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Традиційна похоронно-поминальна звичаєвість українців міс-
тить чимало своєрідних й архаїчних ритуально-світоглядних 
явищ, які засвідчують етнічну самобутність і прадавні витоки 

народної обрядової культури. Особливо багато таких архаїзмів у зви-
чаях та обрядах гуцулів, бойків і лемків. Тому вивчення їхніх тради-
цій украй важливе для пізнання українських і загалом слов’янських 
старожитностей. 

Структура народного похоронного обряду тричленна (передпохо-
ронні, власне похоронні та післяпохоронні, зокрема й поминальні, 
звичаї та обряди), а його світоглядну основу творять традиційні уяв-
лення та вірування про смерть, душу й потойбічне буття. 

Передпохоронна обрядовість охоплює звичаєво-обрядові заходи, 
пов’язані з підготовкою до похорону, повідомленням односельців про 
смерть у родині, вираженням жалоби, виявом громадської шани до 
померлого тощо. Сюди ж умовно можна віднести й звичаї, пов’язані 
з наближенням смерті. 

За традицією, родичі влаштовували помираючому прощання з од-
носельцями й у різний спосіб намагалися полегшити йому агонію: 
виймали з-під голови подушку, перекладали його на долівку, відчи-
няли вікна, двері, частково зривали стріху і т. ін. (щоб пришвидшити 
вихід душі з тіла), використовували різні магічні предмети й обереги 
(свічку, свячену воду, розп’яття, вінчальні атрибути), утримувались 
від плачу й голосінь тощо. Поряд зі своєрідними деталями (ритуалі-
зоване прощання з помираючим, практика свердлити отвір у стіні 
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дому, оберегове використання маку, свічки з першого причастя, пас-
хальної скатертини) ці та інші звичаї горян мають багато аналогій у 
традиціях населення всієї України й загалом різних народів Європи 
[див.: 32, с. 330-334; 33, с. 26-29, 30-31; 96, с. 91-92; 125, s. 66-85].

Значне поширення й однотипність таких явищ, згадки про окремі з 
них (прощання з помираючим, перекладання на землю, вимога тиші) 
у ранніх писемних пам’ятках (давньоіндійських, античних) указують 
на їхні архаїчні витоки. Те ж стосується й магічно-імітативних дій, 
спрямованих на “звільнення” душі, які відомі народам різних кон-
тинентів, згадуються в деяких середньовічних джерелах і мають ти-
пологічні відповідники в обрядах давніх індоєвропейців [23, с. 319; 
82, с. 195, 286, 327; 106, с. 226, 227; 125, s. 74-75, 80, 85]. 

Першими чинностями підготовчої стадії похоронного обряду є за-
кривання очей і вуст померлому, його обмивання та перевдягання в 
нову одежу. Важливе значення, якого українські горяни досі надають 
цим загальновідомим і прадавнім обрядодіям, зумовлене традицій-
ним сприйняттям води як катарсичного й апотропеїчного засобу та 
народно-християнськими уявленнями про потойбічне буття душі чи 
майбутнє тілесне воскресіння людини з мертвих. Своєю чергою низ-
ка охоронних звичаїв і заборон, пов’язаних із обряджанням небіж-
чика, ґрунтується на архаїчних уявленнях про згубний вплив покій-
ника на довкілля й занечищеність та смертоносність предметів, які 
дотикалися до його тіла. Ці та деякі інші погляди лежать в основі 
звичаїв виливати в “незахідне місце” воду, якою обмили мерця, зни-
щувати чи викидати предмети, якими користувались у підготовчих 
обрядах (мило, гребінь, бритва, рушник тощо), закривати очі помер-
лому монетами, завчасу готувати “смертний” одяг, шити його з до-
триманням давніх способів викрійки, вбирати покійника в “легку” 
одежу, уникати в ній вузлів, прикрас, червоного кольору, використо-
вувати в поховальному одязі елементи шлюбного вбрання та одяга-
ти неодружених у весільний стрій тощо. 

У цілому вказані звичаї належать до загальноукраїнських і ма-
ють чимало відповідників у традиціях слов’янських та інших на-
родів Європи. Водночас у різних місцевостях Карпат зафіксовано 
деякі локальні явища: звичаї використовувати в похоронному одязі 
ті чи інші компоненти чорного кольору або вбирати мерця тільки в 
білі шати, споряджати його торбиною, гаманцем; своєрідні заборо-
ни й катарсичні акти (не торкатися покійника правою рукою, бо нею 
сіють; не брати для обмивання криничну воду, щоб не занечистити 
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її; з очисною метою доторкатися до трави чи ясеня після обмиван-
ня померлого) тощо [4, арк. 44, 86; 21, с. 287; 27, с. 207, 257-258; 37, 
с. 96; 52, с. 14, 15].

Етнографічні відомості ХІХ — початку ХХ ст. засвідчують на-
явність у похоронній звичаєвості українців Карпат давніх явищ, 
пов’язаних із виготовленням труни. Це насамперед часткове збере-
ження в обрядовому побуті домовин архаїчного типу (довбана труна, 
домовина з плоским чи двосхилим віком), застосування деяких ста-
ровинних технологічних прийомів при їхньому виготовленні (скріп-
лювання дощок дерев’яними клинцями), традиція жителів Гуцуль-
щини, Покуття та Буковини робити в труні “віконця” (щоб небіжчик 
міг “дивитися” чи щоб душа в будь-який час або в день Страшно-
го Суду мала доступ до тіла) [24, с. 213; 27, с. 215, 246, 311, 332; 65, 
с. 154; 57, с. 169; 115, с. 62, 63; 118, с. 243]. Тією чи іншою мірою 
подібні звичаї збереглись і в інших слов’янських народів [пор.: 19, 
с. 80; 63, с. 223; 96, с. 493, 553, 554]. 

Давнє походження практики кріпити дошки дерев’яними кілка-
ми, з певною метою робити в труні отвори засвідчують залишки ар-
хаїчних домовин, які археологи знаходять як на теренах України, 
так і поза її межами. Археологічні матеріали також підтверджують 
праслов’янські корені звичаю видовбувати труну з цільного чи роз-
колотого навпіл дерева. Язичницьких часів сягає й загальновідомий 
у народів Європи звичай виготовляти скринеподібні домовини з до-
щок [7, с. 155, 174-177; 76, с. 25, 36-37; 79, с. 128; 81, с. 45, 47; 89, 
с. 46, 97-100; 130, s. 171-174 та ін.].

Низка самобутніх й архаїчних карпатських звичаїв пов’язана зі 
знаковим повідомленням громади про смерть людини. Найбільше 
такої архаїки в похороні гуцулів, у яких ще на початку ХХ ст. побу-
тували такі своєрідні явища, як розпалювання великої ватри біля до-
му померлого, вивішування над вікном хати перемітки, трембітання 
[36, с. 695, 696]. Традицію повідомляти трембітою про смерть, яка й 
досі збереглася в гуцулів, зафіксовано також на теренах бойківсько-
лемківського пограниччя [22, с. 53]. 

У різних районах Бойківщини та почасти Гуцульщини й Букови-
ни сигнальну функцію виконували голосіння [36, с. 695]. Практика 
сповіщати ними про смерть була поширена й у хорватів, сербів, чор-
ногорців, болгар, росіян [19, с. 69, 70; 73, с. 23, 29, 43, 57; 87, с. 17]. 

Відомішою в народів Європи, зокрема й в українців, є традиція 
повідомляти про смерть церковними дзвонами. У давніші часи їхню 
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роль, очевидно, виконували дерев’яні клепала (била), які згадуються 
в середньовічних джерелах як сигнальні предмети церковного куль-
ту [98, с. 184, 185; 99, с. 163, 164]�. У пам’ятці староруської літера-
тури — “Слові о полку Ігоревім” — відображено звичай використо-
вувати із траурною метою духові інструменти: “Один же він зронив 
жемчужну душу з хороброго тіла крізь злоте ожерелля��. Сумують го-
лоси, поникли веселощі, труби трублять городенськії” [101, с. 41].

Жалоба (вираження смутку з приводу смерті людини) — також 
давня й невід’ємна складова похоронної звичаєвості. Її походження 
пов’язано з ритуалізацією афективних проявів горя та архаїчними 
уявленнями про обрядову доцільність і морально-етичне значення 
актів привселюдного розпачу рідних і близьких померлого. 

Як і в багатьох інших етнотрадиціях, в українців, зокрема й меш-
канців Карпатських гір, найпоширенішими формами жалоби було 
обрядове оплакування покійника та певні особливості зовнішнього 
вигляду його родичів (відсутність або, навпаки, наявність в одежі тих 
чи інших компонентів, її колірні особливості тощо). Так, за загально-
українською традицією, на знак скорботи жінки й дівчата з родини 
померлого горянина не вдягали прикрас та барвистого (насамперед, 
червоного) вбрання, розпускали волосся. Подекуди також дівчата, за-
мість червоних стрічок, одягали голубі або зелені, чіпляли на шию 
чорне намисто, жінки накидали на голову білу намітку чи вдягали 
білу хустку. Ще наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. на Гуцульщині 
побутували звичаї, за якими до часу поховання померлого його роди-
чі ходили тільки в простому (буденному) вбранні, жінки не вмивали-
ся й не розчісували волосся, чоловіки й парубки пов’язували голови 
чорними хустинами і, як і в інших місцевостях Карпат, не голилися 
та не вдягали головних уборів [38, с. 170; 49, с. 248; 56, с. 358-359; 
57, с. 172; 72, с. 147; 108, с. 415; 118, с. 242; 128, s. 539]. 

Деякі звичаї пов’язані з предметним вираженням жалоби. Так, в 
окремих бойківських і гуцульських селах у хаті, де лежить покійник, 
знімають зі стін рушники. Дотепер побутують у горян звичаї зупиня-
ти настінний годинник, обертати до стіни чи прикривати темним по-
лотном (рушником) дзеркало (на знак смутку та щоб у нього не “ди-
вилася” смерть, душа, не відображався небіжчик тощо) [30, с. 122; 
33, с. 59-60, 188; 38, с. 172; 52, с. 14]. 

� Відгомін давнього похоронного звичаю бити в клепала зберігся у фоль-
клорі гуцулів [113, с. 207, 208].

�� Йдеться про смерть князя Ізяслава Васильковича († 1185 р.).
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Заборона користуватись у траурних умовах дзеркалом, що, можливо, 
є давньою за походженням, а також звичай зупиняти в домі померлого 
годинник (традиція новітньої пори) є реаліями, загальновідомими як 
українцям, так і багатьом іншим народам Європи. Те саме стосується 
й таких залишків обрядової старовини, як звичаї розплітати волосся, 
носити білу чи чорну одежу або певні відзнаки цих кольорів, заборо-
ни використовувати в жалобних шатах прикраси, одягати головні убо-
ри, голитися [пор.: 19, с. 64-65, 152-156; 27, с. 322, 328, 352; 96, с. 153, 
423; 97, с. 321; 103, с. 153, 205; 125, s. 137-141, 307-314 та ін.]. 

Значними збіжностями в народів Європи відзначається траурна 
традиція оплакувати померлих, яка має глибинні психофізіологічні, 
морально-етичні й світоглядні основи. Найдавніші відомості про її 
побутування на українських і загалом східнослов’янських теренах 
містять писемні пам’ятки ХII–ХVI ст. Зокрема про похоронні “плачі” 
згадується в “Повісті минулих літ” і Галицько-Волинському літописі, 
у “Слові о полку Ігоревім” та “Житії Констянтина Муромського”, у 
творах Я. Менеція, С. Кленовича та ін. Відображено цей звичай і в 
пізніших літературних, історичних та етнографічних джерелах.

Характерною особливістю традиції оплакувати померлих в ук-
раїнців, і зосібна горян, є тривале збереження голосінь (подекуди й 
донині), а також низки дуже давніх звичаєво-обрядових явищ. До 
них належать: відомий у жителів різних місцевостей України зви-
чай найму на похорони плакальниць, який у Карпатах проіснував 
щонайменше до 40-х рр. ХХ ст.; практика натуральної оплати їхніх 
послуг, яка була притаманна й поліщукам і знайшла своє відображен-
ня в українському фольклорі; залишки традиції чоловічих голосінь, 
які зафіксовано як подекуди у Карпатах, так і на Буковині, Побужжі, 
Підляшші, Поліссі й півдні України; ритуалізація траурної поведін-
ки голосільниці (у певні моменти обряду вона припадала до труни 
або мерця, обіймала та цілувала його, рвала на собі волосся, заламу-
вала руки, підносила їх угору) тощо [див.: 27, с. 225, 246, 357, 360, 
366, 388, 398; 34, с. 811-813; 58, с. 392; 62, с. 90-91; 91, с. 20, 24, 25, 
27, 28, 30, 79-80, 129; 126, s. 179, 188 та ін.]. 

Важливу роль відводили засобам драматизації голосінь і в інших 
етнотрадиціях. У деяких народів, наприклад, у хорватів, сербів, ма-
кедонців, побутував звичай оплати обрядових послуг плакальниць 
натураліями (зерно, продукти, одяг тощо), оплакування небіжчика 
чоловіками (у чорногорців, сербів). Поширенішою у слов’янських 
та інших народів Європи була традиція, за якою за мерцем голосили 
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жінки, зокрема й наймані плачки [19, с. 70, 74; 46, с. 82, 84; 73, с. 22, 
23, 36-38, 42, 59, 60, 63, 65, 66; 78, с. 592, 650, 719; 96, с. 514; 125, 
s. 238-242]. 

У прадавні часи оплакування мерця найманими голосільницями 
або й чоловіками-плакальниками існувало в індусів, іранців, іудеїв, 
арабів, греків, римлян. Згадки про чоловічі плачі містять і деякі се-
редньовічні писемні пам’ятки слов’янських народів — старорусь-
кі літописи, твори давньосербської літератури. Очевидно, здавен ві-
дома слов’янам і традиція найму на похорон плакальниць. Одну з 
найраніших згадок про її побутування на українських теренах, а са-
ме — в населення Червоної Русі, містить “Роксоланія” С.Кленовича 
(ХVІ ст.) [23, с. 313, 319; 41, с. 68-69; 63, с. 155; 70, с. 39, 79, 123, 132, 
181, 260, 445; 73, с. 59; 82, с. 193; 90, с. 33, 34, 39, 40]. 

Як і скрізь в Україні, у Карпатах смерть людини віддавна вважають 
загальногромадською подією. Поміж іншим, це виявляється у тради-
ції передпохоронних зібрань, і зокрема, обрядових нічних чувань од-
носельців у домі мерця. Характерним їхнім елементом були ігри біля 
покійника, залишки яких у багатьох гірських селах зберігались ще 
в 70-80-х рр. ХХ ст. На Гуцульщині зафіксовано також обов’язкове 
привселюдне оплакування небіжчика його родичами під час “поси-
жіня” й використання у траурному контексті музики (гра “у тугу” на 
скрипці, сопілках, волинці). Бувало також, що під музичний супро-
від відбувалися окремі ігри [27, с. 265, 278, 280, 292; 33, с. 81, 82; 56, 
с. 359; 91, с. 28; 132, s. 344-345]. 

Звичай влаштовувати похоронні ігри у ХІХ — на початку ХХ ст. 
був поширений не тільки в Карпатах, а й на Покутті, Підгір’ї, у ни-
зинних районах Буковини й Закарпаття та частково на Поділлі [27, 
с. 310, 341, 350; 65, с. 108-111]. Прояви обрядових веселощів (жарти, 
сміх, співи пісень, гра на сопілці) наявні й у похороні жителів окре-
мих місцевостей центральних і північних теренів України [див.: 27, 
с. 390; 62, с. 90; 109, с. 71; 120, с. 132].

Ігри та інші форми обрядових веселощів у ХІХ — на початку ХХ ст. 
тією чи іншою мірою зберігалися в похоронній і поминальній зви-
чаєвості різних народів Європи — хорватів, сербів, болгар, молда-
ван, румунів, німців та ін. Відомі вони й народам інших континентів 
[пор.: 19, с. 148, 150; 45, с. 167, 187; 64, с. 203-204, 209-210, 221-223; 
65, с. 128; 67, с. 139; 69, с. 180; 93, с. 198, 216-217; 96, с. 347]. 

Подібні реалії знаходимо також у старовині. Насамперед згадай-
мо про оргійний характер похоронних чувань і поминальних обрядів 
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у багатьох народів Європи в добу середньовіччя та про бойові ігри-
ща, веселощі, танці, рядження під час тризн у язичницьких слов’ян. 
Ігри-змагання влаштовували на похоронах чи поминках померлих і 
давні греки та римляни, фракійці, германці, балти, гуни та ін. [23, 
с. 313, 446-448; 25, с. 555; 63, с. 41, 103-104, 128, 142, 146, 153, 257; 
64, с. 201, 203-204, 214-220; 79, с. 105-106; 92, с. 265; 107, с. 36]. 

Отже, ігри та веселощі в похоронно-поминальних обрядах є типо-
вим явищем язичницької традиції, а їхні залишки збереглись у бага-
тьох народів до новітніх часів. З огляду на прадавнє сприйняття сміху 
та інших елементів оргійних обрядів як засобів охоронно-продуку-
ючої магії, первісне значення похоронних веселощів, очевидно, по-
лягало в захисті живих та самого мерця від злих сил, протистоянні 
смерті та магічному утвердженні (відродженні, продукуванні) жит-
тя в його найрізноманітніших проявах. З іншого боку, ігрові дії, які 
насамперед влаштовували задля покійника та на його честь, можна 
розглядати і як акти, спрямовані на його уласкавлення, “розважан-
ня”, що також могло сприйматися як засіб охорони від смерті та за-
безпечення позитивного впливу небіжчика на побут живих. Зважа-
ючи на відому психофізіологічну особливість сміху як засобу зняття 
нервової напруги, подолання негативних емоцій, відзначимо й по-
зитивний психотерапевтичний ефект таких дійств для самих учас-
ників ритуалу.

Як свідчать джерельні дані, українці Карпат здебільшого сприй-
мали похоронні ігри як засіб, покликаний полегшити присутнім і ро-
дичам перебування коло небіжчика, розвіяти їхній смуток, подолати 
страх і сон. Подекуди в горах збереглись і давніші вірування в те, що 
веселощами можна прогнати від живих смерть чи “звеселити” самого 
мерця (його душу) перед переходом в інший світ [44, с. 307; 48, с. 5; 
49, с. 247; 55, с. 82; 59, с. 6; 118, с. 243; 122, p. 197 та ін.]. 

Про первісне обрядове значення похоронних ігор свідчить участь у 
них осіб різного віку й статі (подекуди й родичів), проведення забав 
саме біля мерця, ігрові дії із самим покійником (у деяких селах його 
запрошували взяти участь у грі, лоскотали, тягнули за волосся тощо), 
заборони жартувати після завершення забав. На це ж указує порів-
няльно-типологічний аналіз семантики окремих ігор. Так, з ідеєю 
позитивного магічного впливу на життєздатність і репродуктивність 
людей і тварин, родючість рослин пов’язані еротичні й сороміцькі 
забави, ігри з рядженням деякими зооморфними та антропоморфни-
ми персонажами (“коза”, “медвідь”, “дід і баба”). Магічно-охоронне 
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значення могли мати в давнину ігри з використанням води й вогню, 
а інсценізація поєдинку міфологічних персонажів — космологічний 
підтекст [33, с. 81, 82, 88-92]. 

Чисельну групу похоронних забав становлять ігри змагально-
го характеру. З-поміж них найдавнішими, очевидно, є силові про-
тиборства пари чи групи гравців і забави, у яких відслідковують-
ся явища давнього військового побуту — стрільба з лука, скидання 
суперника з коня тощо [див.: 65, с. 125, 126, 137; 83, с. 21]. Поход-
ження таких ігор, з одного боку, можна пов’язувати з бойовими рис-
талищами язичницьких похоронних тризн. З іншого — такі та інші 
змагальні забави, у яких свою силу, спритність і витривалість ви-
являли здебільшого парубки, можливо, генетично пов’язані з об-
рядами ініціацій.

Традиційні чинності початкового етапу власне самого похорону, 
який зазвичай відбувається на третій день після смерті людини, поєд-
нують у собі елементи народної й церковно-християнської обрядо-
вості: відправа заупокійної панахиди, прощання родичів й односель-
ців з небіжчиком, спорядження його до потойбіччя всіма необхідними 
предметами, деякі охоронні обрядодії тощо. Чимало з цих явищ ві-
домі не тільки бойкам, гуцулам і лемкам, а й мешканцям інших ре-
гіонів України. Це, зокрема, звичай класти померлому до труни різ-
ні побутові предмети (насамперед улюблені речі), їжу, гроші�; обряд 
доторкання домовиною до хатніх порогів, який символізує прощан-
ня небіжчика з власною оселею; різні магічні обрядодії, покликані 
захистити живих від смерті й покійника та зберегти добробут сім’ї 
(практика бити посуд, перевертати похоронне ложе, замикати двері 
хати, замітати оселю, рухати чи розкидати зерно і т. ін.) [13, с. 254-
255; 27, с. 312, 313, 332, 351, 366, 386, 395, 414; 33, с. 95-99, 107-109, 
112-115; 64, с. 193; 109, с. 72; 116, с. 203; 126, s. 185 та ін.]. 

Значне поширення таких чи подібних звичаїв у різних народів Єв-
ропи дає підстави вважати їх надзвичайно давніми. Архаїчність ок-
ремих із них підтверджують відповідні історичні й археологічні дані. 
Так, відгомоном далекої старовини є традиція споряджати померлого 
до потойбіччя тими чи іншими речами, яка зумовлена пракультурни-
ми уявленнями про потойбічне буття як продовження земних форм 

� Часто монети кидали власне в могилу. За загальноукраїнськими віруван-
нями, гроші потрібні небіжчикові для сплати мита за “перевіз” до потойбіччя 
через міфічну ріку чи вхід до раю, “відкупу” від злих духів або “купівлі міс-
ця” на кладовищі тощо.
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існування. Численні археологічні матеріали вказують на наявність по-
бутових предметів, знарядь праці, зброї, прикрас у похованнях носіїв 
різних археологічних культур від палеолітних часів до епохи серед-
ньовіччя. Великий обсяг даних зібрано й про поховальний інвентар 
стародавнього населення України, і зокрема регіону Карпат [11, с. 41, 
52, 69, 93, 176; 20, с. 241, 246; 60, с. 172, 183, 201; 76, с. 26-28, 30-31, 
38-39, 96-100; 84, с. 81, 86; 85, с. 117, 119-120 та ін.]. 

Ранньоісторичних часів сягає своїм корінням звичай ховати помер-
лого з грішми. На думку багатьох дослідників, у різних народів кон-
тиненту він поширився ще в язичницький період під впливом тра-
дицій античних греків і римлян. Для слов’ян його документально 
засвідчено середньовічними писемними джерелами (відомості Ібн-
Русте, Гаєка, Я. Менеція, С. Кленовича). Доповнюють їх і археоло-
гічні знахідки монет у давніх похованнях, зокрема й на території Ук-
раїни [7, с. 182-183; 18, с. 103; 20, с. 252; 63, с. 55, 145, 152, 155; 75, 
с. 357-358; 76, с. 31; 80, с. 210]. 

Ще одним архаїчним звичаєм є обрядове биття посуду під час по-
хорону чи поминок. Як засвідчують історичні та археологічні відо-
мості, така традиція була поширеною в давніх слов’ян, греків, ін-
дусів, хетів, носіїв різних культур доби неоліту та енеоліту [11, с. 41, 
69, 176, 184; 17, с. 95, 97; 53, с. 7; 63, с. 251; 76, с. 26; 82, с. 210; 117, 
с. 404, 406 та ін.]. 

Значення цієї обрядодії вчені трактують по-різному: як засіб охоро-
ни живих від покійника та смерті чи акт, що символізує розривання 
зв’язків між живими й померлим або оновлення (відродження) жит-
тя; як жертвування мерцеві його власності чи знищення речі, зане-
чищеної його смертоносною силою; як прояв апотропеїчного шуму, 
який має відлякувати смерть чи душу [див.: 17, с. 102; 19, с. 105-106; 
31, с. 103; 64, с. 194; 76, с. 26; 117, с. 404]. Багатозначність звичаю, 
який у різні часи і в різних культурах міг мати те чи інше тлумачення, 
доповнюють дані про полісемантичність самої дії “магічного розби-
вання”. Типологічні зіставлення показують, що в широкому контек-
сті (родильні, весільні, похоронно-поминальні, календарні обряди, 
позаритуальні ситуації) з нею пов’язані такі основні мотиви: охоро-
на від злих сил, магічне знищення смерті або інших негативних про-
явів, забезпечення щастя й сімейного добробуту [пор.: 86, с. 70-71; 
96, с. 180-182; 105, с. 204; 121, s. 64-66]. 

Однією з особливих рис похоронної звичаєвості українців Карпат 
є тривале збереження в ній різних форм ритуальних жертвоприно-
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шень, зокрема й такого їхнього архаїчного виду, як жертвування тва-
рин. Найвиразніше такі явища та їхні своєрідні народні пояснення 
виражені в обрядах і віруваннях гуцулів. 

За звичаєм, який у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. зафік-
совано у різних місцевостях Гуцульщини, після винесення з хати покій-
ника його родичі роздавали учасникам похорону заупокійні жертви. 
Зокрема у пам’ять про померлого та задля кращої посмертної долі його 
душі (“на поману”, “за простибіг”) комусь з дальших родичів, сусідам 
або вдовам, сиротам, убогим дарували, як подекуди і тепер, ліжники, 
одежу небіжчика, його худобу (теля, барана, вівцю, коня, ягня, курку) 
тощо. У деяких селах теля, або вола, корову, барана жертвували й свя-
щеникові. Подібні дари отримували за свої послуги наймані плачки, 
трембітарі, гробар [4, арк. 79, 83, 88; 5, арк. 11, 25, 30, 40, 52, 53; 27, 
с. 283, 297; 47, с. 26; 65, с. 139; 127, s. 272, 327; 134, s. 111, 112]. 

Традиція дарувати домашніх тварин (барана, курку) виконавцям 
деяких обрядодій (наприклад, особам, які перекладали померлого в 
домовину), ще в 20-х роках ХХ ст. побутувала й подекуди на Закар-
патській Бойківщині. Подібний звичай зафіксовано в селах рівнин-
ної частини Буковини та на Покутті, де на цвинтарі жертвували ку-
рей гробарям, комусь із бідних тощо [15, с. 267; 27, с. 344, 351; 65, 
с. 150, 153, 158, 160; 66, с. 152]. Ті чи інші форми обрядового жер-
твування тварин, що, очевидно, є відгомоном ще праслов’янської 
традиції, наявні й у похоронній звичаєвості сербів, хорватів, болгар, 
росіян [див.: 19, с. 90; 26, с. 195; 63, с. 86, 247, 251; 92, с. 241-242; 
97, с. 211, 212; 111, с. 106]. 

Чимало давніх звичаїв в українців Карпат пов’язано з проводами 
померлого на кладовище. Одним з них, наприклад, є практика пов-
сякчас (у будь-яку пору року, зокрема й улітку) везти покійника на 
цвинтар саньми. У багатьох місцевостях Бойківщини, Гуцульщини й 
Лемківщини такого звичаю дотримувались ще в 20-30 рр. ХХ ст. По-
декуди в горах його залишки зберігались і в 70-80-х, а в окремих се-
лах — на початку 90-х рр. ХХ ст. [35, с. 529; 37, с. 101; 49, с. 247]. 

Традиція везти померлого на цвинтар тільки саньми побутувала 
в минулому також у жителів Прикарпаття, Буковини, Поділля, Над-
дніпрянщини, Південної України [12, с. 150-151; 24, с. 327, 328; 27, 
с. 343; 120, с. 131]. Порівняльні дані вказують на притаманність та-
кого звичаю й росіянам, словакам, словенцям, хорватам, сербам, бол-
гарам, молдаванам, румунам, французам [див.: 19, с. 98; 24, с. 328-
329; 51, с. 70; 73, с. 92; 78, с. 650; 80, с. 211; 88, с. 112]. 
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Спеціальне дослідження цього явища відомих учених Д.Анучіна та 
Ф. Вовка показало, що використання в похоронному контексті саней 
є однією з архаїчних традицій. Її витоки сягають часів, коли полозні 
засоби пересування були єдиним чи домінуючим видом транспорту 
й використовували їх в обряді відповідно до практичних потреб чи 
прадавніх уявлень про потойбічну мандрівку мерця. Як культурний 
пережиток первісної епохи, цей звичай через притаманний багатьом 
народам обрядовий консерватизм, а також певні природно-географіч-
ні чинники (особливості ландшафту, незадовільний стан доріг, при-
датних для пересування колісним транспортом) зберіг своє винятко-
ве значення і в добу середньовіччя та в новітні часи. Найранішими 
згадками про його існування на території України є літописні пові-
домлення про традиційне використання в XI–XIV ст. саней при по-
хованні київських князів [7, с. 81-82, 94-112, 123-124, 132-139, 143, 
147-151; 24, с. 324-333]. 

Із відпровадженням померлого до могили в українців Карпат, на-
самперед у гуцулів, пов’язані й інші своєрідні звичаї. А саме — жер-
твування учасникам похоронної процесії певних предметів і кидан-
ня у воду “перевізної” монети при переході потоків; участь у поході 
музикантів, що грали на трембітах, рогах, флоярах; перев’язування 
рушниками трембітарів, поводиря волів або осіб, які несуть домо-
вину, а також церковних атрибутів, “мар” (похоронні ноші), кінської 
збруї, ярма волів [33, с. 124-125, 128; 57, с. 170; 65, с. 155-156; 118, 
с. 242, 249-250].

Як і в інших реґіонах України, у Карпатах побутувала традиція об-
даровувати рушниками, хустками чи іншими предметами осіб, які 
на похороні дівчини або парубка виконували роль “весільних” бояр 
і дружок, “князя” чи “княгині”. При похованні неодружених також 
широко використовували шлюбну атрибутику (весільне деревце, хо-
ругва, вінки тощо), подекуди на півдні Лемківщини в похороні мо-
лодої особи брали участь весільні музики [27, с. 263; 39, с. 123; 57, 
с. 170; 68, с. 14; 77, с. 342 та ін.]. 

Різні звичаєво-обрядові елементи, які символізують посмертне “од-
руження”, “весілля” померлих парубка чи дівчини, пронизують похо-
ронну звичаєвість багатьох слов’янських та інших народів світу. Вито-
ки таких традицій сягають ще язичницьких часів і мають у своїй основі 
прадавні уявлення про важливість шлюбного стану як для земного, так 
і потойбічного існування. Архаїчним варіантом обрядового втілення 
цих уявлень, що збереглися у світогляді різних народів і в новітні часи, 
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є звичай добровільного чи вимушеного “співумирання” (спалення чи 
поховання) жінки (або дівчини) разом з померлим чоловіком (чи юна-
ком). Саме в цій обрядовій практиці, яку слов’яни-язичники та інші 
народи успадкували від давнішої індоєвропейської традиції, дослідни-
ки й убачають генезу пізніших символічних форм “похорону-весілля” 
[див.: 45, с. 166-167, 168-169; 61, с. 62; 80, с. 206, 208-209]. 

Заключний етап українського похоронного обряду також відбу-
вається з дотриманням давніх традицій, спільних багатьом народам 
Європи. Насамперед це сама практика ховати покійників у землі, яка 
виникла ще на ранній стадії антропогенезу і в різних формах упро-
довж тисячоліть була одним з основних способів поховання померлих 
у багатьох народів світу. Тяглість такого звичаю в населення різних 
регіонів України триває з рубежу І–ІІ тис. н.е., відколи через певні 
історично-побутові та релігійні фактори в середньовічних слов’ян 
поступово відбувалась зміна обряду тілоспалення інгумацією [див.: 
76, с. 32, 43-45; 80, с. 207]. 

Ще однією давньою традицією, яка в Карпатах збереглася дотепер, 
є ритуальний обхід могили присутніми на кладовищі та кидання в яму 
по жмені землі (на знак прощання з небіжчиком та засвідчення своєї 
співучасті в обряді поховання; щоб померлий не ввижався й не снився 
та щоб земля йому була легка, як пух і т. п.) [див.: 3, арк. 26; 5, арк. 58; 
6, арк. 52, 62, 75, 96; 14, с. 5; 27, с. 206, 247; 94, с. 162]. Такий же звичай 
і подібні його пояснення зустрічаємо в мешканців різних реґіонів Украї-
ни й загалом у багатьох народів Європи [19, с. 107; 27, с. 313, 333, 366, 
384, 414; 97, с. 316; 125, s. 339-343]. Зіставлення цих вірувань зі значен-
ням ритуальних обходів довкола покійника чи могили в деяких архаїч-
них традиціях та в первісних народів [пор.: 83, с. 26; 92, с. 273; 93, с. 109, 
111, 152, 156; 121, s.127] дає змогу припускати, що мотиви символічно-
го прощання з мерцем та розривання зв’язків між ним і живими й у да-
лекому минулому були семантичним ядром указаного звичаю. 

Залишком стародавніх традицій є й інші складові похоронної зви-
чаєвості українців Карпат. Це, наприклад, притаманні традиційному 
й сучасному похоронові гуцулів звичаї востаннє трембітати небіж-
чикові на цвинтарі, обмивати руки над могилою гробарям та особам, 
які несли труну, жертвувати їм та іншим учасникам обряду заупокій-
ні дари (полотно, рушники, ліжники, калачі зі свічками, гроші тощо), 
пригощати всіх присутніх на цвинтарі поминальними стравами тощо 
[5, арк.11, 24, 25, 30, 31, 32, 48-49, 57; 27, с. 284-285, 299; 65, с. 139, 
156; 118, с. 252, 253; 132, s. 345; 134, s. 112]. 
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Традиція влаштовувати поминальну трапезу на могилі поховано-
го, витоки якої сягають ще язичницьких часів, наприкінці ХІХ — на 
початку ХХ ст. побутувала й подекуди на Бойківщині. З інших са-
мобутніх і так само давніх явищ відзначимо зафіксований в окремих 
лемківських селах звичай бити посуд біля церкви чи на цвинтарі [15, 
с. 267; 42, с. 5; 68, с. 14; 115, с. 63; 128, s. 540-541]. 

Комплекс післяпоховальних обрядів розпочинається з ритуально-
го очищення учасників похорону, які зазвичай перед початком поми-
нального обіду з охоронно-очисною метою миють руки (пор.: “щоб 
не осталося на них чогось з мерця”, “шоби тото всьо пішло з во-
дов”). Крім того, за традицією, яка у верховинців почасти зберегла-
ся дотепер, у домі померлого (або пізніше у власній хаті) належить 
дотулитися руками до печі. У народі цій дії також надають магічно-
охоронного значення: “шоби нич людині не хибило, як печі нич не 
хибит”,”жеби ся тримало п’єца всьо недобре”, “шоби той похороне-
ний лежав спокійно, як піч стойит”, “най собі так спочиват, як то-
та піч”, “шоби сі не бояти того мертвого”, “щоби ще тримався п’єца 
і не вмирав” і т. п. [4, арк. 57, 66, 73; 6, арк. 6, 39, 46-47, 56, 76; 37, 
с. 103; 71, с. 43; 114, с. 5]. 

Ритуальне очищення учасників обряду за допомогою води та доти-
ку до печі є традиційним елементом українського похорону [пор.: 54, 
с. 8; 74, с. 169; 95, с. 140; 104, с. 98; 110, с. 73 та ін.]. Подібні явища, 
в основі яких лежать відомі уявлення про охоронно-очисні власти-
вості води та вогню (вогнища, печі), наявні в похоронній звичаєвості 
багатьох європейських та інших народів світу. У предковічні часи за 
допомогою води та вогню оберігалися від похоронного занечищення 
індуси, іранці, іудеї, греки, римляни та, очевидно, й слов’яни-язич-
ники [10, с. 116; 19, с. 109-110; 82, с. 194, 202-203; 106, с. 497, 498, 
499; 121, s. 341, 347, 382-384; 125, s. 372-375 та ін.]. 

Багато давніх традицій в українців, зокрема й у жителів Карпат, 
пов’язано з поминками небіжчика й загалом ушануванням пам’яті 
померлих предків. Це, наприклад, звичай влаштовувати в певні дні 
поминальні трапези на честь покійника; різні форми обрядового “го-
дування” померлих (складання їм жертовної їжі в домі, церкві чи на 
кладовищі та обдарування нею убогих у дні річних і календарних 
поминок); відома в різних реґіонах України, зокрема й у Карпатах 
(переважно на Гуцульщині), традиція неодмінно споживати на по-
минках обрядову кашу з медом (“коливо”, “кутя”, “пшениця”) тощо 
[8, с. 65; 16, с. 304; 27, с. 282, 285, 289, 314, 337, 345, 352; 28, с. 91-93; 
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33, с. 162-169, 173-184; 116, с. 206-207; 119, с. 235, 241-242, 250-251, 
264-265, 267 та ін.].

Обрядово-символічне значення такої прадавньої поминальної стра-
ви, про яку містять згадки середньовічні писемні пам’ятки [див.: 99, 
с. 239; 100, с. 149], чітко виражено й у звичаєвості білорусів, росіян, 
болгар, сербів, греків, румунів [78, с. 589; 92, с. 231; 97, с. 485-486; 
102, с. 175; 123, p. 361]. Як і подекуди в Україні (на Бойківщині, Гу-
цульщині, Поліссі), у деяких балканських народів побутував звичай 
пити хмільне на поминках почергово однією чаркою [1, арк. 25; 5, 
арк. 12; 6, арк. 8, 19, 25, 96; 9, с. 318; 125, s. 390]. З історично-типо-
логічних паралелей згадаємо традицію пускати по колу жертовну ча-
шу при урочистих застіллях, язичницькі корені якої підтверджують 
давньослов’янські та античні джерела [23, с. 321; 96, с. 202]. 

У традиційній поминальній звичаєвості українців Карпат довго 
зберігалися різні форми обрядового жертвування, зокрема й такий 
його вид, як дарування родичам чи священикові худоби померло-
го господаря (Гуцульщина, Південна Лемківщина, лемківсько-бой-
ківське пограниччя) [77, с. 344; 112, с. 24; 118, с. 254]. Як указують 
джерельні дані середини ХVІІ ст., у давніші часи кілька голів худо-
би родичі жертвували й феодалові (т. зв. “відумерщина”) [29, с. 284]. 
Тогочасні історичні документи містять також згадки про пригощан-
ня односельців під час поминальних трапез на кладовищі та в оселі 
померлого й засвідчують загальногромадський характер похорон-
но-поминальних обрядів населення Українських Карпат і Прикар-
паття [див.: 29, с. 100]. 

Із річним поминальним циклом чи принаймні окремими його дата-
ми (9, 40 днів, рік) пов’язано дотримання жалоби родичами померлого. 
За етнографічними відомостями ХІХ — початку ХХ ст., основними її 
проявами були певні особливості щоденного одягу членів сім’ї, обме-
ження щодо окремих господарських робіт, участі в розвагах і святко-
вих урочистостях тощо. Дотриманню таких загальновідомих настанов 
горяни й досі надають важливого обрядового й етичного значення, за-
суджуючи будь-який прояв неповаги до пам’яті покійника. 

З-поміж звичаїв, пов’язаних із зовнішнім вираженням жалоби, най-
поширенішими були заборони вбирати святкову одежу, прикраси, 
речі червоного кольору. Натомість подекуди родичі померлого ви-
користовували в одязі певні траурні відзнаки (сорочка з чорним ви-
шиттям, чорна волічка на капелюсі, чорна хустка чи стрічка). У бу-
ковинських гуцулів дотепер збереглася традиція, за якою протягом 
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шести тижнів (до поминок на 40 день) дівчата з родини померлого не 
заплітають кіс, а чоловіки та парубки не вдягають головних уборів і 
не голяться [5, арк. 29, 50; 27, с. 218, 285, 302; 43, с. 5; 114, с. 5; 124, 
s. 141; 129, s. 64; 131, s. 108; 133, s. 214]. 

Найвідомішими господарськими табу, які зумовлені уявленнями 
про присутність у домі (господі) душі мерця та певними охоронни-
ми й етичними міркуваннями, були заборони працювати на ріллі й 
біля сіна, молотити, прясти, прати (кілька днів чи тиждень), до року 
мити й мазати стіни (у курній хаті), білити оселю, зводити дім і т. ін. 
Найрізноманітніше такі явища та їхні своєрідні народні вмотивуван-
ня представлені у звичаєвості лемків і бойків [15, с. 272; 27, с. 204, 
218; 37, с. 106; 40, с. 262; 49, с. 248 та ін.]. 

Отже, традиційна похоронна обрядовість українців Карпат — це 
багатогранний комплекс звичаєво-ритуальних заходів, пов’язаних 
зі смертю, похованням і вшануванням пам’яті людини. У єдине ціле 
в ньому поєднані різнорідні явища прадавньої й новітньої народної 
обрядової традиції та елементи церковно-християнського похорон-
но-поминального культу, усталені морально-етичні поняття та сві-
тоглядні уявлення й вірування народу.

Однією з найхарактерніших особливостей похоронної звичаєвості 
горян є тривале збереження в ній багатьох самобутніх і надзвичай-
но давніх явищ. До них, зокрема, належать: траурне трембітання й 
повідомлення про смерть голосіннями; обрядове оплакування мер-
ця найманими плачками й похоронні ігри; виготовлення домовини 
архаїчного типу та виключне використання саней і волів для переве-
зення небіжчиків; різні форми обрядового жертвування, і поміж тим 
жертвоприношення тварин; влаштування обрядових трапез безпосе-
редньо на кладовищі та ін. 

Зіставлення численних етнографічних, історичних та археологіч-
них даних дає підстави стверджувати, що багато звичаїв горян тотож-
ні чи подібні до звичаїв жителів інших регіонів України і є залишка-
ми традицій, які сформувались ще в давньослов’янську чи навіть у 
праслов’янську пору, знайшли своє еволюційне продовження в добу 
становлення українського етносу (епоха Київської Русі) та зберегли-
ся в українців у подальші історичні часи. Поряд з багатьма іншими 
фактами це засвідчує єдність і тяглість загальноетнічного культур-
ного процесу та вказує на прадавні витоки багатьох явищ українсь-
кої похоронної звичаєвості. Водночас за своїми структурно-функ-
ційними та семантично-символічними ознаками вона споріднена 
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з традиціями багатьох слов’янських та інших народів Європи, на-
самперед із похоронно-поминальними звичаями й обрядами східних 
слов’ян та етносів карпато-балканського ареалу. Такі широкі збіж-
ності зумовлені давніми слов’янськими й індоєвропейськими коре-
нями обрядово-світоглядних реалій, міжетнічними історично-куль-
турними зв’язками і взаємовпливами (зокрема, очевидно, й на стадії 
етногенезу), універсальністю язичницьких світоглядних уявлень і 
християнських есхатологічних ідей, проявом обрядового консерва-
тизму в сфері похоронної реальності тощо.

1. Архів ІН НАНУ.— Ф. 1.— Оп. 2.— Спр. 374.— Арк. 1-82 (Гузій Р. Похоронні 
звичаї та обряди в селах Сколівського й Турківського р-нів Львівської обл. Ма-
теріали польових досліджень, 1992 р.). 

2. Архів ІН НАНУ.— Ф. 1.— Оп. 2.— Спр. 375.— Арк. 1-68 (Гузій Р. Похоронні 
звичаї та обряди в селах Воловецького й Рахівського р-нів Закарпатської обл. 
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