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Похоронний обряд харак-
терний для всіх слов’янських 
народів, у тому числі й укра-
їнців. Етнографи, фолькло-
ристи які займаються дослі-
дженням похорону зазвичай 
розглядають його в одній 
площині – обрядовій. Хоча 
поряд із традиційним по-
ховальним обрядом існує і 
зв’язаний із ним – церков-
ний обряд.

Не зважаючи на те, що за-
галом поховальна обрядо-
вість є досить консерватив-
ною, з часом відбуваються 
певні зміни та трансформа-
ції. Варто згадати, що у часи 
радянської влади досить час-
то покійників не ховали свя-
щеники, їх не відспівували у 
церкві, а прощальні слова го-
ворили партійні працівники. 
Більш стійкими виявилися 
вірування пов’язані з перед-
чуванням самої смерті та пе-
реходом померлого зі світу 
живих у потойбічне життя.

Серед дослідників україн-
ської поховальної обрядовості 
слід виділити наукові розвід-
ки та публікації Н. Гаврилюк, 
І. Коваль-Фучило, Л. Костюк, 
В. Сушко та ін. 
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Метою нашої статті є оприлюднення матеріалів етнографіч-
них розвідок та узагальнення отриманої інформації.

Український похоронний обряд ХІХ–ХХ ст. можна поділити 
на такі основні частини: прощання померлого з рідними, зна-
йомими, приготування тіла і душі до смерті; виконання певних 
обрядових дій, що полегшують агонію вмираючого (у тих ви-
падках, коли людина важко помирає); приготування тіла; пе-
ребування мертвого у хаті; дорога на цвинтар; поховання по-
мерлого; поминальна трапеза.

За народними повір’ями у селі наближення смерті когось із 
родини віщувала сова, що кричить вночі у дворі або неподалік 
нього. Так само зазначали і про смерть сусідів: «Як має бути дес 
по сусідству, то сова кричить довго» [1; 7].

Жителька села Новосілка В. Ковбінька (1937 р. н.) під час 
інтерв’ю вказала, що «зараз люди віщувают коли мают вмерти. 
Кожне каже шо я сего року певно буду вмирати. Моя Магда, 
сестра моя, того року вмерла, то вона цілий час казала шо цего 
року буду вмирати» [7].

Одяг «на смерть» старші люди готували завчасно. Зберігали 
його у певному місці, раніше у скрині, зараз в одежній шафі 
або в іншому місці. Респондентка із села Касперівці зазначи-
ла, що «я вже поскладала собі всьо на вішак. Кажу: «Шо бис 
ти знали в шо мене маєте вбирати. .... Мешти, панчохи всьо, 
всьо. І рушників собі накупила. До процасії штири тримают. 
Треба вісім рушників, треба штири рушники до процасії. На 
хрест треба хустку як жінка, як чоловік, то рушник. Ті шо яму 
копают, вісім чоловік, так само всім по рушникови дают» [1]. 
Продовжуючи розповідь про поховальну обрядовість в селі, 
вона наголосила: «Я всьо покупила собі і склала: і мешти, і 
панчохи, і хрестик, і перстень всьо. Хто має шлюбні ше, то 
добре» [1]. Це говорить про те, що очевидно існував звичай 
зберігати до смертного дня весільні речі та ними відходити у 
потойбіччя. З літератури відомо, що у ХІХ ст. покійників до-
сить часто вдягали у весільну сорочку або інший одяг в якому 
пара вінчалася.

Людину не вважали мертвою доти, поки над нею не відбувся по-
хоронний обряд. Якщо похорону не було взагалі, вона ставала не-
безпечною для живих: перетворювалася в упиря чи іншу нечисть.

Після того, як людина помре, починається «приготування 
тіла» до останнього спочинку. Це закривання очей руками, 
знімання живої одежі, обмивання, одягнення «смертної» оде-
жі, зв’язування рук і ніг, покладення на покутть чи інше місце, 
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наприклад стіл, лава, катафалк, залежно від регіонального зви-
чаю звичаю [2, с. 111].  

Із зафіксованих розповідей можемо дізнатися, що у селі Кас-
перівці коли помирала людина, то «скликают сусідів аби хтос 
поміг, бо сама людина не може, тай приходєт рідні, тай сусіди 
найближчі. Збирают. Сьогодні вмер досвіта чи вночі, ну то шо 
прийшли жінки помили, вбрали» [1]. У той же час респондент-
ка, що із села Новосілка В. Ковбінька про обмивання покійника 
зазначила: «Я наприклад, сама свою сестру вмивала. Прийшли 
мої діти і помогли: помили, вбралим. Сусіди поприходили по-
клали на катафельок. Тоди вже йдут люди. Тоди вже дзвонять 
в церкві і сповіщают шо вже померла людина. Зараз діти пере-
важно вмивают. Раніше були люди такі шо ходили вмивати. 
По селах є і зараз. Там де наша Мироська, то кажут, там аж 
б’ютси шо хотє вмивати, бо платє. В нас нє. В нас ніхто не хоче 
ніякої плати, ніхто нікого не хоче вмивати. Діти свої вмивают. 
Як батька, то вмивают сини як є» [1; 7, с. 146]. Інша респондент-
ка, М. Кошеланик (1915 р. н.), вказала, що зазвичай просять су-
сідів, тих, «хто не боїтси, є таке шо боїтси мерця» але якщо «є 
родина, як є донька або дві не треба їм сусідів, вони свою маму, 
сестру чи брата, вони собі самі обмили» [1; 7, с. 150]. Проте є 
регіони, де вважалося, що близьким родичам це робити «не го-
дилося». Зазвичай у досліджуваних селах дзеркала запинають 
чорною тканиною, хустинами, білими простинями, чоловіки у 
цей час роблять труну і копають могилу, жінки готують страви 
до поминального обіду. Але як вказала Я. Мацьків (1927 р. н.) із 
с. Касперівці, спочатку необхідно «на подзвін давати до церкви 
аби передзвонили. Доки не передзвонять, яму копати не мож-
на. Передзвонят в церкви, вже заказуют чоловіків і копают яму» 
[1]. Як нам повідомили запрошують сусідів або інших хлопців, 
чоловіків у кількості 6-8, які несуть мертвого до церкви та на 
кладовище і потім прикопують умерлу людину. На відміну від 
інших місцевостей, де для копання ями, для покійника найма-
ють чоловіків і за це їм платять гроші. На подвір’ї відкривають 
ворота, а під хатою ставлять церковні хоругви. Все це сповіщає 
про те, що у дворі є мрець.

У поховальній обрядовості досить впливовою є магічна сто-
рона. Вербальна і контактна магія якою пронизаний цей обряд, 
супроводжує його, від початку докінця. Так, усі респонденти 
зазначили, що воду якою обмивали покійника «виливают так 
аби ніхто неходив. Ніхто нігде неходив. На берег чи де аби ніхто 
не ходив там» [1; 7], «дес таке шоби не ходив ніхто, туда несут 
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на захід, дес схоронити ту воду» [1; 7], «там де люди не ходє. 
Тепер вже є такі шо берут ту воду і навіт можут підляти когос. 
Знаєте яке се страшне. Є такі люди. То вже тепер тако люди 
знают, то вважают. Каже копай за туалетом яму і туда де ніх-
то не ходе. Са вода така мертва, то се дуже недобра» [1], «під 
таке дерево, кут шо ніхто ніде не ходит» [1]. Також респонденти 
відзначали, що інколи у труну до покійника складали багато 
одежі, його речі якими він користувався: гребінець, люльку для 
паління, якщо померлий курив, капелюх або кашкет. Це гово-
рить про те, що люди вірять, що на тому світі померлому буде 
необхідно мати та користуватися його вживаними речами. До-
сить часто, як розповідали інформатори, раніше особисті речі 
померлої людини родичі роздавали, але «тепер нема кому роз-
давати, спалюют. Всьо спалюют, бо ніхто не хоче, тепер ніко-
му нічо не треба. Колис люди брали» [1; 7, с. 146]. Також, на 
днище труни укладали «зіллє, борше конче би було трошки 
васильку, віночки свячені. Десєта п’єтницє, йдут до ліса рвут 
копитник, плетем віночки, потому в неділю ксьондз свєтит ті 
віночки, сушитси, покладеси дес, вони повисихали, потом у 
труну… під голови віночки свєчені» [1; 7, с. 150]. Таку саму ін-
формацію надала і жителька с. Касперівці Я. Лікарівська. Так, 
за її словами у труну «свячених віночків стелиси, подушечку си 
робит таку, кладеси свяченого зіллячка під голови, наспід сте-
лют, застелюют. Тепер трунви готові оббиті, а колис оббива-
ли полотном…..» [1]. Після того, як покійника обмили, одягли 
його кладуть на стіл: головою до покуті, ногами до порога. У 
руки дають маленький хрестик «свічечку ту жовтеньку». Відпо-
відним має бути й убранство кімнати, де лежить мрець. Так, 
у с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл. поряд з 
померлим, ставлять обрядовий хліб – калачі, якщо ще не спе-
кли, то просто хліб, а також «хрест стоїт на столі, і три колачі на 
столі стоїт, цілий час кілько людина лежит. Свічки, штири свіч-
ки стоїт коло катафелька, світять, поставники є такі» [7, с. 146]. 
Над померлим читають «часи». Для цього запрошують дяка, 
який цілий вечір читає. Про те, сам він не приходить, а його 
запрошують рідні. За свою роботу отримує відповідну оплату 
та хліб – колач. Інколи сім’я просить здійснити відправу за по-
кійним священика «відправєє ввечір і люди йдут цілий вечір» 
попрощатися з померлою людиною.

Для похоронного обряду характерна послідовність певних 
ритуальних дій, предметів, словесні формули, промовляння, 
побажання. Всі вони тісно переплетені між собою та один без 
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одного не існують. Так, у с. Новосілка, на другий день похорону 
сходяться рідні, знайомі, близькі, односельчани щоб провести 
небіжчика в останню путь. Зазвичай люди стоять на подвір’ї, 
церковний хор, священик, і дяк спочатку відправляють, від-
співують у хаті. Потому, як закінчать у хаті, виносять помер-
лого на двір. Далі відбуваються такі дії як розповіла Василина 
Ковбінька. «Хлопці виносє, ті шо мают його нести, рушника-
ми перев’язані. Виносє на двір і на дворі відправит. Закрива-
ют двері в сіних. Є жінка яка збирає постіль шо вона лежала 
чи він, чи вона. Жінці дают пуписку, хустку шо вона ту постіль 
збере і двері закривают як винесут його і всьо» [1; 7]. Варто за-
значити, що цей момент характерний для багатьох територій. 
Так, А. Ізворін вказує, що закривання дверей хати робиться для 
того, щоб «мертвый по смерти не вертався до дому, чтобы «не 
ходыв», пужаючи людей» [4, c. 10-11]. Досліджуючи похорон-
ний ритуал Підкарпатський русинів у першій половині ХХ ст. 
він записав і такий звичай. «Коли труну вынесут из хижи на 
двор, все «хижне» «остаются в доме», – «бо суть живыми, не 
йдуть за небощикомь». Двер замыкаются на колодку и на ми-
нуту все «хижие» седають. Потому и они выходят на двор. На 
окно кладется «горнця молока» и прикрывается нерозрезаным 
хлебом: «мертвый в ночи прийде за тым» [4, с. 14]. М. Почков-
ский зазначає, що «двері належить замикати зараз тому, щоби 
не було скоро другого мерця в хаті» [6]. 

У досліджуваному с. Новосілка на підвіконник також стави-
ли стакан із водою і кусочком хліба, «може прийде мертвий» та 
«щоб мав що пити і їсти на тому світі», але вже після завершен-
ня похорону та відбування поминального обіду.

Виносять з хати у двір ногами вперед, а в дверях стукають 
(опускають) домовиною тричі до порога, «бо покійник проща-
ється з хатою», де кладуть на ослони. У цей час церковний хор 
с. Новосілка співає пісню:

- Прощайте пороги, прощайте, одвірки,
Бо я вже відходжу від вас всіх на віки. 2 р.
Задзвонили дзвони, дали усім знати,
Що я вже навіки лягла спочивати 2 р.
Що я вже навіки лягла спочивати.
Ще буду ся з вами усіма прощати 2 р.
Прощаюся з вами, дорогії діти.
З вами ся прощаю. 
Під Божу опіку я вас залишаю 2 р.
Прощаюся з вами, сусіди-сельчани,
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Бо я вже відходжу до темної ями. 2 р.
У темній могилі я буду лежати 
І Божого суду я буду чекати. 2 р.

Далі, на подвір’ї священик знову читає Євангеліє, відбуваєть-
ся прощання рідних та тих хто прийшов на похорон з покій-
ником. Родичі цілують померлого в лице, а чужі люди хрест та 
відходять у сторону. Після цього домовину з покійником закри-
вають та несуть, а останнім часом везуть на машині до церкви, 
всі йдуть разом. Увесь цей час жіночий хор супроводжує похо-
ронну процесію співом. Наприклад, коли виходять з дворища, 
то виконують пісню в якій прощаються з мамою та татом. 

- Ой мамо, мамо, як тяжко без тебе.
Сльози втираємо все із очей.
Палким стремлінням твої любові 2 р.
Згорни до себе нас дітей 2 р.
Ой мамо, мамо, як горе без тебе,
Куди не підемо, все марнота.
Про любов твою забуть не можем 2 р.
Ти ж нас учила все про Христа. 2 р. [7, с. 147].

Загалом, «голосно плакати» дозволяється тільки жінкам; чо-
ловіки якщо і плачуть, то тихо. Звичайно, як у всіх слов’янських 
племен, дружина оплакує чоловіка, мати сина або дочку. В 
Україні фіксується два види таких плачів. Це вже згадувані піс-
ні у виконанні церковного хору, які поширені на певних тери-
торіях та «голосіння» за допомогою якого силою голосу пере-
дають силу жалю за померлим. Тим самим проявляючи горе, 
яке спіткало рідних. Хор, який виконує пісні, у даному випадку 
виступає як особа церковного обряду.

Зміст і форми цих багаточисельних творів потребують окре-
мого дослідження, адже їхню присутніть у поховальному обряді 
дослідники фіксують ще у ХІХ ст. Тему «голосіння» і його ролі у 
похоронному ритуалі досить всеохоплююче дослідила І. Коваль-
Фучило [5]. Відносно текстів пісень які виконує церковний хор, то 
їх можна поділити на дві групи: перша – у яких звучать роздуми 
про смерть для якої немає ні бідних, ні багатих; про страшний 
суд і т. ін. Такі пісні можна віднести до середньовічної схолас-
тичної філософії, якою була пронизана поетична творчість цьо-
го періоду. Друга группа меньш малочисельна і як зазначає А. 
Ізворін «послугается образами чисто народных «голосинь», но 
и се суть перероблен в дусе церковно-схоластической морали. 
Туй мы находим и образы народной творчости и мало инший 
погляд на смерть, яка отбырае близького и любимого человека:
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Ластовице отлетают, тай назад ся навертають;
Уже твое серце назад ся не наверне…
Песня заканчивается словами:
Зазвонили звоны смутным гласом вчера.
Что наша девочка предрага умерла.
Конец про всех быв все однакий
Вы, церковны звоны теперь вызвоняйте,
На небе ангелы тепер знати дайте,
Бы на страшном суде на правицу статы
И со всеми милыми там ся увидати» [4, c. 9-10].

Винесення тіла з хати, подвір’я супроводжується численни-
ми обрядовими діями, мета яких – збереження господарства, 
яке в іншому випадку могло б піти за померлим. Головною ка-
тегорією простору між своїм й чужим світом є дорога. Коли 
похоронна процесія рухається на цвинтар, вона не просто йде 
ховати померлого, а виносить смерть на кладовище, відновлю-
ючи тим самим світ живих. Таким чином, шлях та пов’язані 
з нею уявлення творять центральну вісь похоронного обряду, 
оскільки саме через їх посередництво вирішується його голо-
вне питання – роз’єднання сфер життя і смерті. Численні забо-
рони, які стосуються цієї частини ритуалу, виконують основну 
функцію: не перешкодити похорону виконувати свою місію. 
Порушення цих заборон небезпечне в першу чергу для поруш-
ника, а також для суспільства.

Коли приносять до церкви, то зупиняються з труною на по-
розі та священик читає відповідну молитву. Далі заносять без-
посередньо у приміщення храму і проводиться відправа (служ-
ба) за покійним. Знову ж таки, у церкві відбувається «послідне 
цілованє», і «тоди несут на цвинтар». Цвинтар – простір чужого 
світу, місце, де востаннє прощаються з померлим. 

На кладовищі священик “запечатує гріб на чотири сторо-
ни», бере свячену воду, кропить нею яму і тоді на спеціальних 
пасах опускають туди домовину із покійником. Це відзначили 
всі респонденти у досліджуваних селах. Хоча є місця де спус-
кають труну на рушниках. Після цього починають закидати. У 
селі Новосілка, як зазначила Василина Ковбінька «хто ближче, 
то кидають грудочку, дві, ну три. Рідні свої вже не кидают, ко-
лис кидали, тепер кажут шо не можна рідним кидати. То вже 
рідні не кидают» [7, с. 147]. У цей час церковний жіночий хор 
співає пісню в якій маємо такі слова: 

- І мене не забувайте і до мене приходіть,
На могилі хрест поставте, гарних квітів насадіт.
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Там де впадут ваші сльози, то там виросте трава,
А я буту тут лежати аж довічного суда [7, с. 152].

У процесі етнографічних досліджень записано і таку похо-
ронну пісню яку співають, коли тіло випроваджують у послід-
ню дорогу на цвинтарі:

- Ой, Боже ж мій, Боже,
Який сей світ гарний,
Як хочеця жити мені,
Но серце ридає,
Пора  покидати,
Лежати у сирій землі,
Но серце ридає
Пора покидати,
Лежати у сирій землі.
Ой, Боже мій, Боже,
З високого неба
Вислухай молитву мою,
Візьми мою душу до самого неба,
А тіло в сирую землю΄,
Візьми ж мою душу до самого неба,
А тіло в сирую землю.
Колись мої ноги по зе΄млі ходили,
Ой, Боже, який то був час.
Колись мої руки так тяжко робили,
А нині на грудях лежать,
Колись мої руки так тяжко робили,
А нині на грудях лежать.
Бувайте здорові вся моя родино,
Бо я вже відходжу від вас.
Мене провожають до вічного дому,
Там буду спокійно лежать,
Мене провожають до вічного дому,
Там буду спокійно лежать.
Висипіть на мені високу могилу,
Могила травою поросте,
Посадіть в головах червону калину – 
Калина весною зацвіте,
Посадіть в головах червону калину – 
Калина весною зацвіте.
Там будуть весною пташки прилітати,
Будуть щебетати мені.
Но я не почую, бо буду лежати
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Глибо΄ко у сирій землі,
Но я не почую, бо буду лежати
Глибоко у сирій землі [7, с. 154-155].

У той же час у с. Касперівці за розповідями Я. Мацьків та Я. 
Лікарівської, після того як священник «запечатає гріб» підхо-
дять та «кидают землю, а колис не кидали, то тепер вже, колис 
не було шо би кидали землю. Кидали гроші, а потому свяще-
ник сваривси, каже лібше дайте до церкви як ті гроші кидати 
в глину» [1]. У даному випадку кидання грошей у яму, у цьо-
му селі, як і безпосереднє їхнє покладання у труну покійника, 
обов’язково загорнутих у тканину, в інших місцевостях, говорять 
про те, що існує вірування, де померлий повинен мати монети 
для відкупу на тому світі. Також в літературі знаходимо відо-
мості, що кожний учасник поховальної процесії на кладовищі 
«повинен кинути до ями грудку землі, бо вона буде свідком, що 
він відпровадив покійника аж до могили» [6]. Після цього сім’я 
покійного дякує всім присутні за те, що випровадили тата чи 
маму, чи кого іншого та запрошують на поминальний обід або 
парастас. Ця узагальнена назва характерна для певної страви 
основними інгредієнтами якої раніше були виключно варена 
пшениця і цукор. Сьогодні ж за словами респондентів «зверху 
накладают: апельсини, мандарини, прикрашуют цукерками», 
«зроблений хрест із шоколади на середині». Тобто відбуваєть-
ся трансформація обрядової їжі. В інших місцевостях України, 
основну страву з якої починають поминальний обід називають 
коливом, інгредієнти якої теж різняться. У гуцулів «хитавна 
миска» з коливом це є варена пшениця, зі сливками й медом [6]. 

Саме із цієї страви починається похоронний обід. Її варто 
було спробувати три рази, помолитися і тоді вже можна було 
куштувати інші. Як відзначила В. Ковбінька парастас за помер-
лу душу «всі люди мают кушати. Колис кушали однов ложков, 
тепер кожне своєв» [7, с. 147]. Миска із парастасом переходила 
від однієї людини до іншої. На обід готували страви: юшку, ка-
пусту, голубці, каші, струдель (завиванець) також ковбаси, осе-
ледці, рибу, канапки. У великий піст – пісні страви були. У с. 
Новосілка однією з головних страв на обіді також повинні були 
бути борщ і пампушки. «До борщу дают воду, особенно з кир-
ниці подают воду». На завершення всім присутнім роздають 
«пуписки». «Хліб, булочки такі плетені, такі за довгенькі, пле-
тені. Чос кажут шо обов’язково хліб дати після вмерця» [1]. У с. 
Касперівцях давали також компот, «а тепер каву дают». Після 
чого всі встають, моляться та розходяться по домівках. Вважа-
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ли, що душа покійного 9 днів мешкає на покуті або в іншому 
хатньому куточку, у «вінику». Тому й ставили на підвіконні хліб 
з водою та не дозволялося замітати, мити, білити в оселі.

Дещо по іншому відбувався похоронний обряд в обслідува-
них селах, коли помирала нехрещена дитина, хлопець чи ді-
вчина шлюбного віку, самогубець. 

Коли помирала маленька, ще нехрещена дитина, то рідні 
самі без священика її хоронили. Немовля ставили у домовинку 
і закопували на могилі, в головах, в якій уже був похоронений 
хтось із близької рідні. Для таких дітей хрест не ставлять, а роб-
лять пам’ятник у вигляді ангела і напис.

Коли вже дитина хрещена, то хоронять її вже разом зі свя-
щеником. Одяг у дитини білого кольору (немовляток усіх одя-
гають у біле плаття, а вже старших дітей по-іншому: дівча-
та – плаття, а хлопчики костюми). Домовина відкрита. Хлопці 
несуть труну, а дівчата – віко. Несуть також і портрет дитини 
перев’язаний чорною стрічкою. Хлопцям на руку прив’язують 
рушники, а дівчатам хустини. Переважно малим дітям став-
лять пам’ятник у вигляді ангела, а старшим хрест.

Якщо помирали хлопець чи дівчина шлюбного віку, то їх 
уже одягали в інший одяг. Дівчину – у весільне плаття, ве-
льон, на грудях зправої сторони чіпляли весільний букет. 
Хлопця також у весільний костюм і букет на грудях. Напере-
додні похорону дівчата і хлопці сходилися в домі покійного і 
прибирали деревце, таке ж, як і на весілля. Труну несуть від-
критою, 8 хлопців несуть труну, а 8 дівчат віко, по 4 чоловік, 
а потім міняються. Одна дівчина несе портрет, перев’язаний 
чорною стрічкою, а хлопець – деревце, ще одна дівчина ко-
лач із складеним на ньому вишитим рушником, а вже потім 
той рушник зав’язують на дерев’яний хрест і закопують на 
могилі. Несуть церковні хоругви. Деревце також залишають 
на могилі. Хлопцям, які несуть труну, роздають прості руш-
ники, будь-якого кольору, а дівчатам – малі хустини, також 
різнокольорові з квітами.

На початку ХХ ст., такі ж звичаї зафіксовані науковцями та 
в інших селах та містах України. Так, у Житомирському повіті 
якщо помирала дівчина хусткою обв’язували церковний хрест 
(замість нареченого), дружби або бояри несли домовину, а 
дружки йшли біля них. У деяких місцевостях несли весільний 
коровай і роздавали по куску учасникам похоронної процесії. 
На Гуцульщині, як і Західному Поділлі, у досліджуваних селах, 
несли перед домовиною прикрашене деревце, як на весіллю. 
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Його для дівчини гуцули закопували біля хреста, а на могилі 
клали «хитаву» миску [6]. 

Якщо помирав самогубець, то його хоронять без священи-
ка. Після того, як забирають із дому у морг, більше в домівку 
покійного не заносять. Зразу везуть на цвинтар і там самі рід-
ні хоронять. Таких людей хоронять на цвинтарі в спеціально 
відведеному місці (переважно відводять місце в самому куті 
цвинтара, біля огорожі). Хреста на таку могилу не ставлять, аж 
коли мине 10 років, тоді можна класти. Колись раніше навіть 
на цвинтарі не хоронили, а за огорожею у фосі, а тепер дещо 
змінили місце поховання. Як згадує В. Ковбінька: «З давніх-да-
вен казали наші батьки шо Боже борони. Пан платив аби від-
везли дес у Дністер, кинули аби не було на цвинтари його» [1; 
7]. Священик після такого вчинку освячує домівку покійного 
свяченою водою, а на могилі під час поминальних днів службу 
не править. Якщо рідні бажають, під час служби Божої у церк-
ві, його записують останнім та згадують.

Отже, похоронний обряд є найяскравішим доказом глибо-
кої традиційної релігійності нашого народу. У ньому поєднано 
християнський вплив на повагу до покійних предків та язич-
ницькі вірування. Звичай поминок означала об’єднання людей, 
для яких померлий був близьким. Основне завдання похорон-
ного обряду – допомогти померлому потрапити на «той» світ й 
тим самим захистити живих від згубного впливу мертвих. 
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