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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ  
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ  

(на матеріалах поховально-поминальної обрядовості 
Чернігівського Полісся)

Олена Боряк

УДК  393(477.51+476-192.2)

На прикладі обрядових дій поховально-поминального циклу, характерних для Західного й Центрального По-
лісся загалом і Чернігівського Полісся зокрема, виявлено риси етнічної гомогенізації та нівелювання проміжних зон, 
а також ознаки локальної специфіки відповідних обрядів у зоні білорусько-українського пограниччя.
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Using the examples of exequies, related to the funerary customs and beliefs concerning the dead, and native generally to 
Ukrainian West and Central Polissia and particularly to Chernihiv Polissia, the author shows a number of the features of ethnic 
homogenization and intermediate zones’ smoothing, as well as a local specificity of appropriate ceremonies in the Ukrainian–
Byelorussian frontier zone.
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У  процесах  формування  етносів  прикор-
донні  простори  завжди  відігравали  особливу 
роль. Ідеться про порубіжжя, закріплене при-
кордонною лінією, яка розмежовує населення 
по  її  обидва  боки,  робить  їх  належними  до 
іншої  країни.  Саме  на  прикордонні  відбува-
ється постійна взаємодія його мешканців, що 
дозволяє вести мову про формування певного 
культурного пограниччя. Відтак, за визначен-
ням  дослідників,  він  є  центральним  пунктом 
для утвердження, виклику, рефлексії та нового 
відкриття національних ідентичностей 1. 

Концепція пограниччя – надзвичайно про-
дуктивна  для  етнолога  передусім  з  погляду 
розгляду спільності культурних особливостей, 
що,  вочевидь,  пов’язували  між  собою  людей, 
які мешкали по сусідству. До того ж таке куль-
турне середовище загалом і його етнографічна 
спадщина  зокрема  у  своїй  структурі  має  різ-
ні за походженням і складом частини, що до-
зволяє вести мову про культурний плюралізм, 
культурну  різноманітність,  а  відтак  –  етно-
культурну гетерогенність. 

Для порівняльного аналізу, узагальнень, а 
також виокремлення специфічних рис духовної 

культури  мешканців  українсько-білорусько го 
порубіжжя як регіону етнокультурних взаємо-
впливів  нами  обрано  територію,  що  локалі-
зується  як  прикордонні  з  Білоруссю  землі 
України в межах трьох північних районів Чер-
нігівської області – Ріпкинського, Щорсько-
го  і Городнянського.  Ідеться  про  територію в 
міжріччі Дніпра – Десни, яка, за визначенням 
видатного  білоруського  етнолога  й  мовознав-
ця  Ю.  Карського,  лежить  у  межах  широкої 
смуги:  з  одного  боку,  –  послідовного  поши-
рення  на  південь  білоруських  рис  2,  з  друго-
го, – крайньої південної межі перехідних  го-
ворів,  що  дало  підстави  охарактеризувати  її 
як про українсько-білоруський діалектний кор-
дон. Ця  територія  особливо цікава  з погляду 
її ізольованості, що значною мірою зумовлено 
характером  природно-ландшафтних  особли-
востей  Полісся.  Унікальні  елементи  архаїч-
ної культури, завдяки природним умовам, які 
утруднювали  міграційні  впливи  ззовні,  знач-
ною мірою зберігаються і досі. 

Наше завдання полягає в тому, щоб на ма-
теріалі  поховально-поминальної  обрядовості 
показати,  які  ознаки  визначають  спільність 
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культурної  спадщини,  а  які  –  локальну  спе-
цифіку означеної зони українсько-білорусько-
го пограниччя. Розгляд різновидів обрядових 
реалій,  відповідно,  пропонуємо  здійснити  за 
ключовими етапами: обмивання тіла покійно-
го й приготування до погребіння, включаючи 
вбирання та укладання / спорядження труни; 
облаштування  людського  простору,  у  якому 
перебувало мертве тіло (до моменту винесення 
небіжчика  за  межі  хати);  нічне  «чергування» 
біля померлого рідних та близьких; винесення 
труни з хати й жалобна хода; погребіння тіла 
на  цвинтарі;  поминальна  трапеза,  післяпохо-
вальні обрядодії.

Спеціальне  опитування  нами  було  прове-
дене 2009 року під час експедиційного виїзду 
співробітників  «Українського  етнологічного 
центру»  Інституту  мистецтвознавства,  фольк-
лористики  та  етнології  ім.  М.  Т.  Рильського 
(далі – ІМФЕ), здійсненого під керівництвом 
Г.  Щербія,  зокрема,  до  сіл  Вороб’їв  (Ріп-
кинський  р-н),  Смяч,  Тур’я  (Щорський  р-н), 
Хотівля, Конотоп (Городнянський р-н). Вра-
ховуючи вік наших інформанток (найстарша – 
1919 р.  н.,  наймолодша –  1940 р.  н.),  можна 
стверджувати, що нами зафіксовано реалії по-
чатку – середини ХХ ст. Окремі новації, про 
які свідчили респондентки, не порушили ціліс-
ності розглядуваного обрядового комплексу, а 
тому можна вести мову про сталість і збереже-
ність його архаїчних рис. 

Для порівняння залучено матеріал, зафік-
сований  на  Гомельщині.  Відразу  зазначимо, 
що фактографічний матеріал з теренів Гомель-
ського  Полісся,  порівняно  із  Чернігівським 
Поліссям,  наразі  не  настільки  репрезента-
тивний. Цінним для нас є,  зокрема, доробок 
білоруських колег – монографія В. Сисова 3, 
а  також  публікація  матеріалів  фольклорно- 
етнографічної спадщини з різних районів Біло-
русі,  зокрема  Жлобінського  району  Гомель-
ської області 4.

Для  української  традиції  загальновідомим 
було уявлення про шкідливі й водночас обере-
гові властивості «води з мерця». У всіх обсте-
жених  селах  діяло  правило:  жінку  обмивали 

жінки («баб кликали»), а чоловіка – чоловіки. 
Серед особливих варіантів – «як старий умі-
рає – то старіших [кличуть обмивати] *, а як 
молодий – молодших» (с. Конотоп) 5. Привер-
тає до себе увагу той факт, що локус, куди ви-
ливали «мертву воду», в обстеженому регіоні 
має виразну сталість: з-над двору «під кут, де 
ікони» («в угол хати») (сс. Хотівля, Вороб’їв, 
Смяч). Типове і пояснення: «Тую воду виліва-
ють, де ікони стоять под кута, викопують ямку 
і  віносять,  вилівають  воду  туди.  [А  чого?] 
Шоб  не  ходілі  тудою  люді  і  худоба,  бо,  счі-
тай, то уже мертва вода, дак, шоб она нікуди 
не  розлівалась»  6.  В  інших  варіантах  подано 
універсальну  вербальну  формулу:  «те  мєсце, 
де  люди  не  ходять»,  під  паркан.  Принагід-
но зауважимо, що виливання «води з мерця» 
під покуть зафіксовано також Н. Гаврилюк у 
суміжних  місцевостях  Київського  (с.  Шпилі 
Іванківського р-ну Київської обл.) і Житомир-
ського Полісся (с. Селезівка Овруцького р-ну 
Житомирської обл.) 7.

Облаштування людського простору, у яко-
му перебувало мертве тіло, передусім демон-
струвало турботу про померлого, його душу. 
Тіло  розміщували  за  загальноприйнятим 
каноном:  головою – до покуті, ногами – до 
дверей. Нами зафіксовано свідчення, що тіло 
інколи могли класти на стіл: «У нас, як умре, 
та  лежить  на  столі»  8.  Перше,  про  що  дба-
ли, – це запалення воскової свічки («провід-
нічок» – с. Хотівля). Зазвичай її встромляли 
в посуд, наповнений зерном, який ставили на 
вікно (сс. Конотоп, Смяч, Вороб’їв), рідше – 
на  стіл  (с.  Хотівля),  пильнуючи,  щоб  вона 
весь час горіла, допоки покійник перебувати-
ме в хаті. Показово, що особливих регламен-
тацій  щодо  зерна  (жита  або  пшениці)  нами 
не виявлено (звідси поширена й універсальна 
лексема «зерно»). Найчастіше, як і загалом в 
Україні,  після  погребіння  його  висипали  ку-
рям. Свічки, що не догоріли до моменту ви-
носу  труни  з  хати,  гасили  і  клали  під  праву 

* Тут і далі уточнення автора подано у квад-
ратних дужках. – Ред.
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руку мерцеві в домовину. Уважали, що зали-
шену деінде, її можна використати для чару-
вання – «щоб вєдьма не наколдовала» 9. За 
іншим  свідченням,  свічку  залишали  на  вікні 
до сорока днів.

Виявом турботи про душу померлого було 
виставлення  «води»  (свяченої  води;  набраної 
в  колодязі).  Необхідність  у  цьому  скрізь  по-
яснювали потребою душі, яка все ще перебу-
вала в хаті – «духи ходять», а відтак  її «дух 
випиває»  10:  «А  душа  дев’ять  днів  в  хаті  по 
вуглах,  а  тоді  до  40  днів  кругом  дому  вона 
ще, а на 40-й день душа одходить на небо» 11. 
В обстежуваній  зоні  взята вранці  з колодязя 
вода є універсальним атрибутом, який супро-
воджував  перебування  тіла  в  хаті,  а  також 
деякий  час  після  погребіння.  Зауважимо,  що 
воду скрізь виставляли саме на вікно, хоча по-
дальша  дія  мала  специфічні  локальні  ознаки: 
воду  впродовж  сорока  днів  щодня  вранці  мі-
няли: «Каждий дєнь до схода солнца нада по-
менять ету воду, ну винєсти, висипать, вилєть 
под угол дома, дє ікона, і другу набрать, і дак 
сорок  днєй»  12.  Про  надзвичайну  архаїчність 
цього звичаю та глибокі витоки свідчить запис 
із с. Смяч, де одна з інформанток згадала, що 
колись  «у  нашему  селі,  я  знаю,  кажний  день 
на могилки носили воду, кажний день бєгалі. 
Принесе воду, і поливає могилу. У нас кажут, 
на матері не можна плакать. А сниться: що це 
ти на мене і ллєш, і ллєш воду?» 13.

Зафіксовано також варіант, коли вода стоя ла 
недоторканою впродовж усього терміну, після 
чого  (якщо  не  випаровувалася)  її  виливали. 
Привертає  до  себе  увагу  і  той  факт,  що,  по-
при розмаї тість термінів, упродовж яких «воду 
для  душі»  тримали  в  хаті,  а  це  зазвичай  9-й, 
12-й, 40-й поминальні дні, на більшій частині  
північно-українських територій, у всіх обстеже-
них селах на півночі Чернігівщини він зводився 
виключно до 40 днів. Зауважимо, що звичаю 
чіпляти рушника (так само «для душі»), відо-
мого на суміжних територіях, тут не виявлено. 
Проявом  піклування  про  душу  та  одночасно 
знаком надзвичайної події було, очевидно, до-
тримання правила відразу після того, як поми-

рала людина, відчиняти ворота – їх зачиняли 
лише з винесенням гробу на цвинтар.

Іншим  суттєвим  компонентом  піклування 
про «мертвяка», своєрідною формою його по-
смертного частування було розміщення на вік-
ні гостинців. За  нашими  спостереженнями, 
це  стійка локальна реалія  (разом з місцем – 
на  вікні).  До  номенклатури  «гостинця»,  що 
його  ніс  із  собою  кожний,  хто  йшов  до  хати, 
до «мєртвєца», уходив стандартний для такого 
роду випадків перелік продуктів: «хто прянік, 
хто канфету, хто мандаріну, хто яблуко – усі, 
хто нє йдє, щось несе, обізатєльно» 14, а також 
пляшка води, горілки, мед. Певним чином мог-
ли розрізняти покладання цукерок / пряників 
і хліба. Останній клали окремо на стіл. Дода-
мо, що в обстежених селах побутував звичай, 
за яким з «гастінцем» до наступного померло-
го обов’язково йшла рідня попереднього: «От 
умер  мой  хазяїн,  а  через  40  днів  учителька 
тоже умерла, то я носила гостинці – дак нада 
передачу нести – коржики, печеня,  канфет, 
бутилку  води,  бутилку.  Я  іду,  становлю  це 
коло мертвяка, а гостінцем – трохи на вокно, а 
то, хто у хаті є, – тим роздаю, і по дорозі, кого 
встрєчу, – свого поминала» 15. 

Окремого висвітлення вимагає обов’язкова 
присутність у внутрішньому просторі хати, де 
готувалися до похорону, хліба. Усі інформанти 
свідчили, що після того, як помирала людина, 
треба було подбати про «панахіду» – випічку, 
як мінімум, однієї або трьох і більше хлібин, а 
також  пиріжків,  коржиків  («починают  пекти, 
як  тільки помер»  16). Зазвичай  хліб  випікали 
круглої  форми.  Обов’язковим  обрядовим  дій-
ством було розламування ще гарячого, відразу 
з  печі,  виробу,  «щоб  дух  пошов  по  мертвяку 
хлєбний.  Розламують  хлібину,  як  спечеться. 
Хто пече – той розламує, і вгощають [присут-
ніх]» 17. Хліб також викладали на стіл. З випе-
ченою напередодні хлібиною йшли на могилки, 
і той, хто ніс її, першим перетинав вхід до кла-
довища.  Проте  після  завершення  погребіння, 
на  відміну  від  «гастінців»,  що  їх  роздавали 
на  могилках,  хлібину  могли  повернути  додо-
му (варіант – віддати батюшці (с. Конотоп)), 
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щоб розділити  її (не розрізаючи) для спожи-
вання на поминальному обіді.

Щодо виготовлення та облаштування «до-
мовіни»  (варіант  –  «гроб»)  і  приготування 
тіла до погребіння, то тут ідеться про загально - 
відомі  реалії,  що  їх  фіксують  по  всій  терито-
рії  України,  –  покладання  частини  стружок 
(«трєска») на дно домовини, у подушку й спа-
лювання решток у дворі («ненормальні в печі 
топили... – кажуть, що судьба єй погана») 18. 
Зауважимо, що нами не виявлено застосуван-
ня при виготовленні домовини спеціальної мір-
ки, яку фіксують, зокрема, у Центральному й 
Західному Поліссі. Подушку повсюдно наби-
вають  сіном,  пахучими  травами  (м’ята,  явір), 
подеколи освяченими на Трійцю (с. Конотоп). 
Широковідомою  виявилася  заборона  вкла-
дати  в  домовину  подушку  з  пір’я:  «Адамова 
мати – знаєш? – та положила подушку [доч-
ці], що Максим застрєлів на болоті, подушка 
та розпалася, да пєр’я ж  їй у рот  і в очі лєзє, 
дак вона сниться маті: нащо ти, мамочко, по-
клала сю подушку, шо у мене полон рот пєр’я 
і повніє очі? Дак що не милися, ти, голубочко, 
класти [подушку з пір’я]» 19. Зазвичай подуш-
ку накривають вовняною хусткою («платок»), 
передусім жінкам.

Характерною ознакою обстежених на пів-
ночі  Чернігівщині  сіл  є  те,  що  при  облашту-
ванні домовини вкладання додаткового («дру-
га одежа», «на запас») одягу тут представлено 
епізодично (на відміну від поліських сіл Рів-
ненщини  і  Волині,  рідше  –  Житомирщини). 
У записаних нами  інтерв’ю, навпаки, респон-
денти твердять, що «колісь нічого не клали [у 
домовину], тепер, як умре, із жалю шо попало 
кладуть. Напрімєр, я умру, то можуть спадні-
цу,  сорочку  мені  положить,  платок  лишній,  а 
колись – може і дак кидали, із жалю» 20. В ін-
шому селі жінка стверджувала, що це правило 
в них ніколи не було обов’язковим, його почали 
дотримуватися в останнє десятиліття: «От син 
у мене умер, дак я тоді – сарочечка осталась 
і штани – дак нікому не оддала, а тєпєрь лє-
жит,  і  на  душі  толькі  картіть,  шо  нікому  не 
оддала. Уже сину казали – забери, чого воно 

лежить, не поклала у дамавіну. А муж умєр – 
то  шо  вже  в  нього  не  було  –  все  поклала:  і 
штанов штук двоє, одні наділи, а одні дак по-
клали, збоку, шо під голову. Я дак рабіла. А як 
я умру – то і світерок оставіла, і штани купіла 
харошіє, крємпліновиє, савєтскіє» 21. 

Незмінним  залишається  правило  вдягати, 
по  можливості,  нове  вбрання:  «Загоді  готу-
ють: щоб сорочка була нова і штани нові, і юбка 
нова, і джемпер новий, і щоб все було нове, як 
з-під молотка» 22; «Одягалі те, що було готове. 
Що не було, то шукалі. Старалісь, щоб новей-
ше  що-небудь.  Раньше  називаліся  спідніци, 
одягалі обізатєльно сорочку вишивану полот-
няну, фартух подв’язувалі – харанілі  дак,  як 
люді хаділі тагда. Ну, а зараз – ніхто нічого. 
Двє хусткі: одну зав’язалі, другу – по падуш-
кє.  Юбку  якусь,  чи  спідницю,  тапкі  і  чулкі. 
Тєпєрь уже не спадніци, а плаття» 23. Під спи-
ну обов’язково підкладають «чисту постілку». 

Щодо взуття, то маємо свідчення, що ко-
лись  ноги  обмотували  намітками,  онучами, 
босими  ніколи  не  ховали;  тепер  повсюдно 
інформують  про  «новиє  туфлі»,  «тапочки». 
У  випадку,  якщо  щось  забували  покласти, 
звичай  «передавання»  забутого  широко  по-
бутує і на цих теренах: «Як забудят і прісніт-
ся  сон, шо шось  там недоклалі,  слєдующаго 
харонят,  то кажут, передать надо. Кладут у 
другу дамавіну, а буває, що і не дозволят – я 
не знаю, для чого ти кладеш. А нє – просто 
на  сваєй  мaгілє  викопаєт  ямочку  і  закопаєт 
туда. І всіо» 24.

Тут відомий звичай вкладати в «дамавіну» 
два фартухи («запонка»), але у випадку, коли 
ховали  «бабу  –  ту,  що  бабіла».  Ідеться  про 
звичай  назначати  «другу»  бабу,  в  обов’язки 
якої входить, зокрема, купання дитини та при-
готування  обрядової  каші:  «От  я  роділа  дітя 
і беру  її у баби,  і  я буду класті дві запонкi, у 
гроб. Одiн обв’яжуть, а другий – у гроб кла-
дуть, під бочок. Для того, шо вона мені дваж-
ди баба. Дак вона мені баба – свекруху бєруть 
в баби, вона вже і дак матка, баба, і ще вона її в 
бабу взяла. Або візьму чужую бабу – все одно 
вона мені баба. У мене подруга – баба» 25. 
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Окремо  зазначимо,  що  при  спорядженні 
«віка»  характерною  особливістю  виявилася 
усталена традиція накривати його лише «уті-
ральником»  (шматком  полотна,  скатертиною, 
покривалом) і не викладати на нього хліб. За-
звичай  полотняний  виріб  забирав  священик 
після закінчення служби. 

Звичай залишатися в хаті, де лежав «мєрт-
вєц», на «ночлєгі» із читанням півчою Єванге-
лія та наступним пригощанням присутніх «ве-
черею» є повсюдно відомим, він і досі побутує. 
Як  свідчать  інформантки,  колись  приходили 
«глядіть»  удови.  Тепер  зазвичай  іде  хтось  із 
близької  рідні.  Для  них  обов’язково  готують 
пісну вечерю («обід»), до номенклатури страв 
якої входять «картофель с алією, салати, рібa, 
сельодкa,  квасоля  тоже посная,  гарілку  став-
ляют» 26. Під час вечері знову (але вперше за 
цей день) свіжовипечений, а отже, досі гарячий 
хліб розламували й роздавали тим, хто був на 
вечері. За іншим варіантом, «ми готовимо, дак 
оладок яких напекти, чого, і, обізатєльно, хоть 
суп, хоть таке – щоб пара пройшла. І первим 
долгом  поставить  тарілочку  покойніку  на  по-
куть, а тоді ж уже насипають всім на стіл» 27.

Поховальну ходу розпочинали з виносу тіла 
з  хати.  Нині  цьому  передує  церковна  служ-
ба  та  відспівування,  що  їх  править  місцевий 
священик  за  участю  «пєвчих»  у  хаті.  Неод-
мінними  атрибутами  обрядодії  була  свячена 
вода, а також кропильце з колосків жита, яким 
«батюшка» кропив у  хаті. Залишки води ра-
зом із кропильцем забирали на могилки. Для 
досліджуваних сіл традиційним було обрядове 
обсипання житом самої «дамавіни», порога, а 
також дороги від хати до воріт – ця обрядодія 
була загалом поширеною по всьому Поліссю. 
Двері  хати,  відразу  після  виносу  домовини, 
годилося зачинити (так само, як і ворота), що 
спеціально  мотивувалося:  «чтоб  в  скорості 
нє  било  покойного  знову»  (с.  Хотівля),  «за-
кривають  двері,  от  уліци,  кажут,  щоб  друго-
го покойніка не було в  хаті»  28. Ті,  хто  зали-
шалися  у  внутрішньому  просторі  –  «блізкіе, 
кому можна всьо доверіть», – вимітали зерно 
(і віддавали курям), вимивали підлогу, збира-

ли «постєль», на якій лежало тіло, протирали 
все всередині «тряпачкай». 

Тепер,  після  прощання  у  дворі,  домовину 
ставлять на машину, не так давно – на підво-
ду, проте, за свідченнями інформантів, колись 
її  тільки несли на ношах («нарах») – «хоть  і 
далєнько, а всьо равно несуть на нарах, ушес-
тьох несли, не мінялись» (с. Вороб’їв). Як зга-
дують, тут відомий звичай «нести мєртвяка по 
зеленій дорозі» 29, для цього діти кидають пе-
ред ходою, до самого кладовища, зелені гілки 
з  дерев  (с. Смяч). По дорозі  на цвинтар жа-
лобна процесія зупиняється на всіх перехрес-
тях,  поворотах,  як  лягає  шлях  –  біля  школи 
(с. Смяч), а також біля окремих дворів. 

Серед  універсальних  атрибутів,  задіяних 
у  поховальній  обрядовості,  варто  виокремити 
дію з хлібом. За свідченнями, якщо хода зупи-
нялася біля якось двору, його господарі вино-
сили з дому на тарілці хліб і сіль і з тим мусили 
йти за домовиною до повороту на кладовище, 
після чого поверталися додому. Хліб у звичай-
ний  спосіб  ця  родина  невдовзі  споживала  на 
обід 30. Нагадаємо, що тим часом хтось із про-
цесії і далі ніс на могилки свій кошик (вузлик) 
з «гастінцами».

У могилу домовину опускають на мотузках, 
колись (або в кого є – і тепер) – на полотні. 
Тут  досі  прийнято  кидати  в  яму  гроші  (варі-
ант – три жмені глини). Хрест ставлять у но-
гах, «щоб он [небіжчик] дивився на хрест» 31, 
в’яжуть «набожнік» (с. Вороб’їв). На зворот-
ному  шляху  на  воротах  кладовища,  хтось  із 
рідні  всім  присутнім  роздає  гостинці,  запро-
шує  на  обід.  Обов’язковим  правилом  було 
нагодувати  обідом  усіх,  хто  допомагав  при 
похороні – обмивав і вбирав тіло, робив, спо-
ряджав і ніс домовину, копав могилу. 

Поминальну трапезу повсюдно називають 
«обідом» («обєд», «абід»). Неодмінною поми-
нальною стравою було «коліво» – в усіх обсте-
жених селах його виготовляють з «бєлої бул-
ки» (варіант – бублики), яку кришать у теплу 
переварену  воду.  Лише  в  сс.  Хотівля,  Смяч 
додавали мед (нині – цукор). Незмінним за-
лишається ритуал на початку трапези скушту-
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вати три ложки колива. Перелік страв, що  їх 
готували на жалобний обід, був досить скром-
ним:  зазвичай  це  були  пісні  страви  –  борщ 
(«друга  єда» – с. Смяч),  квасоля  з  грибами, 
риба («сельодка»), каша (переважно пшоняна, 
але могла бути і ячнева, гречана, тепер – ри-
сова). У с. Смяч спеціально застерігали: «щоб 
нє жареного, нє печеного». Окрім того, серед 
страв  на  поминальному  столі  називали  холо-
дець  («захолод»),  вареники, «блінчікі»  («лат-
ки», «налісники»), коржі, останньою стравою 
подавали кисіль. Додамо, що на стіл ставили 
всі  «гостінци».  Нині  традиція  «скромного 
обє да», як і в інших місцевостях України, зни-
кає – інформанти жаліються, що «як захова-
ют мертвєца, Господи, чого тільки не готовят, 
яка у кого змога» 32. 

Щодо обрядодій другого дня після похоро-
ну (або ще казали «третіни»), то в селах пів-
нічних районів Чернігівщини повсюдно вико-
нуваним дійством було відвідання «могилок», 
відоме під назвою «нести сніданок» («обєд»), 
традиційне для всього обширу Полісся. Фак-
тично  йшлося  про  завершення  жалобної  тра-
пези, тільки тепер на могилі померлого, за не-
зримою участю в ній останнього. Ця трапеза 
була завершальною в ланцюзі післясмертного 
годування  «покойніка».  Наступне  його  при-
гощання  відбуватиметься  лише  на  свято  та 
спеціальні календарні дати – «дєди». До «сні-
данку»,  відповідно,  входила  «холодна  закус-
ка», але це також могли бути  і  залишки бор-
щу,  каші,  коржики,  пироги.  Беруть  із  собою 
горілку,  вино,  воду.  На  могилі  розстеляють 
«утіральнік»,  викладають  принесені  наїдки, 
поминають. Усе, що лишається від «сніданку», 
закопують у ямку на могилі (с. Хотівля).

Наступними  влаштовують  «дев’ятіни»  – 
на  9-й  день,  «саракавіни»,  «великіе  помін-
кі» – на 40-й день, рідше – півроку, а також 
рік («годовщіна»). На дев’ятини на «обєдню» 
(с.  Хотівля)  годиться  запросити  передусім 
тих, хто брав участь у похороні («причетних»), 
на  40-й  день  дбають  про  те,  щоб  занести  в 
церкву «панахіду». У с. Вороб’їв на «великі» 
поминки хліб спеціально вже не печуть, нато-

мість на покуть  і на кути стола виставляють 
миску з гарячою картоплею – так, щоб по хаті 
йшла пара.

Наостанок  варто  згадати  про  ще  один 
своєрідний  звичай,  добре  відомий  на  всьому 
обширі  Полісся.  Він  представлений  також  у 
записах  із  чернігівських  сіл  на  українсько- 
білоруському пограниччі.  Ідеться про таку об-
рядову реалію, як заборона впродовж 40 днів 
після  смерті  кого-небудь  із  близьких  мазати 
(білити)  хату  із  стійкою  вербальною  форму-
лою  мотивації  –  «щоб  не  замазать  очей  на 
тому  світі»  (с.  Смяч).  Так  само,  доки  покій-
ного  не  поховають,  утримувалися  від  пран-
ня, шиття, консервування – «ну, не можна». 
Про стійкість подібної регламентації свідчить 
записана  нами  оповідь:  «Мой  дєдушка  умі-
рав,  то  казав:  “Машо, подбєлі  хоч  трохи,  бо 
я умру, будєт грязно цєлих 40 днєй”. – Я це 
добря  запомніла. – “Бо  я  сьогодні  вмру”. – 
І подбєліла. – “Ну що, ти вже одбеліла?” – 
“Одбєліла”, – кажу. – “Ну от  і  добре, буду 
умірать”. – І умєр. Ну що йому було?» 33.

Досліджувані різновиди звичаїв поховально- 
поминального  циклу  Чернігівського  Полісся 
та  виявлені  в  них  специфічні  локальні  риси 
можуть бути зіставлені з етнографічними відо-
мостями,  зафіксованими на  території Гомель-
ського Полісся. Повторюваністю на території 
Українсько-Білоруського Полісся вирізнилися 
такі  обрядові  реалії,  як  обмивання  померлих: 
чоловіка  –  чоловіками,  жінку  –  жінками; 
«ручнік»  як  атрибут  спорядження  тіла,  але 
не належний душі 34; очищення внутрішнього 
простору  хати після  винесення домовини;  за-
стосування  в  поховальній  обрядовості  гілок 
ялини (на Гомельщині нею «абкідиваюць» ма-
шину, на якій везуть гроб 35); поховальна хода із 
зупинками на перехресті («скрижаванні») до-
ріг; «абед» з обов’язковими гарячими стравами 
(хліб,  картопля);  номенклатура  поминальних 
страв  –  коливо  (на  Гомельщині  –  «канон») 
з  води,  булки  та цукру,  а  також борщ, каша, 
«бліни»  (на  Чернігівському  Поліссі  казали 
«млинці»).  Спільними  були  дати  поминання 
померлих (та лексеми на їх означення) – «тре-
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ці дзень», «дев’ятіни» / «дзевяціни», «сарака-
віни», а також звичай запрошувати на «абєд» 
усіх, хто брав участь у похороні 36. 

Задля  глибшого  розуміння  специфічних 
рис  поховальної  обрядовості  зони  Чернігів-
ського  Полісся,  що  входить  до  українсько-
біло руського  прикордоння  як  регіону  етно-
культурних  взаємовпливів,  уважаємо  за 
доцільне  бодай  побіжно  розглянути  її  скла-
дові з погляду побутування на Українському 
Поліссі загалом. Українська частина Полісся, 
згідно  із  чинним  адміністративно-терито-
ріальним  поділом,  охоплює  північні  райони 
Чернігівської,  Київської  областей,  Жито-
мирську  область  (окрім  південних  районів), 
Рівненську  й  Волинську  області  (за  винят-
ком  крайніх  південних  частин  двох  останніх 
областей).  Ми  цей  термін  передусім  вико-
ристовуємо  в  значенні  етнографічного  регіо-
ну. Його південну межу (відповідно до межі 
поширення  україн сько-поліських  говорів) 
умовно проводять по лінії: Луцьк – Рівне – 
Корець  –  Шепетівка  –  Чуднів  –  Володи-
мир-Волинський – Житомир – Київ – Ні-
жин – Глухів 37.

Це дозволяє вести мову про локальну зону, 
яка, з одного боку, демонструє єдність в етно-
культурному відношенні, з другого, – створює 
благодатне  підґрунтя  для  визначення  специ-
фічних особливостей, які виникли в результаті 
тривалої в часі українсько-білоруської взаємо-
дії. Із сукупності таких відмінних рис форму-
ється  своєрідність  обрядово-ритуальних  тра-
дицій тієї чи іншої території. Мета є досяжною 
завдяки зібраному нами на теренах Західного 
і  Центрального  Полісся  емпіричному  матері-
алу.  Мовиться  про  авторські  польові  записи, 
зафіксовані  від  мешканців  Полісся  (або  від 
переселенців  з  поліських  теренів)  упродовж 
2003–2013  років,  зокрема  в Камінь-Кашир-
ському  (Волинська  обл.),  Зарічненському, 
Володимирецькому,  Дубровицькому,  Рокит-
нівському  (Рівненська  обл.),  Ємільчинсько-
му,  Новоград-Волинському,  Народицькому 
(Житомирська  обл.)  районах  під  час  роботи 
у  складі  комплексних  історико-етнографічних 

експедицій,  організованих  Державним  нау-
ковим  центром  захисту  культурної  спадщини 
від техногенних катастроф МНС України під 
керівництвом Р. Омеляшка. Частину записів, 
зокрема  у  Володимирецькому,  Дубровиць-
кому  районах  Рівненської  області,  здійснено 
в  межах  проекту  «Українського  етнологічно-
го  центру»  ІМФЕ  «Шляхами  Чубинського» 
(2011).  Зважаючи  на  узагальнений  характер 
аналізу  польового  матеріалу,  дані  щодо  його 
паспортизації подаватимемо вибірково.

Найпершим  ритуальним  дійством  є  обми-
вання  тіла  покійного  («мрець»,  «покойнік», 
«мерляк»,  «мерець»).  Одна  з  найхарактерні-
ших обставин – це те, що померлих жінок об-
мивають лише жінки, а померлих чоловіків – 
лише чоловіки, зазвичай старшого віку. 

Загальновідомими є уявлення про шкідливі 
властивості «води з мерця», «мертвої», «смер-
тельної»,  «змертвльонної»  води».  Проте,  на 
відміну  від  обстежених  сіл  Чернігівського 
Полісся, поводження з такою водою має пев-
ні варіанти, які можна розглянути за схемою: 
усередині  хати  /  за  межами  хати.  У  першо-
му випадку таким локусом називали лише піч 
(інша  назва  –  «під  кучки»).  У  зовнішньому 
просторі її могли виливати під хатою («підош-
ва», «стіна», «німа стіна»). Серед інших локу-
сів  називали  хлів,  паркан,  кухню,  січкарню, 
ямочку  в  кутку,  рівчак,  «пущу»  –  місце,  де 
росли старі дерева, зокрема груша та яблуня, 
а також дуб. Універсальним мотивуванням ви-
бору  такого  місця  повсюдно  фіксується  вер-
бальна  формула  «де  люди  не  ходять»  або  «в 
тінь, на сонце не можна». 

Щодо атрибутів, які ставили поряд з тілом 
померлого  впродовж  усього  часу  його  пере-
бування  у  внутрішньому  просторі  хати,  то  їх 
застосування мало чіткі регламентації. Під час 
перебування  тіла  в  хаті  для  душі  спеціально 
призначалися свічка, хліб, коливо, вода, деін-
де – рушник. У всіх обстежених селах у буха-
нець хліба встромляли свічку, яка горіла цілу 
ніч (варіант – поки батюшка не прийде). Не-
догарок зазвичай укладали в домовину («туди, 
на той світ»; варіанти: її запаленою несуть до 
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кладовища, де кидають у гроб – «освіщають 
дорогу» 38; кидали в піч, щоб згоріла 39). Окре-
мо на стіл клали хлібину. Серед інших зафік-
сованих  нами  варіантів:  відразу  після  смерті 
людини хтось із родичок випікав три маленькі 
житні галушки,  звідси  і  примовка:  «На  селі 
хтось умер – будуть свіжі галушки» 40. Щодо 
подальшого  обрядового  використання  цього 
хліба,  то  воно  дещо  варіювалося.  Найархаїч-
нішим є його «рух» від хати «мерця» разом із 
труною  (тілом)  до  кладовища  (зазвичай  хліб 
клали на рушник, яким стелили віко домови-
ни),  а  після  погребіння  –  зворотний  рух  до 
вихідної точки, де його кришили в коливо або 
ділили  й  викладали  на  стіл,  споживаючи  на 
жалобному обіді. Подібно до хліба, коливо та-
кож несли на «могліци» слідом за домовиною.

Надзвичайно  стійким  атрибутом  на  всій 
території  Західного  і  Центрального  Поліс-
ся  була  вода,  яку  ставили  на  покуті  (але  так 
само на вікні, на діжці) на 9-й, 12-й, 40-й по-
минальні  дні,  кожен  день  «міняли».  Потім  її 
ви ливали в те саме місце, куди перед тим лили 
«воду з мерця», але також: під покуть у хаті, 
у  піч  (грубу),  на  могилу  (на  другий  день),  її 
хтось  із  рідні  випивав  (якщо не  випаровува-
лася). Біля води деінде вивішували «ручнік» 
з подібною мотивацією («для душі»). Окремо 
зафіксовано звичай спалення такого рушника 
в печі через рік, пов’язування його на хрест. 

Спеціальні  застереження  були  і  щодо  ви-
готовлення «труни», «гроба» (найпоширеніші 
лексеми). Добре збереженим і понині залиша-
ється звичай спеціально вимірювати довжину 
труни під тіло (так само, як і ями на цвинтарі). 
Для цього використовують мірку (у тому чис-
лі коцюбу або очеретину), яка відома під різ-
ними  назвами,  зокрема  «тичка»,  «кийочок», 
палка, ломака, «паліка». Серед повсюдно ві-
домих  варіантів  –  спалити  її,  кинути  в  яму, 
покласти на могилу. 

Найпоширенішим  способом  утилізації 
стружки  з  гробу  було  притрушування  дна  й 
спалювання решток. На тому самому вогнищі 
деінде спалювали одяг, у якому померла люди-
на, а також сіно з машини, де стояла труна. Ін-

коли додатковим атрибутом цього дійства була 
вода – у невеликій посудині її ставили близь-
ко до вогню, так, щоб вона поволі нагрівалася. 

Спорядження  («ладання»,  «ріхтування») 
труни  в  селах  вирізняється  стійким  звичаєм 
накладання  значної  кількості  різних  найме-
нувань домашнього полотна,  а  також дублю-
вання  одягу  для  померлого.  Майже  повсюд-
но  інформанти  свідчили,  що  гроб  виробляли 
за  розмірами  більший,  аніж  потрібно  було  за 
міркою,  зокрема й для  того,  щоб  «туди  біль-
ше  одежи  влізло»,  «налажують,  що  страх». 
При цьому мотивації мають стійкий характер: 
«в домовину на переміну», «щоб в парі було», 
«про запас», «щоби було у що переодягнути-
ся  /  перебиратися  /  перемінятися  /  убира-
тися  /  змінитися  на  тому  світі»;  поширеною 
виявилася вербальна формула з указівкою на 
необхідність  переодягнутися,  як  треба  буде, 
на Страшний суд. Запасний одяг простеляють 
на дно домовини так, що він відтворює почер-
говість його вдягання. Віко («вічко», «вєчко») 
труни накривають «настілником» (рушником, 
хусткою), а поверх кладуть хліб. 

Звичай  ночівлі  в  хаті  задля  молитви  за 
душу,  а  також  «вечері»  біля  померлого,  був 
добре  відомий.  Він  мав  свою  специфіку:  за-
звичай  на  ньому  не  давали  скоромного  (крім 
випивки), а також рідких страв, натомість тра-
диційними були пироги (з бобами). 

Головна акція, яку виконують під час вине-
сення труни (тіла), зводиться до символічного 
прощання  з  хатою,  яке  відбувається  на  по-
розі хати. Триразове опускання / піднімання 
труни зафіксоване майже повсюдно, до цього 
можна додати звичай перестилати поріг полот-
ном (перкалем), яке потім віддавали комусь із 
бідних.  Так  само  спеціально  піклувалися  про 
двері (до хати, до хліва з худобою) і, відповід-
но,  пильнували  їх  відчиненість  /  зачиненість 
(залежно  від  місцевої  традиції)  після  вине-
сення труни, мотивуючи: «щоб дух не зайшов» 
(с. Велика Цвіля Ємільчинського р-ну Жито-
мирської  обл.),  «давати  дорогу  покійному» 
(с.  Бараші  Ємільчинського  р-ну  Житомир-
ської  обл.).  На  Житомирщині  яскраво  пред-
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ставлене  поетапне  виголошення  «прощення» 
(у  різних  варіаціях)  –  у  хаті,  на  порозі,  на 
подвір’ї, по дорозі на кладовище, на кожному 
повороті, із зупинкою на кожному перехресті, 
«скільки разів стануть», на границі села, біля 
могили, «як в яму опускають». 

Вилучення мертвого тіла з людського про-
стору  тягнуло  за  собою  акції  застережно- 
оберегового  характеру,  метою  яких  було  зне-
шкодження  можливих  негативних  наслідків 
перебування  померлого  у  внутрішньому  про-
сторі  хати,  з  одного  боку,  та  забезпечення 
позитивних  характеристик  задля  подальшо-
го мешкання  тут живих,  з другого. Тому по-
всюдно на лаву («німа лава»), де лежало тіло, 
«сіяли»  житом/пшеницею,  деінде  –  маком, 
хмелем,  ще  й  так,  щоб  захопити  при  цьому 
місце (лаву), де перед тим було покладено тіло 
померлого, а також присутніх на той момент у 
хаті людей. Лавку, на якій лежало тіло, додат-
ково перевертали, присідали на неї тощо. 

Звичай винесення / несення хліба під час 
ходи жалобної процесії побутував,  зокрема, на 
Житомирському  Поліссі.  У  переважній  біль-
шості випадків (там, де традиція несення хлі-
ба за гробом ще збереглася) з ним вертаються 
додому  і  ним  поминають.  На  всьому  обширі 
Українського  Полісся  по  дорозі  на  кладови-
ще  («могилки»,  «могліци»)  поховальна  хода 
обов’язково  зупинялася  на  перехресті  –  «де 
хрести стоять». 

Добре  розвиненим,  зі  значною  кількістю 
побутуючих  варіантів,  виявився  комплекс  ві-
рувань, пов’язаних із «вартуванням» померло-
го  на  брамі  кладовища.  Про  це  свідчать,  зо-
крема,  лексеми  назв:  стоїть  «на  стражі»,  «на 
сторожі», «на варті», «на посту», «при долж-
ності». Добре  збереженим виявилося  уявлен-
ня,  «що  мерці  виходять  стрічать»,  а  той,  хто 
помирає, стає на воротях кладовища і «сторо-
жує» / «вартує»; він же відкриває ворота на 
«могилки», свій «пост» передає тому, хто пом-
ре наступним тощо.

В обстежених селах, а фактично на всьому 
поліському просторі – від Київщини на сході 
до Волині на  заході – переважно фіксується 

назва «обід» («обєд»), подеколи з уточненням: 
«жалобний обід», «обід похоронний». Побуту-
ють також лексеми з ключовим словом «вече-
ря»: «поминальна вечеря», «послєдня вечеря», 
а  також  «поминки»,  «причинна»,  «похорон». 
Головною  поминальною  стравою  називають 
«коливо» (назви «канун», «сита» трапляються 
лише епізодично). Його виготовляли із солод-
кої  води  (для цього брали мед,  інколи – цу-
кор)  з  додаванням  шматочків  хліба  («булка», 
коржики, пряники, «біле» печиво). Набір тра-
диційних  поминальних  страв  також  вирізня-
ється своєю сталістю: це борщ або «капуста», 
каша, кисіль («вишибайло»), а також вареники 
(зокрема,  з  маком,  ягодами,  кашею),  голуб-
ці,  пироги  (зазвичай  із  квасолею),  картопля, 
м’ясо, налисники / млинці, «канпот» або юшка 
із сушених грушок, ягід або власне грушки без 
юшки тощо. Головні страви подавали гарячи-
ми («щоб пара йшла в хаті») 41. Цю норму не 
тільки добре пам’ятають, але й понині мотиву-
ють – «щоб душі було весело» 42.

Обрядові  дії,  що  відбувалися  на  другий 
день  після  похорону  (лексеми  «третини», 
«третіння»),  позначені  побутуванням  зви-
чаю  «нес ти  сніданє»  («обід»,  «сніданочок», 
«одвідани»)  покійнику  або  «будити  /  кли-
кати  /  звати  покійника».  «Сніданнє»  –  це 
переважно наїдки, які залишилися після жа-
лобного обіду, але у спрощеному вигляді (фор-
мула «сухе»). Окрім колива, – вода, цукерки, 
хліб / пряники / печиво, а також мед. Прине-
сене  розкладали  на  застелену  рушником  мо-
гилу й гуртом споживали. 

Складовою  обрядодій  третього  дня  похо-
вального  циклу  в  Житомирському,  Рівнен-
ському, Волинському Поліссі був звичай «грі-
ти покійника». 

Подальше поминання померлих, як прави-
ло,  фіксується  на  9-й,  40-й  день  («сорокови-
ни», «сорокова»; «гарячий обід»), «роковини» 
(«годовини»,  «годова»),  а  також  поминаль-
ні  «дєди»  («мертвих  вечеря»),  «Навський 
(Мертвих)  Великдень»  після  Пасхи,  Прово-
ди.  Майже  повсюдно  в  досліджуваних  селах 
Українського  Полісся  виразно  представлена 
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заборона  виконання  домашніх  робіт  з  підма-
зування глиною хати (печі, долівки). Цей акт 
трактували  як  захист  очей померлих  з  вер-
бальною формулою-кліше: «очі замазуєш / за-
дріпаєш  покойніку».  Зафіксовано  також  по-
бутування заборон, переважно протягом 9 або 
40 днів після смерті родича, на зоління (пран-
ня), ткання і шиття з подібною формулою: «очі 
зашиваєш».

Спільність культури, тяглість традиції є од-
нією з провідних умов функціонування етно-
сів.  Комплекс  поховально-поминальної  обря-
довості (таким, яким він побутував на Поліссі) 
загалом і на суміжній території Чернігівського 
й  Гомельського  Полісся  зокрема,  безумовно, 
демонструє  схожість  основних  компонентів. 
Обрядовий  комплекс,  який  ми  розглядали, 
виходячи з його особливої структури, загалом 
не  втратив  ані  своїх  зовнішніх  атрибутивних 
ознак,  ані  змісту.  Збереженість  такої  універ-
сальної, порівняно сталої обрядової структури, 
яка  охоплює  символічні,  знакові  компоненти, 
стандарти поведінки, духовні цінності тощо, а 
також її подальше активне функціонування, є 
однією  з  необхідних  передумов  забезпечення 
взаєморозуміння мешканців цих територій,  їх 
руху назустріч.

Тим  часом,  на  тлі  нівелювання  проміж-
них  зон  спостерігаються  ознаки  етнічної  го-
могенізації,  наявність  «острівців»  з  певними 
етнокультурними  прикметами.  Проведений 
аналіз  складових  поховально-поминального 
комплексу  зони  українсько-білоруського  по-

рубіжжя  Чернігівського  й  Гомельського  По-
лісся  уможливив  визначення  локальних рис 
відповідної обрядовості. До них ми насампе-
ред зараховуємо предметні елементи обрядо-
вої структури, а саме: хліб (гарячий хліб «для 
душі»,  хліб-«панахіда»,  хліб,  яким  супрово-
джували поховальну ходу), а також воду, яку 
ставили  для  душі  на  вікні  (при  переважній 
відсутності звичаю чіпляти туди ж «ручніка», 
класти шматок хліба, як це робили на Гомель-
щині). Територія українсько-білоруського по-
граниччя, яку ми розглядали, є цілісною також 
з погляду стабільності сорокаденного терміну 
для  тримання  на  вікні  відповідних  атрибутів 
(свічка,  вода,  гостинці).  Це  свідчить  також 
про те, що терміни посмертних навідувань по-
кійником своєї хати і час, упродовж якого три-
мали для душі воду, на цій території збігалися. 
Деяку специфіку простежуємо на локальному 
рівні  –  передусім  мовиться  про  звичай  ви-
ливання «мертвої води» знадвору під покуть; 
не класти в домовину додаткового одягу. При 
цьому йдеться про збереженість не тільки зо-
внішніх атрибутивних ознак, але і їх внутріш-
нього змісту.

Подальша  передача  з  покоління  в  поко-
ління, зокрема, і цієї поховально-поминальної 
традиції  в  усьому  розмаїтті  її  варіантів  є  за-
порукою  функціонування  в  умовах  наявного 
білорусько-українського  кордону  неповторної 
культурної  спадщини,  її  стійкості  до  нових 
впливів, а відтак – збереження власних куль-
турних коренів та ідентичності. 
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