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Стаття присвячена дослідженню крізь призму етнолінгвістики використання 

води в магічних ритуалах українців на емпіричній базі центральноподільської говірки 

села Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області. Ритуально-магічна 

(очисна, апотропейна і продукуюча) семантика води, засвідчена в діалектних текстах 

говірки, вербалізована в сюжетах про принесення і зберігання води, використання її у 

весільній, родильній, поховальній обрядовості, у господарській, любовній магії. 

Спостережено, як до сьогодні співіснують рудименти язичницьких вірувань і 

християнської традиції використання води, а номінативний корпус на позначення 

води, її видів, характеристик та дій, пов‟язаних із нею, становить чітку систему 

елементів, які перебувають у різноманітних синтагматичних і парадигматичних 

відношеннях. 

Ключові слова: вода; традиція; вірування; номінація; діалектний текст; 

діалект; центральноподільська говірка. 

 

Gorofyanyuk Inna, Volynets Viktoria. Water in magical beliefs of the podillians: 

ethnolinguistic observations. 
The research focuses upon nomination and beliefs connected with water, fixed by a 

special questionnaire in a settlement Rakhni-Lisovi of Shargorod district of Vinnytsia region 

of Ukraine (Central Podillia dialtet).  

Lack of systematic descriptions of Podolsky beliefs connected with water in the 

linguistic plane today on the one hand and wide series of ethnolinguistic material from Slavic 

countries on the other hand actualize ethnolinguistic analysis of the Podolsky beliefs 

connected with water, which aims at eliminating gaps in the Ukrainian information space of 

the traditional beliefs connected with water. 

The study attempts to model a detailed invariant structure of beliefs connected with 

water by means of dialect texts. Each ritual act is presented nominativly and through dialect 

microtexts that enables analysis motivation of nomens, syntagmatic relations between terms. 

It has been concluded, that Рodillians appreciate water as a source of life, a means of 

magical purification. At the same time, water space is conceived as a way to the 

otherworldly, a place of residence for the unclean powers and souls of the dead. 

The sacred properties of water are revealed through its connection with supernatural 

forces, the use of water during divination, the 

system of prejudices and reservations about the 
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use of water. 

In the texts of the analyzed dialect we have fixed a wide system of nominative units for 

the designation of water, its types, characteristics and the actions associated with it: 

1) аttributive characteristics of water; 2) water as the subject of action; 3) water as an object 

of action. 

Keywords: water; custom; beliefs; nomination; dialect text; dialect; the Central 

Podillia dialect. 

 
Комплекс міфологічних уявлень про «воду» в європейських народів 

майже неосяжний, про що свідчать дані багатьох міфологічних, символьних і 
етнолінгвістичних словників (докл. див.: [Вода 2013]). Міфологічна іпостась 

води у слов‟янських народів найширше представлена в монументальному 
словнику «Славянские древности: этнолингвистический словарь», біля витоків 
якого стояв М. Толстой. Л. Виноградова та Г. Плотнікова – авторки відповідної 
розгорнутої статті ВОДА [Виноградова, Плотникова 1995] – насампочаток 
підкреслюють основну символьну опозицію, що наклала відбиток на ставлення 
слов‟ян до водної стихії: «Вода – в народних уявленнях – одна з перших стихій 
світобудови, джерело життя, засіб магічного очищення. Водночас водний 

простір осмислювався як межа між цим і тим світом, шлях до потойбічного 
світу, місце проживання нечистої сили і душ померлих» [Славянская 
мифология 1995, c. 386]. 

Вода як феномен культури привертала увагу й українських учених-
лінгвістів (В. Жайворонок [Жайворонок 2007], Н. Коваленко [Коваленко 2013], 
О. Сімович [Сімович 2010] та ін.), натомість феномен «вода» в мовно-
культурному просторі подолян ще не став предметом системного аналізу. 

Оскільки вивчення макрооб‟єкту доцільно починати з аналізу його складових, 
то ми поставили за мету дослідити крізь призму етнолінгвістики використання 
води в магічних ритуалах українців на емпіричній базі наразі однієї 
цетральноподільської говірки села Рахни-Лісові Шаргородського району 
Вінницької області. 

Отож актуальність розвідки зумовлена, по-перше, необхідністю фіксації 
інформації про звичаї, обряди, вірування, повір‟я, пов‟язані з водою, та 
інтерпретації духовної культури подолян через мову; по-друге, відсутністю 

фіксації номінативних одиниць, виявлених на матеріалах діалектних текстів 
подільських говірок, що стосуються поняття «вода»; по-третє, вивчення та 
дослідження обрядового, релігійного використання води подолянами в 
номінаційному та етнолінгвістичному аспектах є цілком новим, що й 

підтверджує наукову цінність наших студій. 
Предметом аналізу стали діалектні тексти, записані за етнолінгвістичним 

питальником (укладач – В. Волинець) від шести носіїв зазначеної говірки, 
загальний обсяг текстів – 152 хвилини. 

Символіка води пов‟язана, з одного боку, з її природними властивостями 
– свіжістю, прозорістю, здатністю очищати, із швидким рухом, з іншого боку – 
з міфологічними уявленнями про воду як чуже і небезпечне середовище. 
Проточну воду, як і вогонь, вважали символом швидкості. Очищувальна 
семантика вода розкривається в багатьох обрядових формах: у календарних і 

сімейних циклах, у ритуальному викликанні дощу, в лікуванні та магії, у 
ворожінні [Виноградова, Плотникова 1995, с. 386–390]. 
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Ритуально-магічна (очисна, апотропейна і продукуюча) семантика води у 

слов‟янських народів різноманітна. У досліджуваній центральноподільській 
говірці засвідчено такі сюжети. 

1. Принесення води. Сакральна сила води підвищувалась, якщо при її 
набиранні і перенесенні в дім дотримувались особливих умов і заборон. 
Найпершою з таких вимог було ходіння по воду до сходу сонця. Цінували 
воду, яку вдавалося набрати раніше за інших, її називали непоǀчата, ǀперша, та 
шо н‟іхǀто н‟іǀде не браў, н‟іхǀто не зачеǀпиў йіǀйі, ǀутр‟ішна, ц‟іǀл‟ушча, 

йорǀдан‟с‟ка, р‟іўнопǀраўна св‟аǀчен‟ій воǀд‟і: Непо
ǀ
чата во

ǀ
да воǀна счиǀтайец‟а 

ǀтоже ц‟іǀлушча і ǀдуже ǀдобре ǀпити л‟уǀдин‟і / котǀра хвоǀр‟ійе жиǀлудком / то 
це ǀдуже ǀдобре ǀпити ц‟у непо

ǀ
чату 

ǀ
воду / оце ĭǀдут і беǀрут/ дл‟а диǀтини 

ўǀмити диǀтину в‟ід зуǀрок‟іў / оце беǀрут непо
ǀ
чатойу во

ǀ
дойу / воǀна 

р‟іўнопǀраўна св‟аǀчен‟ій воǀд‟і оǀц‟а непо
ǀ
чата во

ǀ
да / оǀце воǀна так 

назиǀвайец‟а // (Войтенко Є. П., 1952 р. н., освіта – 8 кл.); А це таǀка шо ше 
н’іх

ǀ
то не заче

ǀ
пиў йі

ǀ
йі/ оǀце так тоǀго ĭдут раǀнен‟ко набиǀрати воǀди / ну це йе 

моǀхин‟і таǀк‟і но моǀхин‟і йа не признаǀйу н‟іǀкого/ но йа ǀчула в‟ід стаǀрих ше йа 
стаǀра / а йа ше в‟ід ста ǀрих стаǀрих ǀчула / шо ц‟а шо п‟іǀти на сǀх‟ід ǀсонц‟а 
ǀдуже пом’іч

ǀ
на/ л‟уǀб‟іĭ л‟уǀдин‟і/ то ǀкоси ǀмити чи ўǀмитис‟а чи ǀоч‟і// 

(Липівська Г. М., 1935 р. н., освіта – 7 кл.). Особливо цінують подоляни ǀпершу 
ǀводу: йакǀшо ǀ

першу 
ǀ
воду ти ǀвипила / ǀвикопали креǀниц‟у і стаǀрайуц‟а 

наǀпитис‟а ǀцейі во
ǀ
ди 

ǀ
першойі / дл‟а здоǀроўл‟а ǀдобре ц‟а ǀ

перша во
ǀ
да // 

(Чорногуз Г. І., 1947 р. н., освіта – 8 кл.). 
Подоляни вважають, що вода в нічну пору має магічні властивості, на 

такій воді можна ворожити, за її допомогою визначати долю. Уночі набирають 
воду тільки на свято Івана Купала та на Андрія: Коǀлис‟ ǀв‟ішали ǀл‟енту а на 
ǀл‟енту каǀлачики пекǀли/ ми ǀб‟ігли до креǀниц‟і / набиǀрали воǀди і з в‟ідǀра ў ǀрота 
бǀрали ǀтойі воǀди і ǀб‟ігли з ǀтойу во

ǀ
дойу до сх’ід сон

ǀ
ц’а шоб ше 

ǀ
темна 

ǀ
н’ічка 

бу
ǀ
ла / і на т‟ій воǀд‟і пекǀли каǀлачики і даǀвали соǀбац‟і / котǀриĭ каǀлачик соǀбака 

ǀхуче ǀз‟іст‟ ч‟іǀйойі то та ǀхуче ǀзам‟іж ǀвиĭде/ оǀтак // (Шелінговська М. Ф., 
1941 р. н., освіта – 8 кл.). 

2. Зберігання св‟аǀченойі води в домі, кропіння та обливання нею людей і 
худоби, господарчих будівель: вода ǀдуже поǀл‟езна хуǀдоб‟і / там коǀров‟і 
ǀкозам / ўс‟ім / воǀда поǀвин:а ǀбути ўс‟ігǀда / во

ǀ
на в’ід 

ǀ
хати не по

ǀ
вин:а 

в’ід
ǀ
ходити // (Шелінговська М. Ф., 1941 р. н., освіта – 8 кл.); Ну йак йак 

приǀнесли доǀдому/ ну йак л‟уǀдина ǀдуже слаǀба т‟іĭ св‟аǀчена воǀда йе ў ǀбан‟ц‟і чи 
ĭ ǀч‟ім там т‟іĭ на аǀбо таǀко поб

ǀ
рискайут йоǀго аǀбо даǀдут ўǀ

митис’а // от 
буǀвайе на лиǀц‟і ǀдуже таǀко боǀл‟аки ǀвикинут то ǀцейу воǀдойу ўмиǀвалис‟а ǀцейу 

шо на Орǀданск‟і сǀвата св‟аǀтилас‟а ц‟а воǀда // (Липівська Г. М., 1935 р. н., 
освіта – 7 кл.); Коǀли диǀтину навǀрочат / то оми

ǀ
вайут чи ку

ǀ
пайут йак 

маǀн‟ун‟ке/ ǀпити да
ǀ
йут // (Войтенко Є. П., 1952 р. н., освіта – 8 кл.); якщо 

дитину хтось зурочив, потрібно вмити її св‟аǀченойу воǀдойу наǀв‟ігл‟і / так 
зн‟іǀмайец‟а жар (усе зле і недобре – І. Г., В. В.). 

3. Вода у весільній обрядовості: Йак Лаǀр‟іска в‟іǀдавалас‟а / то це шо 
воǀни до ǀроспису ĭшли / і поǀкоĭна ǀЛ‟уба з куўǀш‟іна чи з в‟ідǀра ǀводу ǀвил‟:ала/ це 
таǀко вилиǀвали чи до

ǀ
рогу перели

ǀ
вали/ на шǀчаст‟а // йак іǀдут молоǀд‟і то 

перели
ǀ
вайут 

ǀ
воду шоб буǀло ўс‟о ўповǀн‟і / шоб воǀни буǀли шоб ўс‟о буǀло добǀре 

шоб буǀло добǀре жиǀт‟:а/ в жиǀт‟:і буǀло ǀдобре // (Трачук Т. М., 1950 р. н., 
освіта – 10 кл.); Ну і обоўйазǀково йім перели

ǀ
вали во

ǀ
дойу / шоб буǀло ўповǀн‟і / і 

це буǀло поǀчесно йак ǀдобра сімǀйа / а йаǀк‟і не ǀдуже благопоǀлучно / то не 
виǀходили на доǀрогу / ўдоǀв‟і не ǀможна це роǀбити розв‟ідǀниц‟і / бо це 
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проǀрочити своǀйу с‟уǀд‟бу йім // (Чорногуз Г. І., 1947 р. н., освіта – 8 кл.); Воǀда 

коǀли ўстр‟іǀчали ў воǀрот‟ах / молоǀда ĭшǀла в‟ід шǀл‟убу сǀтароста стоǀйаў у 
воǀрот‟ах / сǀтавили табуǀретку накǀриту рушниǀком сǀтавили хл‟іб / ǀводу і 
гоǀр‟ілку / і зустр‟іǀчали молоǀдих … жиǀн‟іх пǀробуваў гоǀр‟ілку а н‟іǀв‟еста 

ǀ
воду і 

наǀзад ǀсебе обоўйазǀково вилиǀвали на ўс‟іх госǀтеĭ йаǀк‟і ǀзад‟і стоǀйали // 
(Чорногуз Г. І., 1947 р. н., освіта – 8 кл.); Воǀни йак приǀходиў молоǀдиĭ до 
молоǀдойі приǀходе / то на поǀроз‟і йоǀго ўстр‟іǀчайе ǀмама ўд‟аǀгайец‟а ў кожух 
таǀкиĭ наǀвивор‟іт з ǀвоўни / з ǀвоўни це шоб баǀгат‟і буǀли / ну ўже там ǀд‟іти 
ǀмам‟і ўклаǀн‟айуц‟а / маǀма це виǀходе не ǀтато а ǀмама / і тоǀд‟і да

ǀ
йут 

моло
ǀ
дому во

ǀ
ди на

ǀ
питис’а і в‟ін тут ǀводу вили

ǀ
вайе ǀчерез ǀсебе зл‟і ǀдухи йак 

в‟ідгаǀн‟айе// (Липівська Г. М., 1935 р. н., освіта – 7 кл.). 
4. Вода в родильному обряді. Звичаю першого купеля дотримуються 

мешканці села Рахни-Лісові Шаршородського р-ну Вінницької обл. й до 
сьогодні. Згідно з традицією, воду потрібно набирати рано і таǀко до 

ǀ
себе 

наби
ǀ
рати 

ǀ
воду і ǀтойу воǀдойу ваǀрити ǀкупел‟ і куǀпати // (Липівська Г. М., 

1935 р. н., освіта – 7 кл.). Воду з-під першого купеля виливали п‟ід молоǀде 
плоǀдове ǀдерево і гǀлавне шоб ǀтойі воǀди шо ти куǀпайеш диǀтину шо ти ǀмийеш 
диǀтину шоб н‟іхǀто ў ǀтебе не ўǀкраў // (Войтенко Є. П., 1952 р. н., освіта – 
8 кл.). Відомі й заборони ходити до водних джерел жінкам після пологів: коǀли 
ǀж‟інка роǀдила/ йіǀйі буǀло не 

ǀ
можна хо

ǀ
дити до кер

ǀ
ниц’і 

ǀ
воду б

ǀ
рати йій не 

ǀможна поǀтому шо воǀна каǀзалас‟а неǀчиста / ǀж‟інка йаǀка ǀроде у ǀнейі 
в‟ідǀходе це в‟ід ǀроду в‟ідǀходе це в‟ід ǀроду це ўс‟о // (Шелінговська М. Ф., 
1941 р. н., освіта – 8 кл.); або ще не було зроблено ǀвив‟ід/ бо ǀдуже ўл‟іǀйайе на 

здоǀроўйа л‟уǀдеĭ бо це ж гǀразна ǀж‟інка // (Чорногуз Г. І., 1947 р. н., освіта – 
8 кл.). 

5. Вода в поховальному обряді. Основна роль води в поховальному 
обряді пов‟язана з віруванням про перехід в інший світ, вода в цьому контексті 
– це зв‟язок між світом живих і світом мертвих: Поǀк‟іĭника кǀропл‟ат 
св‟аǀченойу воǀдойу / тǀруно і ǀйаму кǀропл‟ат / ǀв‟іко і хрест і ǀйаму поǀк‟іĭника 
кǀропе ǀбат‟ушка // бат‟ушка сваǀтит моǀгилу ǀцейу ǀсамойу воǀдойу св‟аǀченойу / 

шо лиǀшайец‟а ǀвил‟али в ǀйаму / і ту кǀв‟іточку шо ǀнейу кроǀпили ǀтоже ў ǀйаму / 
туǀда / за поǀкоĭн‟іком // (Шелінговська М. Ф., 1941 р. н., освіта – 8 кл.). 

6. Вода в господарській магії. Якщо довгий час засуха, немає дощу, 
збираються хто ǀв‟іруйе ў ǀцеркву / ў ǀБога ǀв‟іруйе / ĭǀдут до криǀнички / де йе 
криǀничка/ св‟аǀт‟ат св‟аǀченойу воǀдойу ту ǀводу шо заклиǀкайут / це йакǀшо 
посв’а

ǀ
тити ту кри

ǀ
ничку то це Бог даст‟ дошч / ну визиǀвайут / св‟аǀтойу 

воǀдойу св‟аǀт‟ат криǀничку і тоǀд‟і ĭде дошч // (Шелінговська М. Ф., 1941 р. н., 

освіта – 8 кл.); Да ў ǀйаму ǀл‟айут йак поǀк‟ійника хоǀвайут // і ĭдут керǀничǀки 
ǀчистити / ўǀдови йдут збиǀрайуц‟а ǀмолац‟а ǀБогу і йдут ǀчист‟ат креǀниц‟у дес‟ 
і ц‟е ǀл’айут так во

ǀ
дичку св’а

ǀ
чену // (Кушнір Н. І., 1952 р. н., освіта – 10 кл.). 

Часто у ворожінні використовують во
ǀ
ду з се

ǀ
ми кер

ǀ
ниц’ це та воǀда / 

наприкǀлад л‟уǀдина приǀходе до ǀмене і ǀкаже / от меǀн‟і хуǀдоб‟і неǀдобре от 
меǀн‟і не веǀзе ў хуǀдоб‟і меǀн‟і / не веǀзе в об‟ісǀц‟і меǀн‟і / поǀгано неǀдобре ўс‟о / йа 
йіǀйі ǀкажу т‟ій л‟уǀдин‟і / до сеǀми керǀниц‟ тойі воǀди покроǀпити хуǀдобу / по 
подǀв‟ір‟і / ў ǀхат‟і круǀгом / шоб та во

ǀ
да з с’і

ǀ
ми кер

ǀ
ниц’ воǀна допомаǀгайе у 

ўǀс‟ому / у ўǀс‟ому помаǀгайе і ўс‟о / тоǀго йа так ǀкажу // (Шелінговська М. Ф., 
1941 р. н., освіта – 8 кл.). 

7. Вода в любовній магії. Широко відомий у всіх слов‟ян спосіб 
ворожіння за характером плаваючих по воді предметів (кинутих у воду вінків, 
букетів, квітів): На Іǀвана Куǀпаĭла д‟іўǀчата в‟інки пус

ǀ
кали на 

ǀ
воду / чим 
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ǀдал‟ше в‟іǀночок попǀлиў / там буǀде йій і суд‟ǀба чеǀкати / йаǀка п‟ішǀла в‟ід 
ǀберега / зǀначит‟ та п‟іǀде а йаǀка приǀбилас‟а до ǀберега / зǀначит‟ йійі ше 
тǀреба поǀбути тǀрохи тут у д‟івǀчатах // (Войтенко Є. П., 1952 р. н., освіта – 
8 кл.). 

Для колективних ворожінь був типовим спосіб, при якому налиǀвали воǀди 
ў ǀмиску / кǀлали патиǀчок і кǀлали п‟ід ǀпостел‟ / йак присǀниц‟а хто буǀде 
переǀводити ǀчерез м‟ісǀток // на Андǀр‟ійа м‟іǀсили баǀлабушки / зǀначит‟ тǀреба 
ĭти до креǀниц‟і наб

ǀ
рати ў 

ǀ
рота во

ǀ
ди ĭ при

ǀ
нести ĭ зам‟іǀсити ǀт‟іста ĭ 

сǀтавиш пса чи кугуǀта / ну пса приǀводили / т‟іĭ котǀре ўǀперве ўǀхопе то та 
ǀперва ǀзам‟іж ǀвиĭде // (Трачук Т. М., 1950 р.н., освіта – 10 кл.); Можна на 

ǀ
воду 

воро
ǀ
жити ўс‟о / ǀможна вороǀжити на ǀводу / от напǀриклад йа саǀма ǀл‟ічно 

бǀрала ў таǀр‟ілку ǀводу / гл‟ібоǀчен‟ку таǀр‟ілку / роǀбила на ǀн‟уйу кǀладочку/ ў 
таǀр‟ілку налиǀвала ǀводу / а кǀладочку роǀбила таǀку йак дв‟і ǀпалички / кǀлала і 
таǀк‟і попеǀречки і кǀлала п‟ід кроǀват‟ / де йа сǀпала і йакǀшо меǀн‟і присǀниц‟а / 
шо меǀне хтос‟ переǀводиў ǀчерез ту кǀладочку / то то поǀвин:а ǀбути суд‟ǀба / то 

твоǀйа поǀвин:а ǀбути суд‟ǀба / так каǀзали коǀлис‟ стаǀр‟і ǀл‟уди / так каǀзали 
стаǀр‟і ǀл‟уди / і йа так роǀбила і так воǀно буǀло // (Шелінговська М. Ф., 
1941 р. н., освіта – 8 кл.). 

Широко розповсюджені у слов‟янській міфології уявлення про те, що 
водний простір розділяє земний і потойбічний світ. У досліджуваній говірці й 
до сьогодні фіксуємо вірування, що через проточну воду може відбуватись 
зв‟язок із померлими: за воǀдойу це ǀт‟іки неǀдобре. 

Із повір‟ям, що душа людини після її смерті занурюється у воду, 

пов‟язана система заборон використовувати воду, яка в момент смерті людини 
була в будинку. Болгари називали таку воду мертвою (мертвешка вода), 
поспішали вилляти її одразу після того, як винесли покійника, щоб ніхто не міг 
її випити, пояснюючи, що «померлий в ній скупався» [Виноградова, 
Плотникова 1995, с. 389]. У подолян особливо небезпечною вважається вода, 
якою обмивають покійника (у багатьох українських регіонах її називають 
мертвою): ǀТ‟іки ту ǀводу не ǀможна викорисǀтовувати / шо йакǀшо ти по

ǀ
мила 

по
ǀ
к’іĭника. Виливають цю воду в глухих безводних місцях, щоб не нашкодити 

живим: стаǀрайуц‟а так вилиǀвати / шоб і худоǀбина не ўстуǀпила і л‟уǀдина не 
ўстуǀпила / но йе таǀк‟і шо п‟ідкупǀл‟айут л‟уǀдеĭ / і т‟і ǀл‟уди шуǀкайут і 
наби

ǀ
райут ту 

ǀ
мертву 

ǀ
воду і поробǀл‟айут на ǀнійі і хуǀдоб‟і і ǀл‟уд‟ам // 

(Чорногуз Г. І, 1947 р. н., освіта – 8 кл.). 
Особливо остерігалися води, яка була на цвинтарі. Така вода вважається 

місцем перебування злих духів. Нечиста сила цієї води, її зв‟язок із 

надприродними силами визначає численні заборони і застереження, що 
стосуються контакту людини з цією водою: Воǀди вопǀше не ǀможна ли

ǀ
шати на 

гро
ǀ
б’і / потоǀму шо воǀно ǀдуже ўл‟іǀйайе на здоǀроўл‟а і йаǀк‟і ц‟і воǀрожки 

поробǀл‟айут / воǀни ж іǀдут на цǀвинтар і шу
ǀ
кайут та

ǀ
койі во

ǀ
ди шоб 

поро
ǀ
бити / воǀни не ǀробл‟ат на добǀро / воǀни ǀробл‟ат на ǀзло / на добǀро воǀни 

не ǀбудут роǀбити // не ǀможна / ǀбат‟ушка ǀкаже шо ǀводу на кǀладб‟ішч‟і не 
ǀможна вилиǀвати бо воǀда / йе ǀл‟уди баǀгато / таǀких напǀриклад йак йа йаǀк‟і 
баǀгато ǀдуже ўǀс‟ого зǀнайут / і воǀни йдут на кǀладб‟ішче / воǀни беǀрут ц‟у ǀводу 

/ це назиǀвайец‟а гробо
ǀ
ва во

ǀ
да бо йе ǀмертва во

ǀ
да // ǀмертва воǀда це та воǀда 

йаǀку от диǀвис‟а ўǀмерла л‟уǀдина і йіǀйі ǀмийут/ це назиǀвайец‟а ǀмертва воǀда // а 
йаǀка воǀда на кǀладб‟ішч‟і це гробо

ǀ
ва во

ǀда назиǀвайец‟а // ǀл‟уди беǀрут ц‟у ǀводу 
йаǀк‟і зǀнайут і ǀ

робл’ат 
ǀ
цейу во

ǀ
дойу не

ǀ
добре / воǀни ǀробл‟ат ўс‟о поǀгане зле 

неǀдобре // (Шелінговська М. Ф., 1941 р. н., освіта – 8 кл.); На ц’іĭ во
ǀ
д’і во

ǀ
ни не 
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во
ǀ
рожат / воǀни ǀробл‟ат так шо забиǀрайут чолоǀв‟ік‟іў в‟ід ж‟іǀнок / 

приво
ǀ
рот 

ǀ
робл’ат на ц‟іĭ воǀд‟і // шо воǀрожка навороǀжила воǀни ǀцейу 

во
ǀ
дичкойу напи

ǀ
вайут шо до ǀтебе приǀходе шо ти хоч приворо ǀжити / 

стаǀрайуц‟а баǀгато на воǀд‟і ǀробл‟т ǀдуже баǀгато // (Чорногуз Г. І., 1947 р. н., 
освіта – 8 кл.). Подоляни впевнені, що не можна залишати воду на цвинтарі 
(навіть якщо її принесли, аби поставити квіти), на цвинтарі може бути лише 
воǀда йака з ǀнеба. 

У системі повір‟їв про виникнення таких природних явищ, як дощ і 

райдуга, одним із центральних є мотив протистояння і зв‟язку земної і небесної 
води. Ці два явища взаємопов‟язані: йакшǀчо ǀраĭдуга ǀп‟іс‟л‟а дошǀчу проĭшǀла 
то дошǀчу сǀкоро не ǀбуде. Радуга буває і до дощу, і після нього: ǀраĭдуга це 
споǀв‟існик дошǀчу, ǀрадуга воǀна набиǀрайет воǀди соǀб‟і з р‟іǀчок і ǀдошч ĭде, 
ǀрадуга ǀт‟агне ǀводу, ǀрадуга з ǀр‟ічки набиǀрайе воǀди // (Чорногуз Г. І., 1941 р. н., 
освіта – 8 кл.); радуга 

ǀ
т’агне 

ǀ
воду / воǀна ǀт‟агне ǀводу / воǀна зǀв‟ідкис‟ ǀт‟агне з 

ǀр‟ічки або з ставǀка // (Трачук Т. М., 1950 р. н., освіта – 10 кл.). 

Отже, сакральні властивості води розкриваються через її зв‟язок із 
надприродними силами, використанням води під час ворожіння, систему 
забобонів і застережень щодо використання води. 

У діалектних текстах говірки с. Рахни-Лісові Шаргородського р-ну 
Вінницької обл. ми зафіксували широкий корпус номінативних одиниць на 
позначення води, її видів, характеристик та дій, пов‟язаних із нею. 

І. Атрибутивні характеристики води: іорǀданска, арǀдан‟с‟ка, 
хрисǀтен‟ска, стриǀтенска, стр‟іǀтенс‟ка, сǀпас‟івс‟ка, р‟ізǀв‟ана, постоǀва 

„вода, освячена під час посту‟, ісц‟іǀл‟іт‟іл‟на,поǀл‟езна, жиǀва, пом‟ічǀна, 
хоǀроша, св‟аǀчена, ціǀл‟ушча, оздоровл‟уйуча, поǀгана, гробоǀва „вода, яка стоїть 
на цвинтарі, на гробу‟, стаǀра, ноǀва, жиǀва, ǀмертва, заǀмошена „вода, над якою 
ворожили‟, ǀчорна „вода, на якій ворожать‟, поǀчата, непоǀчата „набрана одразу 
після ночі‟, ноǀва, ǀперша, здоǀрова, кв‟іткоǀва „вода, у якій стоять квіти‟, 
ўǀредна, ǀчиста, нехаǀроша, артез‟іǀанка, оǀмерша, перехǀрешчена, просǀта, 
сваǀта, небезǀпечна, ўǀнешена, ǀнабрана. 

ІІ. Вода як суб‟єкт дії: оберіǀгайе, відǀводе, ǀпомне, ісц‟іǀл‟айе, бурǀлит, 
св‟аǀтиц‟а, не стаǀр‟ійе, не зелеǀн‟ійе, не ǀпортиц‟а, полиǀвайе, зайǀмайе ўс‟о на 
сǀвому шл‟аǀху, св‟ет ǀробе, майе веǀлику ǀсилу, ǀтуше, ўбиǀрайе боǀл‟езн‟і, 
вигаǀн‟айе, воǀда майе своǀйу маǀг‟ічну ǀсилу прит‟аǀгати до ǀсебе, воǀда в‟ід ǀхати 
не поǀвин:а в‟ідǀходити. 

ІІІ. Вода як об‟єкт дії: св‟аǀтити ǀводу, ўǀмити диǀтину в‟ід зуǀрок‟іў, 
бǀрискайе ǀцейу воǀдичкойу, вмиǀвайес‟а, посв‟аǀтити диǀтину, опусǀкати хрест ў 
ǀводу, сц‟іǀл‟айец‟а в‟ід св‟аǀченойі воǀди, св‟аǀтойу воǀдойу св‟аǀт‟ат криǀничку, 
покроǀпити коǀрову; киǀдати у ǀводу, к‟іпаǀтити ǀводу, з‟іǀл‟ати ǀводу, переĭǀти з 
воǀдойу, посǀтавила ǀводу ĭ баночку, спиǀнити ǀводу, ǀб‟ігти з воǀдойу, вороǀжити 
на ǀводу, поробǀл‟ати водойу, поробǀл‟ати на ǀвод‟і, роǀбити на воǀд‟і, 
перехǀрешчувати ǀвугол воǀдойу, на ǀводу вороǀжити, встуǀпила ў ǀмертву ǀводу, 
загоǀваруют ǀводу, киǀдати с‟ірǀник ў ǀводу, вилиǀвати на б‟ігуǀни (куток між 
стіною і відчиненою половиною двостворчатих дверей – І. Г., В. В.), 
шкварǀчит‟ у вод‟і, роǀбити воǀдойу неǀдобре, кǀласти на гǀр‟іб ǀводу; набиǀрати 

воду до ǀсебе переǀходе з поǀрожн‟ім в‟ідǀром, ўмиǀвати воǀдойу наǀв‟ігл‟і; 
злиǀвайут п‟ід ǀдерево, воǀдойу ваǀрити ǀкупел‟, куǀпати; вилиǀвати наǀзад ǀсебе 
ǀводу, попǀробувати воǀдичку, перелиǀвали воǀдойу; іǀдеш по ǀводу, іти за воǀдойу, 
пусǀкати на ǀводу, переплиǀвати через ǀводу, пусǀкати по воǀд‟і, бǀрати ǀводу, 
запиǀвати воǀдойу, наǀпитис‟а воǀди, виǀмочувати ў воǀд‟і, перелиǀвати з воǀдойу, 
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вилиǀвати ǀводу на перехǀрест‟і, полиǀвати воǀдичкойу, наǀпитис‟а воǀди; 

набиǀрайет воǀди соǀб‟і з р‟ічок, ǀт‟агне ǀводу. 
Отже, на емпіричному матеріалі однієї центральноподільської говірки 

села Рахни-Лісові Шаргородського р-ну Вінницької обл. спостерігаємо, як до 
сьогодні співіснують рудименти язичницьких вірувань та християнської 
традиції використання води, а номінативний корпус на позначення води, її 
видів, характеристик та дій, пов‟язаних із нею, становить чітку систему 
елементів, які перебувають у різноманітних синтагматичних і парадигматичних 

відношеннях. Зауважимо, що представлена система одиниць не претендує на 
повноту і вичерпність: охоплення дослідженням ширшого ареалу додасть і 
нову емпірику. Допускаємо, що й окремі аспекти функціонування води в 
магічних віруваннях подолян залишилися поза нашою увагою, оскільки 
феномен «вода» заслуговує на тривале системне вивчення на діалектному 
матеріалі, що й зумовлює актуальність продовження такого дослідження. 
Водночас подане вище достовірно ілюструє спільність міфічного 

потрактування цього феномену мешканцями Центрального Поділля та України, 
ширше – Славії. 
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