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«THE WORD WILL BREAK LIKE WATER» 
(ANALYSIS OF THE SEMANTIC PAIR  
«WATER-LANGUAGE»)

The purpose of the exploration is to shed light on the layer of 
customary and ideological phenomena associated with the ritual 
and functionality of water in folk tradition. The object of the re-
search is a traditional worldview, custom and ritual culture, folk-
lore tradition of Ukrainians, and the subject — the semantic 
pair «water-language», that is those ritual contexts and linguistic 
units in which the concepts of «water» and «language» demon-
strate semantic identity. In particular, the article discusses some 
ritual guidelines related to the rite of the first bath of the baby 
(using of unboiled water), and customary practices through 
which they tried to motivate children to speak faster (drinking 
water from a bell or water that has boiled), learn to read and 
write or play musical instruments by the river. In addition, a 
number of folklore and author’s texts, paremias and slang sam-
ples are analyzed, which illustrate the cohesion of the concepts 
«water-language», «drink-speak», etc., and samples of ancient 
writing of different peoples of the world, which were formed in 
climatic zones that differed in the amount of precipitation.

The source basis of the study is the materials of field investi-
gations stored at the Ethnology Institute of the National Acad-
emy of Sciences of Ukraine (notes of L. Saban (1980) from 
Nadvirna district of Ivano-Frankivs’k region, H. Droniv (2012) 
from Bohorodchany and Kosiv districts of Ivano-Frankivs’k re-
gion, author (2005—2011) from Dolyna and Verkhovyna dis-
tricts of Ivano-Frankivs’k region,Vyzhnytsia district of Cher-
nivtsi region and Kaniv district of Cherkasy region), as well as 
works of the end of the XIX—XX centuries.

The methodology of the work is based on general scientific 
methodological principles and basic requirements that apply to 
the works of historical and ethnographic direction.

Keywords: water, language, speech, talk, river, waterfall, 
research. 
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Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-
обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ритуальністю 
і функційністю води в народній традиції. Об’єктом дослі-
дження є традиційний світогляд, звичаєво-обрядова ку ль-
ту ра, фольклорна традиція українців, а предметом — се-
мантична пара «вода-мова», тобто ті обрядові контексти та 
лінгвістичні одиниці, у яких поняття «вода» і «мова» демон-
струють значеннєву тотожність. Зокрема, у статті розгля-
нуто окремі обрядові настанови, пов’язані з обрядом пер-
шого купелю немовляти, і звичаєві практики, за допомогою 
яких намагалися спонукати дітей швидше розмовляти, на-
вчати грамоти чи гри на музичних інструментах тощо. Дже-
рельною основою дослідження є матеріали польових роз-
слідів, що зберігаються в Інституті народознавства НАН 
України (записи Л. Сабан 1980 р. з Надвірнянського р-ну 
Івано-Франківської обл., Г. Дронів 2012 р. з Богородчан-
ського і Косівського р-нів Івано-Франківської обл., автор-
ки 2005—2011 рр. з Долинського і Верховинського р-нів 
Івано-Франківської обл., Вижницького р-ну Чернівецької 
обл. та Канівського р-ну Черкаської обл.), а також праці 
кінця ХІХ—ХХ ст. 

Методологія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових 
мето до ло гічних принципах та основних вимогах, які ставлять-
ся щодо праць історико-етнологічного спрямування. 

Ключові слова: вода, мова, говорити, ріка, водоспад, 
дослідження.
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Вступ. Кількарічні дослідження авторки обря-
дових явищ, пов’язаних із застосуванням води, 

окреслили поліфункційне коло її використання у на-
родній традиції українців: задля очищення й обері-
гання, з огляду на її продукуючі й медіаторні власти-
вості тощо. Відштовхуючись від напрацювань кіль-
кох вчених у царині етнолінгвістики й архітектури 
(дослідження Я. Адамовського, Є. Бартмінського, 
М. Бжозовської, У. Майєр-Барановської, С. Нєб-
жеґовської, Й. Шадури [1, s. 266], Н. Павлова [2, 
с. 301—305]), авторка спробувала прискіпливіше 
проаналізувати не лише фольклорні тексти та інший 
лінгвістичний матеріал (паремії, вірші, сленгові го-
вірки тощо), але й низку уявлень та обрядових чин-
ностей, завдяки чому виявила низку «здатностей» 
світоглядного характеру, які «виявляє» вода: «бачи-
ти», «говорити» та ін. Власне на останній з них і буде 
зосереджено увагу у цій статті, а сучасний лінгвістич-
ний зріз питання актуалізує тему дослідження.

Методологія дослідження ґрунтується на за-
гальнонаукових мето до ло гічних принципах та осно-
вних вимогах, які ставляться щодо праць історико-
етнологічного спрямування. 

Основна частина. Візьмімо для прикладу сло-
во буркут, чи боркут. Саме так українські горяни 
називають природну мінеральну воду (пор.: «Моц-
ний буркут у ніс поре, а слабий у череві коле»), 
рідше  — природне джерело (Іл. 1—3). Укладачі 
«Словника народних стереотипів і символів» (Лю-
блін, 1999) виводять етимологію цієї назви від сло-
ва бурчати, яке в українській мові має два значення: 
говорити невиразно, нерозбірливо; утворювати 
одноманітні, схожі на булькання звуки, дзюрча-
ти (про річку, струмок тощо). Жителі Центрально-
го і Східного Полісся словом бурчак іменують стру-
мок або потічок, який піниться і відповідно булько-
че. Натомість серед мешканців Західного Полісся 
слово бурчак позначало скисле молоко, тобто рі-
дину, що також почала пінитись і булькати. Схо-
жим чином в околицях Вєлічкі — соляної шахти, 
що поблизу Кракова, — глибоке джерело отрима-
ло назву bełko від «bełkotać», що перекладається як 
белькотіти, белькотати, лепетати (про мовлення), 
а також булькати, булькотіти (про рідину). Укра-
їнською перше значення слів булькотати, булько-
тіти стосується рідин і означає утворювати корот-
кі й часті звуки під час виливання або витікання 

Іл. 3. Джерело мінеральної води, село Буркут Верховин-
ського р-ну Івано-Франківської обл. [3]

Іл. 1. Купальний заклад в Буркуті, cело Буркут Верховин-
ського р-ну Івано-Франківської обл. [3]

Іл. 2. Буркут над Черемошем, село Буркут Верховинсько-
го р-ну Івано-Франківської обл. [3]
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крізь вузький отвір та під час кипіння; інше зна-
чення цих слів стосується невиразної мови, бурмо-
тіння. Пор. також «жебоніти»: говорити неясно, 
невиразно, нерозбірливо, бубоніти, белькотати, 
белькотіти; говорити швидко, весело, з охотою, 
але неголосно, шушукати, шептати, шепотіти, а 
також створювати тихі, одноманітні звуки (ше-

лест, дзюркотіння та ін.); «плескати»: бризка-
ти водою (або іншою рідиною), лити її на кого-, 
що-небудь і водночас говорити дурниці, вигаду-
вати що-небудь, чого не було і немає [1, s. 266; 
4, с. 39; 5, с. 31; 6, с. 29; 7, с. 145, 149, 666; 8, 
с. 692; 9, с. 83].

Схожу інформацію виявили й нещодавні польо-
ві пошуки на Буковинській Гуцульщині. Отож, у 
с. Шепоті Долішньому, неподалік Вижниці, зано-
товано розповідь про походження назви села з дуже 
прозорою етимологією: першопоселенці назвали село 
«Шепотом», оскільки воно розташоване на березі 
річечки, шум якої нагадував їм шепіт [10, арк. 35]. 
А що «Шепотом» названо села й у Косівському 
та Путильському районах, «Шипотом» — водо-
спад поблизу Пилипця на Міжгірщині (Іл. 4), «Гу-
ком»  — водоспади неподалік г. Говерли і с. Тата-
рова на Надвірнянщині, у с. Шешори на Косівщи-
ні, «Гуркалом» — водоспад, що біля с. Корчина на 
Сколівщині (Іл. 5), а «Гукалом» — річечку побіля 
с. Кулівці на Заставнівщині, можна припустити, що 
спостережливі горяни з різних куточків Карпат і де-
які їхні сусіди час від часу таки дослухаються, про 
що ж мовлять їхні джерела.

Із польових записів Г. Дронів відомо, що за шу-
мом джерела жителі с. Яблунька на Богородчанщи-
ні визначають погоду: «Слухаємо, як шумит вода, 
якшо шумит вище до джерела, до витоку, то це 
на погоду, а як нище — на негоду» [11, арк. 71]. А 
от один із жителів с. Мариничі, неподалік Путили, 
спостеріг, що на дощ «музика файно стелитци» 
і голос, а «єк голос ни ведетци — буде веремнє 1» 
[12, арк. 40]. Звісно, що такі явища мають свою фі-
зичну природу, однак вони цікаві у контексті цьо-
го дослідження.

Про вміння чути навколишній світ, а часом і на-
слідувати його звуки свідчить інформація, яку сво-
го часу у с. Бистриці на Надвірнянщині занотува-
ла Л. Сабан. Один зі старожилів розповів дослід-
ниці, що на музичних інструментах вчили грати «по 
воді»: «Вода попри камінь говорить, а він (музи-
кант) грає» [13, арк. 58]. Здобували «науку» за 
посередництвом води і на Буковинській Гуцульщи-
ні. Із запису Г. Маковій відомо, що на Сторожинеч-
чині у день Кирила і Мефодія (24 травня) у своє-

1 Веремнє (гуц.) — гарна сонячна погода.

Іл. 4. Водоспад Шипіт, Міжгірський р-н Закарпатської 
обл. Фото авторки. 2012 р.

Іл. 5. Водоспад Гуркало, село Корчин Сколівського р-ну 
Львівської обл. Фото авторки. 2019 р.
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рідний спосіб відзначали «Кирилівку» — свято пи-
семності. Старші хлопці, котрі «знали грамоти», на 
березі ріки писали оповідь про створення світу, аби 
заохотити молодших вчитися писати, інші діти ро-
били літери з глини і випікали у вогні, опісля дорослі 
«екзаменували» написи і нагороджували найвправ-
ніших [14, с. 230—233].

Промовистішими щодо асоціативного зв’язку 
вода-мова є деякі фольклорні тексти. От хоча б ці:

Як ні майиш покидати, покинь воду пити,
Аби с ни міг до другої слова промовити;

Як у полі при роботі води сі напити,
Так з тобою постояти, та й поговорити;

Ой вийду я да на ярочок,
Спущу голосочок...;

Глибока річка, як думка (невербалізоване слово. — 
Л. Г-П.) 2, йде спокійно;

* * *
Правдива заслуга, як велика ріка, що глибша, то 
тихіше йде [15, с. 90, 142; 16, с. 57; 17, с. 54; 18, 
с. 170].

Натякають на це й авторські рядки минулого, а 
також тексти сучасних популярних пісень:

Німим отверзуться уста;
Прорветься слово, як вода (Т. Шевченко).

Чуєте рокоти?
Чуєте рев?
Прут послизнувся з обриву! (В. Лучук).

Как дождь, я словом потеку (В. Тредіаковський).

Єк вода з головиц 3, габа 4 габу б’ючі, плили йиму з 
рота співанки одна за однов безперестанку 

(П. Шекерик-Доників).

Кажуть люди я сама, наче квіточка,
Що пливуть мої слова, як та річечка... 

(А. Демиденко).

Ой говорила чиста вода, де живе любов моя.
Ой говорила чиста вода, як її зустріну я...

2 Пор. з рос. растекаться мыслию по древу. 
3 Головица (гуц.) — 1) природне джерело; 2) верхів’я 

річки.
4 Габа (гуц.) — хвиля на гірській річці.

Ти подруженько моя, синьоока течія,
Про коханого всю правдоньку скажи... (Д. Гольде).

На думку деяких дослідників, у новий час саме 
поезія стала осереддям і виразником архаїчного сві-
тобачення [2, с. 301, 302; 19; 20, с. 87; 21; 22; 23, 
с. 32]. Проте міфопоетичне мислення виявилось на-
стільки тривким, що його відгомін відчутний навіть 
у сучасних фразеологізмах (пор. переливати з пус-
того в порожнє, плескати язиком, тобто не каза-
ти нічого путнього, перемивати комусь кістки — 
обмовляти, товкти воду в ступі — говорити одне й 
те саме) та сленгових говірках. Так, для позначення 
поняття замовкнути, припинити розмову арго про-
понує свої варіанти: всохнути, засохнути, заткнути 
фонтан [24, с. 486; 25, с. 863; 26, с. 121; 27]. При-
кметною у цьому контексті є й назва заручин на Бу-
ковинській Гуцульщині. Тут, за даними Г. Маковій, 
домовленість про майбутнє весілля, розмір посагу, 
яку «запивали на добрі гаразди», називали «пити 
слово», «випити слово» [14, с. 100; 28, с. 29]. Зре-
штою, сільські криниці зазвичай ставали осереддям 
місцевих пліток і чуток (Іл. 6), а прохання напитися 
води зчаста свідчило про бажання прохача побала-
кати: «Навікь приходили по воду, ишли до хати, 
сідали з татом поговорити. Було й так, шо жін-
ка прийшла по воду, тай за чоловіком» (с. Ниж-
ній Березів Косівського р-ну) [30, арк. 22].

Спираючись на дослідження російського науков-
ця Н. Мечковської, яка вважає зв’язок мови (мов-
лення) і ріки архаїчним архетиповим образом, що ві-
добразився у деяких міфологічних традиціях і мовах 
(йдеться про ріку як божество, яке у хетів і ханаане-
ян уособлювало вищий суд, а відгомоном цих уяв-
лень була одна з форм середньовічних ордалій  — ві-

Іл. 6. Коло криниці, село Керелівка Звенигородського  р-ну 
Черкаської обл. Фото Г. Шевченка. 1907—1908 рр. [29] 
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доме в Україні і загалом Європі «купанням відьом» 
(Іл. 7), тобто здатність води проявляти, виголошу-
вати винного чи виправдовувати невинного), а та-
кож беручи до уваги інші міфологічні традиції (на-
приклад, у ведичній богиня мови Вач пов’язана з 
небесними водами, в індуїстській Сарасваті — це 
особлива ріка, що спадає вертикально з неба, і вод-
ночас дружина Вішну, яку вважають покровитель-
кою мови, поезії та інших мистецтв) [2, с. 301; 24, 

с. 485—486; 32, с. 341], вважаю доцільним звер-
нути увагу й на розповсюджені практики «начиту-
вати», «наговорювати» на воду (поблизу води) за-
мовляння задля зцілення від недуги чи в іншій по-
требі (Іл. 8), проголошувати побажання над чаркою 
алкоголю на застіллях тощо як на додаткові ілюстра-
ції такого зв’язку. 

Досі вчені не дійшли одностайного висновку сто-
совно спільнокореневості слів річ (мова) (з прас-

Іл. 8. Жінка робить «примівку», село Киселиці Путиль-
ського р-ну Чернівецької обл. Фото В. Дмитрюка. 2016 р.Іл. 7. «Купання відьми» [31]

Іл. 9—10. Кіпу — вузликове письмо інків. Перу [33; 34]

Іл. 11—12. Ієрогліфи. Китай [Ілюстрація за виданням: 2, 
с. 303]; [35]

Іл. 13—14. Сучасне письмо іврит, що розвивалося в зоні 
середземноморських дощів [Ілюстрація за виданням: 2, 
с. 304]; [36]
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лов. rekti — говорити) і ріка, хоча свого часу таку 
можливість припускав В. Даль, вважаючи, що сло-
во речь щодо слова река, імовірно, має той самий 
корінь, проте «відсахнулось» і стоїть окремішньо 
[2, с. 301; 24, с. 486]. Так чи інакше, але плідними 
видаються розсліди ще одного російського вчено-
го Н. Павлова, який, досліджуючи ранні пам’ятки 
писемності, припускає, що у зовнішньому вигляді 
письма деванагарі, кіпу, івриту, асирійського і фі-
нікійського письма, китайських ієрогліфів, месопо-
тамського клинопису, а також сучасних арабських 
шрифтів і согдійського письма відображається ідея 
небесного походження мови (дослівно — стікання 
з неба на землю у вигляді потоків графічних знаків 
у місцевостях з частими дощами чи затримування і 
концентрація їх на рівні землі, що характерне для 
місцевостей із меншою сумарною кількістю опадів) 
(Іл. 9—17) [2, с. 302—305]. 

Продовжуючи етимологічні заглиблення, прига-
даю прак ти ку галицьких гуцулів, про яку згадує у 
своїй відомій праці В. Шухевич, лікувати «йордан-
ською» водою дитячу німоту. Коли на Водохреще 
священик і дяк здійснювали обхід сільських осель, 
хтось із домашніх німої дитини просив дяка дати їй 
напитися свяченої води з дзвінка. Вважали, що ди-
тина «від того ме невдовзі говорити» (Верховин-
щина) [39, с. 213]. Як засвідчують сучасні польо-
ві пошуки, звичай у різних відмінах на цих теренах 
побутує й досі. Скажімо, у Верховині респондентка 
оповіла, що свого часу попросила колядників напоїти 
її сина криничною водою з дзвінка, завдяки чому, як 
вірить жінка, її син невдовзі став аж надто балаку-
чим. У навколишніх селах (Красник, Криворівня) до 
такої практики вдаються щороку для того, аби дити-
на мала дзвінкий і приємний голос. Для цього у дзві-
нок наливають свяченої або ж «цілої» води. З тією 
ж метою, аби мати гарний і сильний голос, не втра-
чати його під час тривалого колядування, на цьому 
терені вже дорослі гуцули зчаста до колядницького 
дзвінка наливають хмільні напої (Іл. 18—19) [40, 
арк. 29—30, 40—41, 58].

Завдяки запису Є. Гайової відомо, що схожої 
практики у минулому дотримувалися й лемки. У 
с. Смерековому на Великоберезнянщині на перший 
Святвечір дитину, яка вперше вечеряла, тричі напу-
вали вином, налитим у дзвоник. Так чинили, «щоби 
красний голос мав співати» і «щоб як дзвунчик 

голос мало» [41, с. 68]. Щоб визначити, чи по-
дружжя матиме «голосні діти», закарпатські гуцу-

Іл. 15—16. Сучасний арабський друкований шрифт [Ілю-
страція за виданням: 2, с. 305]; [37]

Іл. 17. Арамейське письмо [38]
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ли на весіллі пили горілку з дзвоника, що ним при-
крашали весільну «курагов», а тоді дзвонили і за 
гучністю звуку завбачували «голосистість» майбут-
ніх дітей [42, с. 190]. Подібно й румунки Буковини 
напередодні Василя пили воду з колядницьких дзвін-
ків, примовляючи: «Як задзвенів дзвіночок у цей 
вечір, нехай так задзвенить і мій голос улітку» 
[43, с. 205], — а практика напувати дитину, котра 
не квапилася розмовляти, водою з дзвінка загалом 
відома східним слов’янам [44, с. 263] 5.

Іншим, проте не менш промовистим заходом по-
слуговувалися буковинські гуцули. У с. Шепоті До-
лішньому на Вижниччині, щоб дитина почала гово-
рити, чинили так: у горщик, в якому варили мамалиґу 
і залишились рештки каші, вливали холодної води, а 
що горщик іще був гарячим, то вода починала буль-

5 До цікавої практики за таких обставин вдавалися й ро-
сіяни: дитину напували водою, якою попередньо вимили 
ложки, а що ложки торохтять, дитина, вочевидь, мала 
перейняти цю властивість [45, с. 131].

котіти: «та’ як аж говорити». Вистудивши, цією 
водою напували дитину. У сусідній Лопушній вва-
жали, що достатньо лише закип’ятити у казанку, в 
якому вариться кулеша, воду, і, коли вистигне, да-
вати дитині пити: «Як махом боє  6 — так, кажут, 
махом починає говорити», «Та й вода клекотит, 
знаєте, та й так дитина буде» [10, арк. 34—35, 
72—73]. Цікаво, що понад сто років тому на Цен-
тральній Бойківщині (с. Ходовичі Стрийського по-
віту, нині — Стрийського р-ну) Ф. Колесса заноту-
вав вірування, відповідно до якого господині, у якої 
довго кипить відставлений горщик зі стравою, слід 
сподіватися бійки від чоловіка, яка, звісно ж, не обі-
йдеться без сварки [46, с. 86] 7.

Така мисленнєва аналогія лягла в основу й низ-
ки інших вірувань. Скажімо, на Лемківщині (запис 
І. Буґери) дівчині не радили митися у «переваре-
ній», тобто кип’яченій воді, бо тоді б на неї люди 
«вріли» (не любили) і, не важко здогадатися, пус-
кали б по селу поговір [47, с. 11]. Деінде, готую-
чи воду для першого купелю немовляти, остеріга-
лись використовувати окріп, оскільки вважали, 
що це зіпсує майбутню вдачу дитини: «аби не дай 
Боже вода би не закипіла дітині, як ся куплю ді-
тину. Не мож у кип'яченій воді дітину купати, 
ну, та бо не бде спокійна, буде мати нерви, буде 
кип'ятити так, як тота вода кипит. Би не дай 
Боже не закипіла!», «У нас того спокон віків пе-
редали, шо воду кіпячену ни цей. Просто нагрі-
ваємо. Ну так, ми навіть не знаємо, шо перекі-
пячувати, шоб кіп’ячоною водою» (с. Вишків До-
линського р-ну, с. Долішній Шепіт Вижницького 
р-ну). Остерігались використовувати окріп для ку-
пелю дитини і лемки Пряшівщини [10, арк. 20, 55; 
48, арк. 58; 49, с. 242]. 

Зі схожими пересторогами, аби «не було таке 
вредне дитя, кип’яток наче», уникали купати в над-
то гарячій воді немовлят і подекуди на Середній Над-
дніпрянщині, Волині, Поліссі та Поділлі, бо серди-
ті люди, як відомо, слів не добирають. Із цією за-

6 Боїти (гуц.) — кипіти.
7 Спритнішими виявились буковинські гуцулки, котрі, аби 

вберегтися від сварливих чоловіків, на Теплого Олекси 
(30 березня) переливали собі через голову відро води, 
відтак вдаряли ним об землю і проказували: «Поторох-
чи, покричи, би чоловікова хавка до мене зі злом си не 
втворяла» [14, с. 161].

Іл. 18—19. Пиття алкоголю з дзвінка, cелище Верховина 
Івано-Франківської обл. Фото авторки. 2015 р.
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сторогою свого часу пов’язував витоки приказки «в 
горячій воді купаний» М. Грушевський, який осно-
вний фактаж до своєї праці призбирав у с. Субото-
ві на Чигиринщині. Відома така настанова й іншим 
слов’янським народам (росіяни, білоруси, поляки, 
болгари) [50, арк. 113; 51, с. 27; 52, с. 126; 53, с. 95; 
54, с. 53; 55, с. 219; 56, с. 76—77].

Висновки. Таким чином, аналіз фактографічно-
го матеріалу дає змогу констатувати значеннєву спа-
яність понять «вода» і «мова», які на вербальному 
рівні можуть позначати тотожні явища, впорядко-
вуючи і структуруючи в такий спосіб набір одиниць 
символічної мови культури. Наведені факти свідчать 
про глибоку архаїку досліджуваного явища, що збе-
рігає тяглість і в сьогоденні. 

Звісно, що ця розвідка не вичерпує все багато-
маніття означеної проблематики, а радше формулює 
спонуку до подальших досліджень у цій царині.
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