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Among the sacral objects that throughout the long historical 
tradition of their use have acquired a variety of ritual, magic, 
protective, healing application, the wax candle perhaps ranks 
nearly second to none by its status. The flame of the wax candle 
as one of the centerpieces of the universe was the primary sym-
bol of the life giving and curative energy of the Sun and solar 
light, the symbol of vital power, fertility, purification. As the 
incarnation of the heavenly light, the glowing Sun, warmth and 
brightness, the candle played an important role in the ritual 
practice of the Ukrainian peasantry being a universally used 
sacral object, an indispensable attribute of the entire range of 
family, calendar and occasional rites, religious practices, sacri-
ficial offerings, routine and sacral magic actions, that is, it in-
variably accompanied all watershed events, comprehended and 
actualized only within the context of the rite.

Many centuries of Slavonic tradition of ritual use of wax in 
the extended ritual form were preserved till the 19th — early 
20th c. in the Ukrainians’ folk ritualism — celebration of cal-
endar festivities and rituals of human life cycle (birth, wedding, 
funeral and commemorative), and they still exist in a modified 
form. The ritual functions of wax candles in folk ritualism — as 
a mediator between the earthly and the unearthly, symbol of 
transition to new living status, symbol of human life, symbolic 
analogue of a human, bearer of apotropaion and cathartic po-
tential — purification of humans and of the deceased soils from 
the impurity of sin.

In this article we focus our attention on the semantic-func-
tional yield of wax (wax candle) in the context of the traditional 
wedding and funeral-memorial rites (as more “public” as com-
pared to the authentic and better preserved) of the Ukrainians 
of Northern Moldova that till present day demonstrate the fea-
tures of appreciable conservation of numerous archaic elements. 
The article explores semantic-functional yield of wax in the 
context of the traditional family (wedding and funeral-memori-
al) rites as the main research problem. The object of the study 
is the family ritualism of the Ukrainians of Moldova, and the 
research subject — semantic-functional yield of wax in its con-
text. The study used comparative, typological, structural-func-
tional methods and method of field researchers.

Since there have been no research works conducted on that 
subject, the article is based on the field materials gathered by 
the author in 2007 during the combined historical-ethnograph-
ic expedition of the Institute of Ethnology of the National 
Academy of Sciences of Ukraine to the Ukrainian villages in 
Moldova (Drochia, Glodeni, Singerei, Floresti districts). 
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Як уособлення небесного вогню, світила-Сонця, тепла 
та світла свічка відігравала значну роль в обрядовому житті 
українського селянства, будучи повсюдно затребуваним 
ритуальним предметом, неодмінним атрибутом низки 
сімейних, календарних та оказіональних обрядів, релігійних 
практик, жертвоприношень, повсякденних та сакральних 
магічних дій.

У фокусі нашої уваги в цій статті перебуватиме семантико-
функціональне навантаження воску (воскової свічки) в 
контексті традиційної весільної та похоронно-поминальної 
обрядовості (як більш «публічної», на відміну від родильної, 
й краще збереженої) українців Північної Молдови, що і 
нині демонструє риси значної законсервованості багатьох 
архаїчних елементів. Об’єктом дослідження є родинна ри-
туалістика українців Молдови, а предметом — семантико-
функціональне навантаження воску в її контексті. У дослі-
дженні використано історико-порівняльний (компара-
тивний), типологічний, структурно-функціональний 
методи та метод польових досліджень. 

Оскільки спеціальних досліджень цього предмету не 
було, стаття базується на польових матеріалах, зібраних 
автором 2007 р. під час комплексної історико-етнографічної 
експедиції Інституту народознавства НАН України до укра-
їнських сіл Молдови (Дрокіївський, Глодянський, Синже-
рійський, Флорештський райони).

Ключові слова: віск, свічка, семантика, ритуал, укра-
їнці, Молдова.
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Вступ. Серед ритуальних предметів, що упро-
довж тривалої історичної традиції використання на-
були розмаїтого обрядового, магічного, захисного, 
лікувального призначення, чи не найперше місце за 
займаним статусом посідає воскова свічка. Вогонь 
воскової свічки як один із першоелементів світобу-
дови був первісним знаком життєдайної та цілю-
щої енергії Сонця й сонячного проміння, символом 
життєвої снаги, родючості, очищення. Як уособлен-
ня небесного вогню, світила-Сонця, тепла та світла 
свічка відігравала значну роль в обрядовому житті 
українського селянства, будучи повсюдно затребу-
ваним ритуальним предметом, неодмінним атрибу-
том низки сімейних, календарних та оказіональних 
обрядів, релігійних практик, жертвоприношень, по-
всякденних та сакральних магічних дій, тобто незмін-
но супроводжувала усі його етапні життєві події, що 
осмислювались та актуалізувались лише в рамках 
ритуалу. Метою цієї статті є дослідити семантико-
функціональне навантаження воску (воскової свіч-
ки) в контексті традиційної весільної та похоронно-
поминальної обрядовості (як більш «публічної», на 
відміну від родильної, й краще збереженої) українців 
Північної Молдови, що і нині демонструє риси зна-
чної законсервованості багатьох архаїчних елемен-
тів. Об’єктом дослідження є родинна ритуалісти-
ка українців Молдови, а предметом — семантико-
функціональне навантаження воску в її контексті. 

Оскільки спеціальних досліджень цього предме-
ту не було, стаття базується на польових матеріа-
лах, зібраних автором 2007 р. під час комплексної 
історико-етнографічної експедиції Інституту наро-
дознавства НАН України до українських сіл Мол-
дови (Дрокіївський, Глодянський, Синжерійський, 
Флорештський райони) [1].

Основна частина. Воскова свічка як атрибут на-
родного весільного обряду українців, що увійшов у 
церковний канонічний чин вінчання, відома принай-
мні з XVI ст. [2, c. 148]. Не був винятком й шлюб-
ний обряд українців Молдови, у якому спостерігало-
ся в історичній ретроспективі й великою мірою збере-
глося донині важливе знакове навантаження воскової 
свічки. Повсюдно воскові свічки обов’язково брали 
з собою до церкви, де в неділю відбувалася урочиста 
церемонія шлюбування: «Молоді на шлюбі трима-
ли церковні свічки об’язатєльно» (с. Баронча Дро-
кіївського р-ну); «як шлюб в церкві, молоді мають 

свічки в руках», «молоді в церкві тримають він-
чальні свічки» (с. Слобозія Кишкеряни Синжерій-
ського р-ну); «молоді в церкві тримають свічки 
весь час запалені» (сс. Михайлівка, Петропавлів-
ка Синжерійського р-ну); «на весіллі, як стоять 
в церкві, то мають свічки, вінчальні свічки три-
мають» (с. Миколаївка Флорештського р-ну); «дві 
свічки роблять на свадьбу, йдуть до попа, там за-
палюють і ще дома запалюють» (с. Проданешти 
Флорештського р-ну); «як стояли в церкві, мали 
свічки вінчальні, женіх і нєвєста, і нанашки три-
мали свічки, ті свічки, що вони тримали, давав 
батюшка з собою»; «молоді тримають у церк-
ві вінчальні свічки, нанашки тримають, і молоді 
тримають, молоді беруть їх додому, світять на 
свята» (с. Марамонівка Дрокіївського р-ну); «він-
чальні свічки мали молоді на вінчанні, в церкві ли-
шали» (с. Чапаївка Дрокіївського р-ну); «як він-
чаються, нанашки, дружби зі свічками» (с. Ста-
рі Шальвіри Дрокіївського р-ну).

Воскові свічки фігурували не лише під час цер-
ковного вінчання, вони горіли упродовж усього по-
саду молодих як традиційного домінантного санкці-
онуючого весільного обряду, що виконував функцію 
ритуальної злуки молодят. У низці обстежених сіл 
(Баронча, Слобозія Кишкеряни, Михайлівка, Пе-
тропавлівка, Чапаївка) звичайно на стіл перед мо-
лодими ставили коровай («калач»), у який затикали 
дві вінчальні (одну перед нареченим, другу перед на-
реченою) свічки й запалювали їх. Свічки мали горіти 
усю ніч, доки тривала весільна гостина. Локальною 
особливістю сіл Старі Ізарани та Миколаївка Син-
жерійського р-ну була присутність за весільним сто-
лом перед молодими не лише великих запалених сві-
чок у короваї, а й двох маленьких свічечок. 

Ритуал запалювання двох воскових свічок у весіль-
ному короваї фіксується не лише в українців Мол-
дови, а й Придністров’я [3, c. 89] та виявляє типо-
логічні паралелі з низкою місцевостей Півдня Украї-
ни (Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина), 
де перед молодими, які сідали на посад, ставили ве-
сільний коровай зі свічками, а світилка (варіант — 
хрещені батьки-«нанашки») запалювала свічки. 
Обов’язком світилки було захищати святий вогонь 
від «злого подиху», слідкуючи, щоб свічки не згас-
ли [4, арк. 143; 5, c. 213; 6, с. 68; 7, с. 139, 190; 8, 
с. 50, 52, 63, 104, 171, 206, 227, 268, 291, 340]. 
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Весільні свічки, за народними віруваннями, віді-
гравали доленосну роль, оскільки, спостерігаючи за 
їх горінням, прогнозували життєву перспективу мо-
лодят. Тут бачимо виразну проекцію яскравості го-
ріння воскової свічки в екзистенціально визначаль-
ний момент весілля (посад, пов’язаний з лімінальним 
становищем молодих, розглядаємо як своєрідне ініці-
аційне випробування, іспит на готовність до сімейно-
шлюбних відносин як у моральному, так і фізично-
му сенсі) на усю подальшу життєву долю пошлю-
блених. Серед мешканців українських сіл Молдови 
вважалося, що із молодих скоріше помре той, чия 
свічка, запалена у церкві на вінчанні чи вже вдома, 
на посаді, швидше згорить, і навпаки — чия горі-
тиме довше, той довше й житиме: «І дивляться з 
тої сторони, що женіх сидит, май крепко згоріла, 
а там, де нєвєста — та начинає сміяться, що ти 
май скоро вмреш, а я май довго буду жити, так 
ворожать» (с. Баронча Дрокіївського р-ну), «ко-
тра свічка лучче горить, той буде жити довго, 
а чия свічка погасла, той помре раніше» (сс. Ми-
хайлівка, Петропавлівка Синжерійського р-ну), «я 
з жінкою, твоя свічка вінчальна май скоро потух-
ла, ти вмреш скорше» (с. Старі Шальвіри Дрокі-
ївського р-ну). В основі цієї керомантії лежить ар-
хаїчне ототожнення душі і життя з вогнем, а свічка 
як його носій виступає аналогом, мірилом людсько-
го буття, визначником його тривалості.

Подібна весільна мантика за участю воскових сві-
чок характерна не лише для українців Молдови, вона 
простежується і на суміжній території Півдня Укра-
їни [5, с. 213; 8, с. 60, 102; 3, с. 89], а також роз-
повсюджена на теренах багатьох інших українських 
етнографічних районів [9, с. 367—370]. 

В історичній ретроспективі присутність воскових 
свічок як необхідного атрибуту церковного чину він-
чання, а відтак і шлюбна керомантія за силою та якіс-
тю горіння набула значного поширення не лише в 
українців, а й в їх найближчому слов’янському ото-
ченні — у білорусів, поляків, росіян, болгар [10, 
с. 147; 11, s. 58; 12, s. 78; 13, s. 191; 14, с. 140—
141, 146; 15, 38; 16, 250; 17, с. 57; 18, с. 237]. 

У тлумаченні витоків народних уявлень про коре-
ляцію запаленої воскової свічки з триванням люд-
ського життя, не позбавленої актуальності і донині 
видається думка, висловлена свого часу О. Афана-
сьєвим: у цьому контексті душа розумілась як во-

гонь, а життя було можливим тільки доти, поки горі-
ло це внутрішнє полум’я: погасло воно, життя припи-
нялося. Існування цього зв’язку прекрасно ілюструє 
вираз «погасло життя» та порівняння смерті зі згас-
лою свічкою в народних піснях. Смерть гасить во-
гонь життя. Звідси й поява прикмет: якщо в молодих 
погасне під вінцем свічка, то це провіщає їм швид-
ку смерть; у кого згорить більше свічки, той раніше 
помре. У цих прикметах протікання життя ототож-
нюється з горіння свічки: швидше згорить свічка, 
швидше спливе життя [19, с. 126]. Власне наяв-
ність подібних керомантичних прикмет засвідчує, 
що шлюбні свічки були важливою сполучною лан-
кою між двома світами — живих та мертвих. Вті-
люючи вітальну силу людини як представника люд-
ського роду загалом, полум’я вінчальної свічки без-
посередньо проектувалося на vis vitalis конкретної 
особи, кожного з учасників шлюбної пари, для ко-
трого її індивідуальне запалення під вінцем було ри-
туально обов’язковою дією.

У порівнянні з весільною, набагато ширшим та 
вагомішим виявляється функціональне призначен-
ня воскової свічки у похоронно-поминальній обря-
довості українців Молдови. Вона фігурує на різних 
етапах похоронної драми, супроводжуючи людину 
від моменту агонії аж до завершення поховальної це-
ремонії та протягом виконання поминальних обрядів 
вдома, в церкві, на цвинтарі. 

Запалення свічки під час агонії, у момент «роз-
луки душі з тілом», було, за народним переконан-
ням, одним із обов’язкових елементів ритуального 
оформлення біологічної смерті людини; воно у ши-
рокому розумінні пов’язано з концептом зору пред-
ставників світу живих та світу мертвих, а у вузь-
кому — з поширеним серед загалу уявленням про 
темряву царства мертвих, куди потрапляє умираю-
чий. Сучасні польові етнографічні матеріали засвід-
чують, що в якості «смертельної» застосовувалась 
звичайна воскова свічка (не виключено, що рані-
ше перевага все ж надавалась свічкам, посвяченим 
в церкві на великі рокові свята для участі у прове-
денні календарних обрядів, які володіли особливою 
магічною силою — стрітенським, страсним, йордан-
ським трійцям). Народна традиція диктувала в мо-
мент смерті обов’язково запалювати свічку і вклада-
ти її до рук умираючого («підпалити свічку, коли 
умирав»). Ця ритуальна практика набула поширен-
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ня практично у всіх обстежених нами українських 
селах Молдови (сс. Баронча, Марамонівка, Чапа-
ївка, Старі Шальвіри Дрокіївського р-ну, сс. Сло-
бозія Кишкеряни, Первомайське, Теура Нова, Ми-
хайлівка, Петропавлівка, Миколаївка, Старі Ізарани 
Синжерійського  р-ну, сс. Миколаївка, Проданешти 
Флорештського р-ну). У ритуальній практиці вкла-
дання воскової свічки до рук помираючого актуалізу-
валась семантика полум’я воскової свічки як аналогу 
людського життя, відповідника душі, що перебуває 
у тілі, а по смерті покидає його, подекуди адекватно 
усвідомлювана й самими носіями традиції: «Чоловік 
як умирає, должен тримати свічку, щоб бачила 
душа, куда йде»; «як умирає, то свічку в руки да-
ють, щоб він умер зі свічкою»; «як помирав, дава-
ли свічку до рук, зі свічкою вмирати запаленою». 
Архаїчний світоглядний контекст й неабияку риту-
альну значимість наявності воскової свічки у момент 
агонії підкреслює практика передавати свічку покій-
нику, який помер без неї, з наступним мерцем, за-
фіксована нами у с. Марамонівка.

На обстеженій території Північної Молдови при-
сутність запалених воскових свічок була обов’язковою 
не лише під час агонії, а й згодом, по опорядженні 
тіла померлого, під час його відвідин родичами та од-
носельцями. Упродовж усього часу, поки мрець ле-
жав у хаті — біля нього безперестанку горіли свічки, 
які приносили усе нові й нові відвідувачі. В україн-
ців жило переконання в необхідності відвідати і вша-
нувати увагою кожного померлого, яке базувалось 
на наступному світоглядному засновку: хто скільки 
свічок відніс протягом життя мерцям, стільки світ-
ла запалиться після смерті на «тому» світі назустріч 
його душі. За іншими віруваннями, кожен, хто при-
носив свічку небіжчику, здіймав з душі тягар одного 
гріха. Дослідники схильні розглядати традицію від-
відування померлого усім дорослим населенням села 
в контексті язичницьких громадських зібрань (коли 
помирав односелець, сходилися до його помешкання 
з запаленими свічками), в яких простежуються ре-
лікти трактування смерті одного з членів колективу 
як суспільнозначимого явища [20, с. 145, 157]. А 
тому універсальною була практика прощатися (при-
ходити «на провожання», «на верец») з померлим зі 
свічкою, яку, за свіченням респондентів, запалюва-
ли й переважно ставили у церковний підсвічник (а 
раніше, очевидно, у миску з пшеницею): «Я при-

йшла зо свічечкою, прийшла побачити, посиді-
ти. І прийшли, посиділи і зразу поставили свіч-
ку, запалюється свічку, горит та свічка, в нас 
насвєшники от пола»; «як я маю свічку, то палю 
свічку, зі свічкою йду, свічку даю запалену і на 
свєшник» (с. Баронча); «раньше приходили зі свіч-
ками» (с. Первомайське); «приходять зі свічками 
з дому, сколько людей приходить, стільки свічок» 
(с. Стурзовка Глодянського р-ну); «як мертвий ле-
жить, люди приходять зі свічкою, свічку став-
лять в подсвєчнік, з церкви беруть, запалюють 
свічки» (с. Слобозія Кишкеряни); «приходять до 
померлого зі свічкою, свічку запалюют» (с. Теу-
ра Нова); «приходять зі свічкою, є подсвєчник, 
ставлять на подсвєчник ту свічку та свічка го-
рит там. Доки покойник лежит, доти свічки го-
рять весь час, їдні гасят, їдні ставлят. Скільки 
людей, кожен кладе свічку і ставлят, щоб ті свіч-
ки горіли, поки він в хаті» (сс. Петропавліка, Ми-
хайлівка); «є подсвєчник такий дерев’яний, люди 
приходять, приносять свічки, уклонюються, як 
провідує, бере свічку, свічку причіпляє до подсвєч-
ника, там багато свічок і вони горять, їдні прихо-
дять, їдні виходять» (сс. Миколаївка, Старі Іза-
рани); «приходять зі свічкою вже як він лежить, 
там є подсвєчник, то вони вже Богу помоляться, 
перехрестяться, а ту свічку запалюют» (с. Ми-
колаївка); «як приходили попрощатися, то при-
ходили зі свічками» (с. Проданешти); «приходять 
люди зі свічками прощатися, є свічник, кладут 
та й горят свічки, приходять люди та кладут»; 
«всі люди йдут зі свічками, я прийшла, засвітила, 
поклала і горить» (с. Марамонівка); «зі свічками 
люди приходили, кладут в свічник і засвічуют, і 
вона горит» (с. Чапаївка); «з вечора приходять як 
покойнік є в хаті, каждий приходить зі свічкою, 
там є миска з пшеницею та ставлять ці свічки і 
відразу запалюють» (с. Старі Шальвіри).

Найбільш масивне ритуальне навантаження вос-
кової свічки спостерігається власне під час прове-
дення чину похорону, де вона фігурувала відразу у 
трьох іпостасях — невеликих свічок-аналогів «про-
відничок», спіральної свічки — «сточка» та свічок 
у складі «пунтій». 

Як з уст опитаних респонденток у селах Мара-
монівка Дрокіївського р-ну та Михайлівка Синже-
рійського р-ну, так і під час проведення обряду по-
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хорону в останньому названому селі, свідком якого 
довелося бути членам експедиції, нами зафіксована 
локальна обрядова практика встановлення на гробі 
маленьких свічечок, які кожен з родичів померло-
го мав за обов’язок поставити на нього або, стоячи 
поруч, запаленими тримати в руках, прощаючись з 
померлим. Згодом ці свічечки кидали у домовину з 
померлим.

Розповсюдженим та винятково ритуально міст-
ким похоронно-поминальним атрибутом у переваж-
ній більшості з обстежених українських сіл Молдови 
(не зафіксовано його побутування лише у селах Ми-
колаївка та Проданешти Флорештського р-ну) був 
«сточок» — спірально скручена саморобна воскова 
свічка, завдовжки з померлого, яку починали сука-
ти або відразу ж після смерті людини (с. Баронча), 
або другого дня (с. Слобозія Кишкеряни). Для ви-
готовлення сточка довжину тіла покійника від ніг до 
голови (саме у такій оберненій до звичної для жи-
вих послідовності) вимірювали лляною ниткою, яка 
згодом повинна була горіти у воскові. Здійснювати 
таку доволі трудомістку операцію здебільшого до-
ручали двом-трьом жінкам, які м’яли, качали і на-
кладали на нитку 100—200 г розтопленого на вог-
ні бджолиного воску; ще теплим його скручували у 
вигляді калача і накладали на посудину (горня, гле-
чик, тарілку), у якій він застигав. Під час трьохден-
ного перебування померлого вдома запалений сточок 
клали йому на руку або встановлювали поблизу тіла. 
Функціональне навантаження сточка поступово на-
ростало в ході проведення похоронних обрядових дій 
й досягало пікової концентрації саме під час похо-
вальної церемонії — його запалювали під час прове-
дення похорону вдома; запаленим несли у складі по-
хоронної процесії перед гробом до церкви на остан-
нє відспівування, під час якого встановлювали на 
столику, й на цвинтар; на цвинтарі засвічений сто-
чок брав безпосередню участь у відправі священика, 
що кропив його свяченою водою; він горів на поми-
нальному обіді та пізніших поминаннях померлого. 
У різних селах варіювались отримані нами відомос-
ті про основних виконавців обряду-носіїв сточка під 
час відправлення похорону: у с. Баронча — це лю-
дина, яка тримала свічку помираючому; у с. Стур-
зовка — обов’язково старший син, у сс. Марамо-
нівка, Старі Шальвіри, Чапаївка — господар дому 
(чоловік чи син померлої/померлого) або хтось з 

родичів-чоловіків; у сс. Слобозія Кишкеряни, Ми-
колаївка Синжерійського р-ну — будь-яка жінка-
односельчанка.

Варіативними ознаками були післяпохоронна ло-
кація сточка та подальші поминальні обрядові чин-
ності за його участю, що набував виразної семанти-
ки незамінного жертвенного предмету: «Після по-
хорону родина забирала його додому, де палила до 
40 днів, він мав згоріти повністю»; «до 40 днів да-
ють тій людині, хто тримав помираючому свіч-
ку, палити потрошки» (c. Баронча); «свічка ли-
шається в жінки, яка її несла — на 3, 9, 40 днів 
її палять» (c. Слобозія Кишкеряни); «стойок на 
3 дні, 40 днів запалюють, має згоріти» (c. Теу-
ра Нова); «сточок віддають комусь за поману на 
9-й день, сточок треба світити в пам’ять про 
померлого до 9-ти днів, щоб згорів трохи, а по-
тім віддають будь-кому за поману» (с. Михай-
лівка); «жінка, що несла на цвинтар, має кожен 
вечір світити до 40 днів, а якщо не хоче, то вер-
тає родині померлого, якщо до 40 днів не спали-
ли, відносять до церкви чи в монастир» (c. Ми-
колаївка Синжерійського р-ну); «після поминок да-
ють жінці і вона пересукує свічку зі сточка і несе 
до церкви, вона там горить і лишається, доки не 
згорить, сточок вдома не лишають»; «беруть до-
дому і він горить 40 днів дома — потрошки сві-
тять, горить за його душу, те, що лишаться від-
носять до церкви і додають до свічок» (c. Мара-
монівка); «на 3-й день день в день горить на тому 
місці, де помирав і лежав, на 40-й день давали за 
поману, бо він не догоряв до кінця» (c. Чапаївка); 
«залишають у церкві, як поминальні дні, то за-
палюють» (c. Старі Шальвіри).

Сточок як важливий атрибут поховально-поми-
нальної обрядовості фіксується не лише в українців 
Молдови, а й на іншій українській етнічній терито-
рії. На більшій частині Буковини (історичний Хотин-
ський повіт та сучасні Кіцманський, Сторожинець-
кий, Глибоцький, Новоселицький, Хотинський р-ни) 
й частково на Гуцульщині (Вижницький р-н Черні-
вецької області), Покутті та Поділлі воскова свічка в 
обрядовому контексті похорон фігурувала не лише у 
звичному вигляді, а й у форматі «сточка». Тут лексе-
ма «сточок» на позначення ритуальної свічки обіймає 
5 стійких семантичних конотацій з певними функціо-
нальними відмінностями: «спірально скручена само-
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робна воскова свічка, завдовжки з померлого, яку 
кладуть йому на груди»; «скручена калачем воскова 
свічка, що розміром дорівнює довжині тіла покійно-
го, яку після похорону запалюють для душі померло-
го»; «спірально скручена воскова свічка домашньо-
го виробу, завдовжки з мерця, яку кладуть йому на 
груди, і горить упродовж трьох ночей, які померлий 
лежить вдома»; «свічка на грудях покійника»; «свіч-
ка, яку ставлять біля спеціального горщика з ситою, 
до якого має прилетіти душа покійника у першу ніч 
після похорону» [21, с. 118; 22, с. 263—264]. Ти-
пологічно близьким та функціонально співставним з 
українським «сточком» є його румунський відповід-
ник — «тоягул» (свічка, закручена у формі спіралі на 
зріст тіла покійника), що безперестанку горів упро-
довж часу його перебування вдома, у церкві та трьох 
днів після похорону [23, с. 84]. 

Володіючи аналогічними біометричними параме-
трами, «сточок» виявляв риси ритуального двійни-
ка померлого й своїм горінням мав за призначення 
«спалювати» його гріхи, а також символізував за-
вершення життєвого шляху, спливання визначено-
го Творцем терміну земного перебування конкрет-
ної людини. У контексті поминальної обрядовості 
одним із його семантичних навантажень була жер-
товна функція, тобто віддача за «поману», оскіль-
ки горіння воскової свічки у його індивідуальні по-
минальні дні символізувало пам’ять про померлого, 
яку слід було затримати якомога довше. Не можна 
відкидати і наступного трактування знакової функ-
ціональності спеціальної похоронної воскової свіч-
ки, поширеного серед селянського загалу: «Сточок 
роблять для покійного путь освітити, щоб осві-
тити дорогу на той світ».

Воскові свічки обов’язково присутні в похоронній 
обрядовості більшості з обстежених українських сіл 
Молдови (за винятком сіл Миколаївка та Продане-
шти Флорештського р-ну) і у складі т. зв. «пунтій» 
(від рум. punte — міст, мостик) («порогів», «поди-
ків», «перестелок»), тобто подарунків для помер-
лого, що призначались людям, які брали участь в 
похоронному дійстві. Пунтія — це традиційно ка-
лачик, рушничок і свічка (сьогодні ще дають цукер-
ки, сірники, печиво, пряники), які несуть у бесагах. 
Опитані інформанти наголошують, що це давній зви-
чай, який передавався з покоління в покоління і дій-
шов нашого часу. Традиційно повинно бути 12 пун-

тій у дорослого і 6 у дитини (сьогодні часто став-
лять 24), тобто 12 переходів. Обрядову необхідність 
саме 12 порогів у дусі християнської апологетики тлу-
мачать самі носії традиції: «Вмре, та перестелити 
треба 12 порогів, бо як на тім світі йдеш на суд 
Божий, то треба перейти 12 порогів — кладут 
рушничок, калачик і свічку; як вмреш будеш пере-
ходити 12 митарств, треба, щоб було».

Сенс виконуваного обряду полягає в тому, що ро-
дичі домовляються зі священиком зробити 12 зупи-
нок похоронної процесії, під час кожної з яких він чи-
тає Євангеліє, а жінки — одна з відром води в руках 
робить нею хрест перед мерцем, а друга стелить на 
дорозі перед труною рушничок з калачем та свічкою. 
Через них переносять труну з небіжчиком, а названа 
по імені учасниця похорону піднімає пунтію «за по-
койника», поминаючи його душу й залишаючи її собі 
«за поману». У с. Стурзовка процесія дорогою зупи-
няється біля кожної криниці і там відбувається обряд 
піднімання пунтій. У випадку роздачі 24 пунтій, на 
кожній зупинці кладуть по 2 пунтії одночасно (з двох 
сторін дороги) і їх піднімають двоє людей, названих 
по імені. Одна з опитаних респонденток так сформу-
лювала ритуальне призначення «подиків»: «Рушни-
чок для того, щоб покойнік втирався, а свічка, щоб 
світив, щоб бачив дорогу, куда йти на той світ. 
Там він должен, як йде на той світ, должен уми-
тися, должен засвітити свічку і должен втерти-
ся тим полотєнцем» [1, арк. 31]. 

Описаний обряд, за свідченням наших попередни-
ків, побутував не лише в обстежених нами україн-
ських селах Молдови, його ще 1979 р. зафіксував у 
с. Табани Бричанського р-ну Е. Рікман [24, с. 10, 
94]. Архаїчність відтворюваного і сьогодні обряду 
підтверджують не лише свідчення місцевих етно-
форів, які кваліфікують його як давній, а й широке 
функціонування ритуалу ще у XIX ст. на суміжних 
теренах Буковини під назвою «стелити небіжчику 
дорогу поманою», що складалася з кусника полот-
на, калачика, свічки і крейцаря. Похоронний похід 
зупинявся в дорозі 12 разів для прочитання 12 Єван-
гелій, після чого жінка з родини почергово подава-
ла калач і свічку кожному з носильників через тру-
ну [25, с. 343].

Висновки. Отже, воскова свічка виявляє значне 
семантико-функціональне навантаження в родинній 
ритуалістиці українців Молдови, зокрема у весільній 
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та похоронно-поминальній обрядовості. Вона була і 
значною мірою продовжує залишатись актуальним 
атрибутом вінчання та обряду посаду молодих. Сві-
тоглядною підставою весільних ворожінь за участю 
свічки є поширене в народі уявлення, що душа лю-
дини — прямий корелят вогню запаленої вінчальної 
свічки, а тому вона виступає в ролі основного прові-
сника людської долі. В екзистенціально визначаль-
ний момент весілля — сидіння молодих як ліміналь-
них осіб на посаді, полум’я весільних свічок як анало-
га буття, відповідника людської душі, репрезентанта 
молодих відігравало доленосну роль в сенсі проек-
ції яскравості їх горіння на усю подальшу життєву 
долю пошлюблених. 

Воскова свічка як проекція небесного вогню, сон-
ця та світла, носій його оберегової й очищувальної 
сили, спроможної проливати світло на вчинені за 
життя гріхи й допомагати очищенню та звільнен-
ню душі від їхнього тягаря, відігравала значну роль 
в похоронному ритуалі українців Молдови (під час 
агонії й настання смерті, перебування померлого вдо-
ма, прощання з ним та нічних чувань, похоронної 
церемонії, церковного відспівування, погребу, піс-
ляпохоронного «обіду», а також індивідуальних по-
минань). У ритуальній практиці світити свічки по-
близу померлого актуалізувалась мультифункціо-
нальна семантика воску: полум’я свічки як аналогу 
людського життя, відповідника душі, що перебуває 
у тілі, а по смерті покидає його; медіатора між зем-
ним та небесним, з потойбіччям й душами предків, 
каталізатора процесів переходу в момент проходжен-
ня людиною послідовних ступенів посмертного бут-
тя, світоча й провідника душ померлих до місць їх 
вічного спочинку, сповнений чималих випробувань 
шлях «на той світ» — до царства мертвих. Під час 
проведення похорону в українців Молдови воскова 
свічка фігурувала у трьох іпостасях — невеликих 
свічок-аналогів «провідничок», спіральної свічки — 
сточка та свічок у складі пунтій. Володіючи анало-
гічними біометричними параметрами, «сточок» ви-
являв риси ритуального двійника померлого й сво-
їм горінням мав за призначення «спалювати» його 
гріхи, а також символізував завершення життєвого 
шляху людини. Одним із семантичних навантажень 
сточка та свічок-пунтій була жертовна функція, тоб-
то віддача за «поману» учасникам похорону, конче 
необхідна для душі померлого.
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