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СЕМАНТИКА  НІЧНОГО  ПИЛЬНУВАННЯ  
БІЛЯ  ПОМЕРЛОГО  У  ТЕКСТІ  

ПОЛІСЬКОГО  ПОХОВАЛЬНОГО  ОБРЯДУ 
 

Ритул виявлення почестей померлому, що починається після 
його обмивання і триває вдень, знаходить продовження у такому 
елементі поховального обряду, як ніч померлого у своїй оселі та 
нічне пильнування. Проте останній не є обов’язковим у багатьох 
локальних традиціях Полісся, хоча відомий на всій території 
розселення східних слов’ян та в інших слов’янських і 
неслов’янських народів.1 Його наявність та тривалість у різних 
поліських мікрозонах варіюється від двох обов’язкових ночей до 
однієї – за умов í`åóï\ðàzêè (н.п. 43), тобто коли не встигають 
приготувати все для поховання. Якщо ж встигають під-
готуватися – õà\âàéóò` î\á’³äåí` (‘у той же день’) (н.п. 32), éàê 
\ðàíî óì\éîð – äî \â’å÷îðà ñõà\âàéóö` (н.п. 35). Мабуть, така 
варіативність склалася за рахунок різного ступеня впливу 
соціальних варіантів давнього поховального обряду на 
формування його територіальних варіантів. 

У західно- й середньополіських говірках не зафіксовано 
спеціальної назви для поняття ‘ночувати в хаті (про померлого)’, 
але часто для його позначення використовується 
загальновживана лексема ночувати. У східнополіських говірках 
цю семему репрезентують номінативні одиниці ãàñ`\ò`óéå (н.п. 
134, 135, 137, 139), ãàñ`\ò`óéå z \õàò`³ (н.п. 128), ãàñ`\ò`óéå z 
\õàò`å (н.п. 123), ãàñ`\ö`óéå z \õàö`å (н.п. 121, 122, 124).  

Для поняття ж ‘проводити ніч 
біля померлого’ у переважній біль-
шості поліських говірок використо-  Етнолінгвістика  
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вуються нейтральні щодо зв’язку з міфологічними уявленнями 
загальновживані назви ñè\ä`àò` (н.п. 1, 3, 10, 13, 20, 21, 24, 25, 
28, 32, 73-75, 78-81, 83, 84, 85, 89, 92-95, 98, 99, 104, 105-106, 
110, 112-115, 116, 117, 135, 136, 139, 140, 147), ñè\ä`àò (н.п. 23, 
90), ñè\ä`hò` (н.п. 12, 14-16, 18, 76, 77, 88, 91), ñè\[`àö` (н.п. 30, 
34, 36), ñè\[`àò (н.п. 8, 9, 96, 97, 111), ñè\[~hö~ (н.п. 35), 
ñè\[`óö` (н.п. 17), ñ`å[`àò (н.п. 19, 41), ñ`à\ä`àò` (н.п. 134), 
ñ`à\[`àò (н.п. 121), ñ`à\[`àö` (н.п. 37, 45, 47), ñ`³\[`àò (н.п. 39, 
129), ñ`³\[`àö` (н.п. 43, 52, 54, 60), íî\÷óéóò` (н.п. 133), 
íà\÷óéóò` (н.п. 126-128, 130, 132), íà\÷óéóö` (н.п. 124, 129). 
Схожі та структурно близькі назви зафіксовані давнішими 
джерелами за межами Полісся: пересиджувати (Самушин 
Заставнецького пов.),2 сидіти (Теребовлянський та Яворівський 
пов.),3 посіжінє (Голови Косівського пов.),4 посижінє (б.м.),5 
сидіти (Холмщина і Підляшшя),6 сидять сусіди 
(Старокостянтинівський пов. Волинської губ.).7 Поодинокі назви 
îá\ñå]óéóò` (н.п. 4, 6) та îáíî\÷óéóò`(н.п. 28) більше вказують 
на функціональне спрямування цих обрядових дій. І лише назви 
ñòåðåã\òè (н.п. 26, 27, 50, 75, 89, 98, 116-117-а, 137, 140), 
ñòå\ð`qlãòè (н.п. 128), ñ`ò`åðåã\ò`³ (н.п. 101, 102, 123), 
ñ`ö`åðåã\ö`³ (н.п. 51, 122), ñ`ö`åðàã\ò`³ (н.п. 129), ñ`ö`åðåã\ö`³ 
\äóøó (н.п. 31, 38, 51, 103, 131), âàðòó\âàòè (н.п. 14, 75, 84-а, 
88, 94, 98), ïèëíî\âàòè (н.п. 21, 22, 26), ãëå\ä`³ò` (н.п. 104-а), 
ãë`à\[`hö` (н.п. 29, 37), äîãë`à\äàòè (н.п. 88), áåðåã\òè 
ïàê\îtíèêà (н.п. 135), бути на сторожі (Буковина),8 стерегти 
душу (Переяславський пов.),9 стерегти душу (б.м.)10 відбивають 
певні міфологічні уявлення. Важливим при цьому є 
застереження не залишати померлого на самоті, що часто 
поширюється і на день (Полісся та інші етнокультурні зони),11 
заборона спати вночі біля покійника всім присутнім одночасно 
та її пояснення: \ìîæå ëè\õîéå zá\ðàòèñ`à (н.п. 77) і померлий 
після поховання буде приходити до родини (Полісся), коло 
мерця мусить бути один на сторожі, щоби нечисті духи не 
мали приступу до тіла (Буковина),12 щоб чортяка не зробив 
якои капости над мертвим (Переяславський пов.),13 які 
вказують на семантику цього елемента обряду і розкривають 
мотивацію його назв.  
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Проте такі погляди, на нашу думку, є пізнішими 
нашаруваннями, результатом християнського впливу, про що 
свідчить і значне варіювання поліських номенів на позначення 
цього акту. Адже візити померлих родичів наші далекі предки 
не пов’язували з нечистою силою. Інша справа, що божественні 
мерці, як відомо, володіли силою впливу на живих – як 
позитивного, так і негативного. Тож характер впливу – 
позитивний чи негативний, зрештою й спокій померлого 
залежав від міри вияву почестей, задоволення потреб і 
бажань покійника, дотримання ритуалів поховання та 
поминання.14 Про значення виявлення почестей померлому 
свідчить мотивація обов’язкової присутності людей біля нього 
протягом усього обряду та заборони спати вночі усім присутнім 
одночасно, де немає згадки про охорону від нечистої сили: 
Ñ\ïàòè íå \ìîæíà – ò\ðåáà ïîñ\ë`³äí`³t äàð \äàòè (н.п. 74); 
Ñè\ä`àò` äî \ðàíêó. Îí æå \áà÷èò`, øî éî\ãî \êèäàéóò`. 
Ò\ðåáà ãàð\íåí`êî z ïîñ`\ë`häí`ó ïóò` ïðîâåñ\òè (н.п. 116); 
\Áóäå \æ’hëóâàòèñ`à, øî éå ðîä\í`à ³ í`³õ\òî íå \õî÷å 
ñè\ä`³òè (н.п. 75); пор. також розповідь: Æèz ñàì ÷îëî\â’³ê 
ñòà\ðè. Ó\ìåð. Íàðà\äèëè, ïîê\ëàëè z \õàòè, à\ëå íå 
íî÷î\âàëè. Éà\êîãîñ` ÷îëî\â’³êà äîãà\í`ÿëè áàí\äèòè. Â’³í 
çà\á’hã ó \õàòó ³ ñõî\âàzñ`à z \çàïè÷êó. Áàí\äèò ïðè\á’hã ³ 
øó\êàéå. Ìðåö óñ\òàz, òà çà \êîñè éîãî ³ ïî\÷àz \áèòèñ`à ç 
áàí\äèòîì. Òîé ³ \ïåí`êíóz. \Ðàíî ïðètø\ëè – ìðåö ëå\æèò` 
íà \ïîêóò`å, à áàí\äèò íà çåì\ë`h \ìåðòâè. ×îëî\â’hê ÷óâ 
óíî\÷’³, éàê ìðåö êàçàz – «Ïðèt\øîâ î\äèí ÷îëî\â’hê ìî\éó 
\äóøó ñòåðåã\òè, à òè ç íèì \áèòèñ`à!» (н.п. 98). Отже, у 
випадку недостатнього виявлення почестей померлому, які 
забезпечили б йому спокій на тому світі, він, ображений та 
розгніваний, міг приходити до живих і з метою помсти лякати 
чи всіляко шкодити їм. Таке пояснення необхідної присутності 
людей біля померлого вночі дозволяє розкрити мотивацію назви 
гостювати у значенні ‘ночувати в хаті (про померлого)’, яка, 
ймовірно, зберігає відбиток давніх форм ритуалу виявлення 
почестей померлому, як і взагалі цей елемент обряду. 

На нічне пильнування приходять, як правило, літні люди, 
переважно жінки, кількість їх незначна. Витримується воно в 



Валентина Конобродська. Семантика нічного пильнування біля померлого у тексті ...  

 29 

тому ж шанобливому дусі та атмосфері жалю, смутку, тривоги, 
як і весь поховальний обряд. Учасники ритуалу поважно 
розмовляють про життя й чесноти померлого, читають Псалтир, 
непомітно переходячи до буденних розмов про житейські 
справи. Інформатори заперечують можливість проявів (навіть у 
далекому минулому) ритуальних жартів, ігор та забав, відомих у 
поховальному обряді жителів Карпат та їх околиць, áî òî 
ñ`â’à\òèí`à (н.п. 80). Однак поступово бесіда пожвавлюється, 
áà\áè ãî\âîðàò` ³ ðèãî\ò`hò` (н.п. 81). Інколи трапляються 
різні комічні пригоди, що переповідають інформатори: Ñè\ä`àò 
áà\áè z \õàòè, \äèâéàöà, à âèí [мрець] âî\ðîøèöà. À õ\ëîïöè 
çíàä\âîðéà ïðîêðó\íóë`³ \äèðêó ³ âî\ðîøàò` éî\ãî \êèéîì 
(н.п. 1); À îä\íà ëå\æèò` \áàáà, à âî\íè [парубки] ïðètø\ëè 
äà ñ\âåðáëèêîì ñòå\íó ïðîêðó\òèëè, äà ö`ó \áàáó \ïàëêîéó 
âî\ðóøàò` – \íà÷åáòî îæè\ëà (н.п. 105); Ñè\ä`³ëè [біля 
покійника] ³ ïîçàñè\íàëè. À õòîñ` ³ç ÷îëî\â’³ê’³z ïîñ\òàâèz 
ìåð\ö`à z êî\ö`óáíèêó, âèë\êàìè (‘рогачами’) ïîä\ïåð (н.п. 
12); Çàñ\íóëè. Õ\ëîïöè ïîñ\òàâèëè [померлого] ó ä\âåðîõ ³ 
ïîäïåð\ëè âèë\êàìè (‘рогачами’). Áà\áè ïðîñ\íóëèñ` – êàë` 
ïî\ðîãà ñòî\é³ò` (н.п. 13); Íî÷ó\âàëè [біля померлого] òà t 
ïîçàñè\íàëè. Ïðóáêè ìåð\ö`à [бабу] ðîãà\÷àìè ïîä \ïàõâè 
ïîä\ïåðëè t ïîñ\òàâèëè z êóò\êó. Ïðîñ\íóëèñ` ³ ïîë`à\êàëèñ`. 
À ä`³ä – «Éà\êîé³ òè \÷îðòîâîé³ \ìàòåð`³ ïîø\ëà ç ñ\âîãî 
ì\í`³ñ`ö`à& Ë`à\ãàt, øîá òå\áå \êàìåíåì ïîê\ëàëî, íà ñâî\éå 
ì\í`³ñöå!» (н.п. 105); Êî\ëèñ` äàz\íî áó\ëî – ïîêëà\äóò` 
[мерця] íà \ëàzö`³, à ñà\ìè ïîçàñè\íàéóò`. À õ\ëîïö`³ 
ïîäîï\ðóò`, ïî\ñàä`àò` à\áî ïîñ\òàâéàò` (н.п. 106); Áà\áè 
ïîñ\íóëè [біля померлого]. Òî\ä`h î\äèí ä`hä ïîñ\òàâèz \òóéó 
\áàáó z êó\òîê (н.п. 111-а); Áó\ëî, çàñ\íóë`³, à õòîñ` 
ïà\êîtí`³êà ïîñ\òàâ’³â ó ïà\ðîã (н.п. 128). 

Зауважимо, що інколи комічні ситуації створюються і при 
оплакуванні померлого завдяки нібито невмілим, незграбним 
або ж зрозумілим лише у зв’язку з конкретною ситуацією 
голосінням, які сприймаються як спотворені, пародійні, 
голосіння-анекдоти і які сучасні інформатори вважають 
окремими курйозними випадками. Дочка голосить: \Ìàìà÷êà 
ìà\éà, êó\äè æ òè ñàá\ðàëàñ`& \Ä`³ëàò` í`³\÷îãî í`å 



Історико-філологічний збірник з регіональних проблем Волинь-Житомирщина №8 
 

 30 

íàó\÷’³ëà! Éà æ í`å ó\ì’åéó áàðø\÷ó âà\ð`³ö` (н.п. 127); мати 
вмерла, коли дочка ткала, а та голосить: Êîá òè, \ìàòèíêî, íå 
z\ìåðëà, òî éà á ê\ðîñíà äîò\êàëà (н.п. 26); найнята плачка 
голосить: \Òóæó, \òóæó ïî ÷ó\æîìó \ìóæó – çà áóõà\íåö` 
õ\ë`³áà, çà êó\ñîê \ñàëà, çà \ðåøåòî \áîáó (н.п. 114); Тужу, 
тужу за ришето бобу: чи дадуть чи не дадуть? Такъ мои дурно 
слезы пропадуть! (Андріївка Ніжинського пов.);15 жінка плаче за 
чоловіком, який усе життя її бив: Îä \êîãî æ éà \áóäó ñà\ê’hðó 
õî\âàò`, éà\êîéó òè õî\ò`hz ìå\íå çàðó\áàò`& Îä \êîãî æ 
éà \áóäó âå\ðîzêó õî\âàò`, íà éà\êó òè õî\ò`hz ìå\íå 
\â’høàò`& (н.п. 112-г); Ît [ім’я] êó\äè æ òè àòë`å\òàéåø& Ît, 
áó\ëî, ïà àä\íîìó \óõó ïàá\éåø, à z ä\ðóãîéå \ì’åäó 
íàë`\éåø (н.п. 127); Ît, \ë`óäîí`êè, íå âå\ç`³òå á\ëèç`êî 
ï\ëîòó, áî êî\ëà âîð\âå ³ ìå\íå çîð\âå (н.п. 26).  

Зустрічаються на Поліссі так звані сороміцькі голосіння – з 
двозначним натяком або ж відверто еротичного характеру, що 
відомі і в інших українських діалектно-етнографічних зонах: Îõ, 
ì’³t õà\ç`àé³íå! Õòî æ ìå\í`³ \áóäå î\ðàòè t êî\ñèòè& Õòî 
æ ìå\í`³ \áóäå \÷îðíîãî \êîìèíà òðó\ñèòè& (н.п. 81); вдова 
голосить за чоловіком, який помер, не встигши нібито 
відремонтувати солом’яний дах та, часом, не дочекавшись обіду: 
Îõ, ì’³é ÷îëî\â’³÷êó! Õòî æ ìå\í`³ òó \äèðî÷êó çà\øèéå t 
çàëà\òàéå& Õòî æ ìå\í`³ òó \äèðî÷êó çàòê\íå& (н.п. 76); 
Éà\êèt áè òî ÷îëî\â’³ê áóâ, à \äèðêó ìå\í`³ á çàòê\íóâ. À 
òå\ïåð ó\ñ`³ \äèðè ïî\çàòêí`îíe, à ìî\éà \áóäå òàê ç`³\éàòè 
(н.п. 79); Яєчка лежат, ковбаска висит, діра не зашита; 
Чоловіче, журо моя! Чоловіче, ти на лавці – а під печев твої 
яйці (б.м.);16 жінка голосить за чоловіком: Ît òè ó\ìåð ³ 
ëå\æèø. ² éà\éå÷êà òâî\é³ ëå\æàò`; ó\÷îðà ñ`\ö`hëè, à 
òå\ïåð íå \õî÷óò` (н.п. 79); Îõ òè ëå\æèø, ³ íå ñòî\é³ò` 
zæå z \òåáå, ³ òî\á’³ zæå í`³\÷îãî íå ò\ðåáà (н.п. 105); дочка 
плаче за матір’ю, яка, нібито не допрявши, вмерла: Ît, \ìàìêà 
ìà\éà, ïðè\ïàëà \ïèëîì âàëàñ\í`àíêà òâà\éà (н.п. 130).  

Доcі описані сюжети відомі у вигляді переказів про окремий 
кумедний випадок, який нібито трапився колись у їхньому селі. І 
все ж повторення «комічних» нічних пригод та пародійних 
голосінь у різних, досить віддалених одна від одної поліських 
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традиціях, наявність фарсових голосінь у інших діалектних 
зонах свідчить, імовірно, про їх значне поширення в минулому.  

У зв’язку з цим привертає до себе увагу функціонування 
(поряд із стилістично нейтральними) емоційно забарвлених 
номінативних конструкцій на позначення семеми ‘безнадійно 
хворий, умираючий’ та ‘припинення біологічного існування 
людини’. Значна їх частина має гумористичне чи іронічне 
забарвлення, інколи грубий і зневажливий характер: øå äóõ 
á\éåö`à, à zæå òðè ÷\âåðòè äî ñ\ìåðòè (н.п. 95), ó\æå z òðè 
\äóõè \äèøå (н.п. 111-а), ñ\êîðà àä\ì’³ðàéóò` äâà \ìåòðè (н.п. 
136), éàê ïî\äóêøàéå, òî ç \òîãî ñ`\â’hòà \ìåðòâ’³ 
ïîzñòà\éóò` (н.п. 99), ñ\êîðî \áóäóò` \ëàïò`³ (н.п. 140), 
ñ\êîðî \áóäóò` \êîðæèêè (н.п. 78). 

На їх формуванні іноді міг позначитися світогляд слов’ян-
язичників. Лексеми äît\øîz (н.п. 1, 14, 84), äîõî\ä`³zñ` (н.п. 20), 
ïîïî\éhz (н.п. 34), ñêà\íàz (н.п. 1-4, 6, 8, 12, 14, 81, 84-а), 
ñêî\íàz (н.п. 2, 21), відбиваючи віру у вичерпність відміряного 
людині життя, репрезентують тему долі, віку.  

Уявлення про існування міфічної істоти, причетної до 
смерті члена суспільства, викликало до життя ряд номінацій; 
при цьому суб’єкт дії може бути знеособлений, зневиразнений, 
імовірно, у зв’язку з табуюванням його назви в минулому як 
представника померлих предків чи пізнішого їх переосмислення 
– нечистої сили: приб\рало (н.п. 9, 22, 26, 27, 29, 30, 89, 92, 111, 
111-а), óá\ðàëî (н.п. 112), óá\ðàëî (н.п. 94), ñõâà\òèëî (н.п. 13, 
21), ñõî\ï’³ëî (н.п. 39), çàäó\øèëî (н.п. 34, 77, 78, 95), çàäà\âèëî 
(н.п. 81), çàäà\â’³ëî (н.п. 34, 101), áè\äà çàá\ðàëà (н.п. 76), 
\ëèõî ñõâà\òèëî (н.п. 15), ëè\õ’³éå zõî\ïèë`³ (н.п. 103) íè\÷îãå 
çàäó\øèëî (н.п. 28), íå\÷èñòèt äóõ çàá\ðàz (н.п. 14), \íàãëà 
íàtø\ëà (н.п. 91), ÷îðò ó\ç`àz (н.п. 2, 84), ÷îð\òè zç`à\ëè (н.п. 
11, 17), ÷îðò ó\ç`hz (н.п. 12, 75), ÷îðò óõî\ïèz (н.п. 103), 
\÷åðòè ñõî\ïèëè (н.п. 20), ÷îðò óõâà\òèz (н.п. 125), \÷åðö`³ 
zõâà\ö`³ë`³ (н.п. 36), \÷åðö`³ zõà\ï’³ë`³ (н.п. 124), ÷îðò çàäó\øèz 
(н.п. 7), \÷åðòè zäó\ø’³ë`³ (н.п. 18), \÷åðòè ðîçíåñ\ëè (н.п. 23, 
\÷åðòè çàíåñ\ëè (н.п. 13), ÷îð\òè z \ðàëà (‘хащі’) çàíåñ\ëè 
(н.п. 111-а), ÷îðò ³\ç`:hz (н.п. 104), ÷îðò àáëè\çàz (н.п. 125), 
÷îð\òè ñêðó\òèëè (н.п. 11), ÷îðò ðîç\÷àõ (н.п. 33), ó \÷îðòîâè 
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\ðóêè ïî\øîz (н.п. 22), ñàòà\íà çàá\ðàz (н.п. 99).  
В основі постання номінативних конструкцій \âèë`åçëà 

äó\øà (н.п. 124), \äóøó \âèïåðëî (н.п. 135, 139), \äóõó 
ïóñ\òèzñ`à (н.п. 2, 4) лежить віра в існування душі.  

Деякі зневажливі, іронічні назви смерті виникли на ґрунті 
інших вірувань або ж на підставі осмислення зовнішньої 
фізичної подібності. Причому іноді буває важко розмежувати 
походження споріднених номенів – міфологічне (пов’язане з 
світовим деревом як образом Всесвіту, поширеним у всіх 
язичницьких релігіях арійських народів і яке у слов’ян 
переважно асоціюється з дубом)17 – чи на підставі подібності 
певних ознак: \äóáà z\ð`³çàz (н.п. 6, 12, 130), \äóáà z\ðèçàz 
(н.п. 116-а), \äóáà z\ð`åçàz (н.п. 128), \äóáà äàz (н.п. 7, 9, 11, 
12, 15, 28-30, 32, 33, 83, 85, 92), äóáà\ðà äàz (н.п. 32), 
\âèäóáèzñ`à (н.п. 7), \âcäóá’³zñà (н.п. 35), ç\äóáèzñ`à (н.п. 81, 
83, 84), çàäó\á’åz (н.п. 122, 123), ç\äóáèëî (н.п. 92, 94), 
çà\äóáèëî (н.п. 130). Так чи інакше – не слід залишати поза 
увагою й того, що дерево є одним із кодів субститутивної 
лексики, яка репрезентує тему дороги в поховальному обряді.18  

Інша низка такого типу назв відбиває опис смерті через 
зовнішні ознаки фізичної кончини: çäîõ (н.п. 1, 4, 7-10, 12, 13, 
16, 19, 23, 24, 29-31, 73, 75, 83-85, 92, 93, 97, 103, 105, 105-а, 111-
112, 114-117, 123-126, 128, 130, 133, 136, 139), ³ç\äîõ (н.п. 41, 
127, 135), ïî\äîõ (н.п. 37), ïðî\ïàz (н.п. 17, 19-23, 25, 26, 32, 33, 
84, 91, 99, 102, 103, 105, 117-а), ïðà\ïàz (н.п. 128-130, 132, 134, 
136, 137), ø÷åç (н.п. 33), ç\ãèíóz (н.п. 84), ïåðå\êèíózñ`à (н.п. 6, 
12, 103), çà\äåð \íîãè (н.п. 24, 85, 89, 104-а, 112, 115, 117, 117-
а), ïðî\ò`hã \íîãè (н.п. 77), \íîãè ïîâèò`à\ãàz (н.п. 80), \íîãè 
\âèò`àãíóz (н.п. 2, 4, 11, 15), \íîãè \âèò`àã (н.п. 28), \íîãè 
\âèïðàâèz (н.п. 105-а), \âèò`ÿãíózñ`à (н.п. 29), \âèò`àãñ`à (н.п. 
23), \â’³ò`àãñ`à (н.п. 94), ïðîò`àã\íózñ`à (н.п. 89), \âèñ`ò`àãñ`à 
(н.п. 126, 129), \âèñ`ò`urãñ`à (н.п. 137), \âèïðóòèzñ`à (н.п. 115, 
126), \âèïðóö`³zñ` (н.п. 124), \âcïðóö`³zñà (н.п. 47), \âcïðóö~³zñà 
(н.п. 35), \î÷’³ \âèë`³çëè (н.п. 73), ç\äózñ`à (н.п. 104, 104-а, 112), 
çàõî\ëîíóz (н.п. 6), çàã\íózñ`à (н.п. 81), íàê\ðèzñ`à (н.п. 112), 
\ë`àñíóz (н.п. 112), \ïåí`êíóz (н.п. 98), ñêî\ëîzñà (н.п. 24), 
çá\ðèêîòèzñ` (н.п. 81), ç´å\ë`àáèzñ (н.п. 111-а), ³ç\´’³ðä`³zñ` (н.п. 
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127), ç\äèðä`³ëî (н.п. 35), îõ\ë`àï’³ëî (н.п. 31, 34), çàäðè\æàëî 
(н.п. 130).  

Давніші й сучасні жерела фіксують подібні назви і за 
межами Полісся: задер лаби, протігнуzси (Снятинський пов.),19 
дуба дати, одубіти, опрягтися, ґиґнути, окочуритися, дриґнути, 
витягти ноги (б.м.),20 клямка, крышка, каюк, гамон, халэмус, 
амба, кандрычка, кандрашка, капут, амінь, здыхата, лом, 
вопадзь, попадзь, пералома (блр.).21 

Побутування такої грубої, зневажливої, в кращому випадку 
жартівливої лексики та фразеології ніби суперечить загальному 
сумному, поважному та шанобливому характеру поховального 
обряду. Але огидна вульгарність таких номінацій не є 
позаісторичною: вона пов’язана з традицією «сміху над 
смертю», «жартів з трупом»,22 відомою в поховальному обряді 
жителів Карпат та суміжних ареалів, що збереглася там у досить 
архаїчній формі.23 

Таким чином, названа група лексики та фразеології з 
погляду походження та вживання є оказіональною, нестійкою і 
може активно поповнюватися новотворами. І хоча вона часто 
вказує на певну зовнішню подібність, все ж в основі її 
виникнення та існування лежить світогляд, міфологічні 
уявлення діалектоносіїв. Вона є одним із засобів утвердження 
ідеї домінування життя над смертю, одним із проявів якого було 
зневажливе ставлення до смерті, сміх над нею. 

Зіставлення реконструйованої давнішої семантики залуче-
них до аналізу різнопланових одниць поховальнообрядового 
тексту (вербальних і акціональних) засвідчує наявність між 
ними синонімічних відношень і дозволяє зробити висновок, що 
«комічні» нічні пригоди й сміх, пародійні й сороміцькі 
голосіння, груба, зневажлива, брутальна лексика є слабким 
відгомоном веселого, розгульного, оргіястичного характеру 
традиційного поховального обряду чи, принаймні, деяких його 
елементів. Пережитки ритуальних оргій (з різним ступенем 
збереження) відомі в поховальному обряді багатьох 
слов’янських і неслов’янських народів.24  

Рудименти ритуальних розваг у поліському поховальному 
обряді збереглися, як і в інших слов’янських народів,25 у вигляді 
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нічного пильнування в оселі померлого та, можливо, 
застереження не плакати вночі. Більш архаїчні форми поширені 
в західній частині України, найповніші записи яких знаходимо, 
зокрема, в праці З.Кузелі,26 а локалізація їх назв у Закарпатті 
подана в «Лінгвістичному атласі українських народних говорів 
Закарпатської області УРСР» Й.Дзендзелівського.27 Збереження 
архаїчних форм цієї частини обряду, на думку вчених, є тією 
найсуттєвішою ознакою, яка відрізняє поховальний обряд 
Поділля, Карпат та Закарпаття від обряду в інших українських 
етнокультурних зонах.28 Ці найархаїчніші форми ритуальних 
розваг біля померлого характеризуються великим зібранням 
людей, веселощами, жартами, танцями, іграми та розвагами, що 
нерідко мають еротичний характер, непристойною лайкою та 
хмільними напоями,29 що дозволяє їх кваліфікувати як 
пережитки ритуальних оргій біля мерця.  

Пережитки ритуальних оргій, які відомі в поховальному 
обряді багатьох слов’янських і неслов’янських народів,30 
свідчать про те, що це явище має типологічний характер і, 
ймовірно, в минулому було поширене на значній території 
України.31 

Ритуальні оргії були характерним явищем у поховальному 
обряді середньовічних слов’ян, а також неслов’янських народів 
Європи і наявні в одному з найдавніших описів слов’янського 
поховального обряду, належного до епохи пізнього язичництва, 
здійсненому арабським мандрівником Ібн-Фадланом і відомому 
в етнографічній літературі під назвою «Поховання Руса».32 

Основними елементами оргії було надмірне пияцтво, ритуальні 
забави та сміх, сексуальна свобода. Весь складний комплекс цих 
ритуальних дій, які мають певне функціональне спрямування, 
зумовлений уявленнями про владу мертвих над живими. 
Культом предків продиктоване намагання утішити покійника, 
зробити приємними останні години перебування на землі, 
проводжаючи мерця в потойбіччя, заручитися його 
прихильністю, сприянням та заступництвом у майбутньому, 
запобігти ворожим діям, можливим у випадку його 
незадоволення, і, головне, – протидіяти згубному впливові 
смерті, що поширюється на все живе і загрожує добробуту 
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всього колективу.33 Сексуальна свобода в поховальних оргіях 
зумовлена уявленням про вплив сексуальних дій та їх імітації на 
життєздатність, родючість, плодючість, урожай. Вони є 
символом продовження життя.  

Непристойна, брутальна лексика, ритуальні забави 
еротичного характеру (які є трансформацією в символічні 
форми сексуальної свободи), ритуальні веселощі та сміх, що 
донедавна були обов’язковими елементами поховального обряду 
жителів Карпат та їх околиць, – це магічні явища одного і того ж 
функціонального спрямування – утвердження вічного 
торжества життя над смертю.34 Наявність же фарсових 
голосінь у карпатських поховальних нічних іграх та забавах35 як 
складової частини ритуальних розваг дає підстави вважати 
рудиментами оргій подібні голосіння і в поліському 
поховальному обряді.  

Отже, іронічна, зневажлива, груба лексика та фразеологія, 
окремі випадки нічних «жартів» у хаті померлого, пародійні, 
анекдотичні та сороміцькі голосіння, що іноді мають місце в 
поліському поховальному обряді, не є блюзнірством, проявом 
зневажливого ставлення до покійника чи ознакою розбещеності 
та низького рівня культури. Це, ймовірно, рудименти давніх 
поховальних оргій. А ще глибше коріння ритуальних 
веселощів, можливо, сягає давнього звичаю проводів на той 
світ.36 
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