівського р-ну Житомирської обл. 69

с. Златоустове  
Березівського р-ну Одеської обл. 244

с. Знам’янка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.  IX

с. Зрайки  
Володарського р-ну Київської обл. 159

с. Зяньківці  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 347

с. Іваньки  
Маньківського р-ну Черкаської обл.  377

с. Івашківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 359

с. Іза  
Хустського р-ну Закарпатської обл. 107

с. Ільці  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  128

с. Інгулець  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  328

с. Йосипівка  
Малинського р-ну Житомирської обл.  80

с. Казавчин  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. 186

с. Калюжинці  
Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 433

с. Кам’яний Брід  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 184
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с. Кам’янка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 40

с. Кам’янка  
Дворічанського р-ну Харківської обл.  316

с. Кам’янка  
Новопсковського р-ну Луганської обл. 208

с. Кам’янка  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 83

с. Кам’янська Слобода  
Новгород-Сіверського р-ну  
Чернігівської обл.  420

с. Камінь  
Кролевецького р-ну Сумської обл. 283

с. Каніж  
Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл. 192

с. Каплунівка  
Краснокутського р-ну Харківської обл. 318

с. Капулівка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. 46

с. Кардашинка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. 335

с. Кармалюківка  
Балтського р-ну Одеської обл. 243

смт Карнаухівка  
Кам’янської міської рада  
Дніпропетровської обл. 44

с. Касперівці  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  301, II

с. Качали  
Бородянського р-ну Київської обл.  154

с. Керстенці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 397

м. Київ VIII, X, XI, XIII, XV
с. Київка  

Голопристанського р-ну Херсонської обл. 336
с. Киселівка  

Менського р-ну Чернігівської обл. 414
с. Клюсівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  261
с. Княгинин  

Дубенського р-ну Рівненської обл.  265
смт Ков’яги  

Валківського р-ну Харківської обл. І, VI
с. Козацьке  

Бобровицького р-ну Чернігівської обл.  403
с. Козацьке  

Новоазовського р-ну Донецької обл. 63
с. Козачі Лагері  

Олешківського р-ну Херсонської обл.  339
с. Козіївка  

Краснокутського р-ну Харківської обл.  319

с. Козлиничі  
Ковельського р-ну Волинської обл. 30

с. Козлів  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.  173

с. Козляничі  
Сосницького р-ну Чернігівської обл. 433

с. Колодрібка  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 302

с. Колочава  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 99

с. Комарів  
Сокальського р-ну Львівської обл. 220

с. Конотоп  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 406

с. Корбині Івани  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 307

с. Королівка  
Макарівського р-ну Київської обл. 165

с. Короп’є  
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  411

м. Косів  
Івано-Франківської обл. 135

с. Космач  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 138

с. Космачів  
Костопільського р-ну Рівненської обл.  276

с. Костева Пастіль  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 94

м. Костопіль  
Рівненської обл. 274

с. Кошаро-Олександрівка  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 184

с. Кошів  
Тетіївського р-ну Київської обл.  183

с. Красноїлля  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 129

смт Красноторка  
Донецької обл. XIII

с. Кремінне  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл. 13

с. Крива Балка  
Саратського р-ну Одеської обл. 251

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл. 37

с. Криворівня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  129

с. Крисине  
Богодухівськогор-ну Харківської обл.  308
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с. Кроква  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. 391

с. Кропивники  
Шацького р-ну Волинської обл. 34

м. Кропивницький І
с. Крупичполе  

Ічнянського р-ну Чернігівської обл. 410
с. Круподеринці  

Погребищенського р-ну Вінницької обл.  XV
с. Кудринці  

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 297
с. Куманівці  

Хмільницького р-ну Вінницької обл. 23
с. Кураш  

Дубровицького р-ну Рівненської обл.  268, V
с. Курган  

Лебединського р-ну Сумської обл.  284
с. Кустолово-Суходілка  

Машівського р-ну Полтавської обл. 260
с. Лазещина  

Рахівського р-ну Закарпатської обл. 107
с. Леляки  

Варвинського р-ну Чернігівської обл. 406
с. Лецьки  

Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 174

с. Липівка  
Макарівського р-ну Київської обл. 166

с. Лиса Гора  
Первомайського р-ну  
Миколаївської обл. 238

с. Ліпляве  
Канівського р-ну Черкаської обл.  373

м. Липовець  
Вінницької обл.  VI

с. Лобачів  
Володарського р-ну Київської обл. 159

с. Лозова  
Борівського р-ну Харківської обл. 310

с. Лозове  
Чернівецького р-ну Вінницької обл. 25

с. Лозянський  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 100

с. Луб’янка  
Бородянського р-ну Київської обл. 154

с. Луги  
Рахівського р-ну Закарпатської обл. 107

с. Лукаші  
Баришівського р-ну Київської обл.  146

с. Луко  
Володимирецького р-ну Рівненської обл. V

с. Лупареве  
Вітовського р-ну Миколаївської обл. 231

с. Макарів Яр  
Сорокинського р-ну Луганської обл. 211

с. Макіївка  
Кремінського р-ну Луганської обл. 204

с. Мала Копаня  
Виноградівського р-ну  
Закарпатської обл.  95

с. Мала Костромка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 41

с. Мала Токмачка  
Оріхівського р-ну  
Запорізької обл. 117, III, XII, XIV

с. Малий Ключів  
Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл. 135

с. Манухівка  
Путивльського р-ну Сумської обл. 291

с. Мар’янівка  
Макарівського р-ну Київської обл.  167

с. Маркуші  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 71

с. Махнівка (до 2016 р. Комсомольське)  
Козятинського р-ну Вінницької обл. 12

смт Машівка  
Полтавської обл. 259

с. Маяки  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 66

с. Межиріч  
Лебединського р-ну Сумської обл. 285

с. Мелені  
Коростенського р-ну Житомирської обл. 77

м. Мелітополь  
Запорізької обл.  116

с. Мельня  
Конотопського р-ну Сумської обл. 280

с. Мигалки  
Бородянського р-ну Київської обл.  155

с-ще Миколаївка  
Попаснянського р-ну Луганської обл. 209

с. Микуличин  
Яремчанської міської ради  
Івано-Франківської обл. 142

с. Миньківці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 349

с. Миролюбівка  
Вільнянського р-ну Запорізької обл.  113

с. Михайлівка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 42

с. Михайлівка  
Кремінського р-ну Луганської обл.  IX

с. Михайлівка  
Лебединського р-ну Сумської обл. 285
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с. Михайлівка  
Олександрівського р-ну Донецької обл. 64

с. Міньківка  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 56

с. Містки  
Сватівського р-ну Луганської обл. 211

с. Мньов  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 434

с. Могилівка  
Жмеринського р-ну Вінницької обл. 10

с. Мостище  
Макарівського р-ну Київської обл. 167

с. Мочулки  
Рівненського р-ну Рівненської обл.  277

с. Мрин  
Носівського р-ну Чернігівської обл. 420

с. Мушкатівка  
Борщівського р-ну  
Тернопільської обл.  299

с. Мушкутинці  
Дунаєвецького р-ну  
Хмельницької обл. 351

с. Нагальне  
Коломацького р-ну Харківської обл.  XVI

с. Нагірне  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 198

с. Нагуєвичі  
Дрогобицького р-ну Львівської обл. 213

с. Небелівка  
Новоархангельського р-ну  
Кіровоградської обл. 191

с. Небрат  
Бородянського р-ну Київської обл.  156

с. Недашки  
Малинського р-ну Житомирської обл.  80

с. Немиринці  
Ружинського р-ну Житомирської обл. 89

с. Немовичі  
Сарненського р-ну Рівненської обл. 278

с. Нижньопокровка  
Старобільського р-ну Луганської обл. 211

с. Никифорівка  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 56

с. Ніжиловичі  
Макарівського р-ну Київської обл. 168

м. Нікополь  
Дніпропетровської обл. 46

с. Нова Астрахань  
Кремінського р-ну Луганської обл.  204

с. Нова Гребля  
Бородянського р-ну Київської обл. 156

с. Нова Кочубеївка  
Чутівського р-ну Полтавської обл.  І

с. Нове Залісся  
Бородянського р-ну Київської обл. 157

с. Новий Корогод  
Бородянського р-ну Київської обл.  157

смт Нові Санжари  
Полтавської обл. 260

с. Новоохтирка  
Новоайдарського р-ну Луганської обл. 207

с. Новопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 110

с. Новопетрівське  
Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  VII

с. Новоселиця  
Старокостянтинівського р-ну  
Хмельницької обл. 360

с. Новоселівка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 257

с. Новосілка  
Заліщицького р-у Тернопільської обл.  303

с. Обава  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл. 106

м. Обухів  
Київської обл. VIII

м. Овруч  
Житомирської обл. І

с. Озеро  
Володимирецького р-ну  
Рівненської обл.  263

с. Олександрівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 67

с. Олексіївка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. 47

с. Оселівка  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. 392

с. Осикове  
Макарівського р-ну Київської обл. 168

с. Оскіл  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 317

с. Осова  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  269

с. Осокорівка  
Нововоронцовського р-ну  
Херсонської обл. 338

с. Острів  
Рокитнянського р-ну Київської обл.  180

с. Острів’я  
Шацького р-ну Волинської обл. 35

м. Охтирка  
Сумської обл.  288

с. Пакуль  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 436

с. Парутине  
Очаківського р-ну Миколаївської обл. 238, III
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с. Пархомівка  
Краснокутського р-ну Харківської обл. 320

с. Пасківщина  
Згурівського р-ну Київської обл.  161

с. Пекарі  
Канівського р-ну Черкаської обл.  373

м. Переяслав  
Київської обл. 171, І, II

с. Першотравневе  
Ізмаїльського р-ну Одеської обл. 245

смт Петриківка  
Дніпропетровської обл.  50

с. Петрівське  
Балаклійського р-ну Харківської обл.  305

с. Пилиповичі  
Новоград-Волинського р-ну  
Житомирської обл. 82

с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну Київської обл. 148, IV

с. Підвиноградів  
Виноградівського р-ну  
Закарпатської обл.  95

с. Підвисоке  
Новоархангельського р-ну  
Кіровоградської обл. 192

с. Підгірне  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  258

с. Підлісся  
Любомльського р-ну Волинської обл. 30

с. Піски  
Дворічанського р-ну Харківської обл.  317

с. Пістинь  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  138

с. Піщане  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 28

с. Плахтянка  
Макарівського р-ну Київської обл. 168

с. Плескачівка  
Смілянського р-ну Черкаської обл. 379

с. Покровське  
Кропивницького р-ну  
Кіровоградської обл. 190

с. Полиці  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 28

с. Половецьке  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 71

с. Пологи-Вергуни  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.  175

с. Пологи-Низ  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  261

с. Пологи-Яненки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 175

с. Полошки  
Глухівського р-ну Сумської обл. 280

с. Помоклі  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 177

с. Пороскотень  
Бородянського р-ну Київської обл.  XI

с. Привороття Друге  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл.  352

м. Прилуки  
Чернігівської обл. 424

с. Присліп  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 101

с. Пристроми  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 177

с. Прохори  
Борзнянського р-ну Чернігівської обл. 405

с. Пушкарі  
Новгород-Сіверського р-ну  
Чернігівської обл. 420

с. Раденськ  
Олешківського р-ну  Херсонської обл. 340

м. Рахів  
Закарпатської обл. 106

с. Ревівка  
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 200

с. Ремчиці  
Сарненського р-ну Рівненської обл. 278

с. Репинне  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 103

м. Ржищів  
Київської обл.  144

с. Рибчинці  
Хмільницького р-ну Вінницької обл. 24

с. Рижавка  
Уманського р-ну Черкаської обл.  382

с. Рівня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  130

с. Рогівка  
Валківського р-ну Харківської обл. 316

с. Рогізка  
Чечельницького р-ну Вінницької обл.  X

с. Розтока  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 97

с. Романівка  
Новоград-Волинського р-ну  
Житомирської обл. 82

с. Романівка  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 84, II

с. Рубці  
Лиманського р-ну Донецької обл. 58
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с. Рябушки  
Лебединського р-ну Сумської обл. 286

с. Рясне  
Краснопільського р-ну Сумської обл. 281

с. Саги  
Олешківського р-ну   
Херсонської обл. 342

с. Сальник  
Калинівського р-ну Вінницької обл. 10

с. Сварицевичі  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 270

м. Світловодськ  
Кіровоградської обл. 192

с. Свічківка  
Драбівського р-ну Черкаської обл.  369

с. Селещина  
Машівського р-ну Полтавської обл. 260

с. Семенівка  
Арбузинського р-ну  
Миколаївської обл. 227, VIII

с. Семенягівка  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 437

с. Сенькове  
Куп’янського р-ну Харківської обл. 326

с. Сербинівка  
Старокостянтинівського р-ну  
Хмельницької обл.  363

с. Симони  
Ємільчинського р-ну  
Житомирської обл. 72

с. Симонів  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  264

с. Сінне  
Богодухівського р-ну Харківської обл.  308

с. Скосарівка  
Миколаївського р-ну Одеської обл. 248

с. Скурати  
Малинського р-ну Житомирської обл. 80

с. Слобідка  
Городенківського р-ну  
Івано-Франківської обл. 134

с. Слобідка  
Пулинського р-ну Житомирської обл. 85

с. Слобідка-Кульчієвецька  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл.  353

с. Слобода-Бушанська  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 26

м. Сміла  
Черкаської обл.  378

с. Смош  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 424

с. Смяч  
Сновського р-ну Чернігівської обл. 428

м. Сокаль  
Львівської обл. 219

с. Соснівка  
Глухівського р-ну Сумської обл.  І, IV

с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 259

с. Стара Водолага  
Нововодолазького р-ну  
Харківської обл.  XI, XIII

с. Стара Оржиця  
Згурівського р-ну Київської обл. 162

с. Старе  
Бориспільського р-ну Київської обл.  152, XV

с. Старі Кути  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 139

с. Стародубівка  
Мангушського р-ну Донецької обл. 61, III

с. Старопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 112

с. Степки  
Овруцького р-ну Житомирської обл. 83

с. Стобихва  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл.  29, V, XVI

с. Стовп’яги  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.  179

с. Стольне  
Менського р-ну Чернігівської обл.  415

с. Сторожів  
Корецького р-ну Рівненської обл. 274

с. Стрибіж  
Пулинського р-ну Житомирської обл. 85

смт Стрижавка  
Вінницького р-ну Вінницької обл. 8

с. Стрюкове  
Миколаївського р-ну Одеської обл.  250

с. Студенок  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 318

с. Суботів  
Чигиринського р-ну Черкаської обл. III

с. Сунки  
Смілянського р-ну Черкаської обл.  379

с. Танюшівка  
Новопсковського р-ну Луганської обл. 208

с. Тарасівка  
Чернігівського р-ну Запорізької обл. 121

с. Ташань  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 179

с. Ташлик  
Смілянського р-ну Черкаської обл.  380

с. Темрюк  
Нікольського р-ну Донецької обл. 62, XII, XIV
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с. Тетянівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 67

смт Тиврів  
Вінницької обл. 15, V, XII

с. Торське  
Лиманського р-ну Донецької обл.  58

с. Торунь  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 104

с. Троїцьке  
Попаснянського р-ну Луганської обл. 210

с. Троща  
Чуднівського р-ну Житомирської обл. 90

с. Троянів  
Житомирського р-ну  
Житомирської обл.  74

м. Турка  
Львівської обл.  II

с. Тур’я  
Сновського р-ну Чернігівської обл. 430

с. Улянівка  
Новобузького р-ну Миколаївської обл. 236, IX

с. Улянівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 53

с. Устеріки  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 130

с. Усть-Кам’янка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 43

с. Федорівка Друга  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 57

с. Федорівка  
Карлівського р-ну Полтавської обл. 255

с. Хлівчани  
Сокальського р-ну Львівської обл. 221

с. Хороцеве  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 131

с. Хотівля  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 408

с. Хоцьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 180

с. Хрестище  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  68

с. Хутірське  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 53

с. Циблі  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.  180

с. Цибулеве  
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. 187

с. Чемериське  
Барського р-ну Вінницької обл. 5

с. Червлене  
Лебединського р-ну Сумської обл. 287

с. Червонопопівка  
Кремінського р-ну Луганської обл.  206

с. Черемошне  
Тиврівського р-ну Вінницької обл. 20

с. Чернещина  
Борівського р-ну Харківської обл.  313

с. Чернещина  
Краснокутського р-ну Харківської обл. 323

м. Чернігів 402
с. Черняхів  

Кагарлицького р-ну Київської обл.  163, VIII
с. Черповоди  

Уманського р-ну Черкаської обл.  382
с. Черхава  

Самбірського р-ну Львівської обл. 218
с. Чечеліївка  

Петрівського р-ну Кіровоградської обл. 192
с. Чичиркозівка  

Звенигородського р-ну Черкаської обл.  371
с. Чорна Кам’янка  

Маньківського р-ну Черкаської обл.  378
с. Чорногородка  

Макарівського р-ну Київської обл. 169
смт Чоповичі  

Малинського р-ну Житомирської обл. 82
с. Чубівка  

Черкаського р-ну Черкаської обл. 383
с. Чулаківка  

Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. 336

с. Шандриголове  
Лиманського р-ну Донецької обл. 59

с. Шатрище  
Ямпільського р-ну Сумської обл.  295

смт Шацьк  
Волинської обл. 30

с. Шевченко  
Новоазовського р-ну Донецької обл. 63

с. Шевченкове  
Кілійського р-ну Одеської обл. 247, 248

с. Шендерівка  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл.  374

с. Шершенці  
Кодимського р-ну Одеської обл.  XIV

с. Шестеринці  
Лисянського р-ну Черкаської обл.  375

с. Шилівці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 400
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с. Широка Балка  
Білозерського р-ну Херсонської обл. 330

с. Широке  
Скадовського р-ну Херсонської обл. 342

с. Шишківці  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 396

с. Шпилівка  
Сумського р-ну Сумської обл. 292

с. Шрубків  
Летичівського р-ну  
Хмельницької обл.  354

с. Шульгівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 54

с. Юрківці  
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 387

с. Яблуниця  
Яремчанської міської ради  
Івано-Франківської обл. 142

с. Яворів  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. 140

с. Яланець  
Томашпільського р-ну Вінницької обл.  21

с. Ялцівка  
Малинського р-ну Житомирської обл. 82

с. Яришівка  
Тиврівського р-ну Вінницької обл. 20

с. Ярославка  
Летичівського р-ну Хмельницької обл. 356

с. Ясениця  
Турківського р-ну Львівської обл. 224

с. Яструбине  
Сумського р-ну Сумської обл. 294

с. Ятранівка  
Уманського р-ну Черкаської обл.  382

с. Яцьки  
Васильківського р-ну Київської обл.  158
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