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ЧОМУ КИДАЮТЬ (ВЕРГАЮТЬ) ПЕРУНИ, ДАЮТЬ ПЕРУНІВ І ЙДУТЬ ДО ГРОМУ? 

 
Коли відбувається зміна або й зникнення тих чи інших релігійних уявлень, їх залишки інколи 
ще довго зберігаються, звичайно, в модифікованому вигляді в мові, в лексиці, в такій 
особливій групі лексики, як ономастика і фразеологія. У своїй замітці, присвяченій саме 
таким залишкам колишніх вірувань, ми керувалися настановою І. Я. Франка: «Студіюючи ті 
вірування, не можна держатися думки про їх автохтонність і оригінальність, але треба сягати 
і вшир, до  скарбниці міжнародного добра, і в глибину історичних традицій людської 
цивілізації»1. 

Фразеологічні одиниці «кидати (вергати) перуни» (рос. «метать перуны», білор. 
«метаць перуны») − гніватись; білор. «даць перуноў» — дати чортів, віддухопелити; 
географічні назви — «Перунова рель», «Перуново», «Перыно урочище», «Перын скит» (біля 
Новгорода)2; російська назва отруйної папороті «Перуново цветье» (пор. схв. «Переново 
цветjе»3); назва четверга у слов’ян «Перунів день», як у римлян dies Iovis, німців Donnerstag; 
слов’янські прислів’я типу «після дощику в четвер» генетично, певне, пов’язані з Перуном 
— первісно богом вогню, грому і блискавки. 

Перун, на думку деяких дослідників, був не тільки богом грому, але й богом війни, 
тому що саме князі й дружинники у Києві та Новгороді ставили й прикрашали ідолів Перуна. 
Про це свідчить і звичай присягати перед Перуном: «Аще ли отътhхъ прежереченныхъ не 
съхранимъ, да имhемъ клятву отъ Бога, въ его же вhруемъ, въ Перуна и въ Волоса, скотья 
бога, и да будемъ колоти яко золото, и своимъ оружьемъ да исhчени будемъ»4. Кумир 
Перуна за літописами набуває цілком певного вигляду: «былъ древенъ, а глава его серебряна, 
а усъ златъ», ноги залізні, з палицею і каменем яхонтовим у руках5. Володимир-язичник, 
утвердившись на Київському престолі у 980 p., поставив на горбі кумир Перуна в оточенні 
кам’яних і дерев’яних ідолів інших богів. Володимир намагався створити пантеон 
язичеських богів поблизу свого палацу в Києві, на найвищому місці, маючи намір 
перетворити столицю в релігійний центр, показати народу свою близькість до богів. Тут 
постійно горів вогонь, тут же трапезували і ворожили на жертвах чаклуни. 

Найдавніші уявлення про Перуна носять двоїстий характер: то він божество світле, 
вражає демонів, творить світ, дарує плодючість і всілякі блага, то він злий і лукавий. 
Громниця — страсна свіча, яку запалювали у день Перуна — четвер, у східних слов’ян, 
поляків і чехів захищала від грози і важкої хвороби. Четвергова сіль цілюща, як свідчить 
«Стоглав»: «ту соль дають на врачевание людемъ со скотомъ»6. Не тільки слов’яни, але й 
інші народи Європи вірять, ніби «Перуново цветье» проганяє будь-яку нечисту силу і 
допомагає добувати скарби7. Однак, етнографічні дані, зібрані П. Чубинським, твердять, що 
«папороть — це улюблене зілля відьми». 

Прийнявши християнство, населення Київської Русі не одразу відмовилося від своїх 
богів. Язичеські повір’я прекрасно уживалися з вірою в Христа, а дехто із сонму 
християнських святих був наділений ознаками первісних богів. Могутністю Перуна були 
наділені святі Ілля-пророк і Архистратиг Михайло. Російський селянин ще у XIX ст. благав 
Іллю-пророка, що їздить у вогняному фаетоні по небу, щоб той послав дощ і відвернув 
посуху, послав теплу зиму і урожай, захистив від грому8. На Поділлі існувало повір’я, ніби 
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Архистратиг Михайло переслідує нечисту силу і пускає в неї перунові стріли9. 
З часом ім’я Перуна — колишнього божества — призабулось і стало предметом огиди 

і навіть лайкою. Якщо раніше вважали, що Перун є володарем стихії, гірських духів, що 
управляють вітром і бурею, то пізніше зустрічаємо: «Жене, як дідько хмари» (Номис, 11428); 
«Чорт і горами перевертає» (Номис, 195), «Вихор — чортове весілля». Якщо у давнину 
хмари були сідалищем Перуна, то пізніше скажуть — «Пищить, як дідько в градовій хмарі» 
(Номис, 12890). Громову (Перунову) горобину ніч у Білорусії почали вважати головним 
шабашем нечистої сили: відбувався він раз на рік — влітку між днем Іллі та Успіння. 
Сучасна білоруська фразема з Гродненщини «даць перуноў» висту пае синонімом до 
продуктивних ідіом: «даць прачухана», «даць дыхту», «даць у косці»10 — дати чортів. Haм 
здається, що білоруське дієслово «перыць» — дуже бити, українське «оперіщити» — 
вдарити мають етимологічний зв’язок з Перуном, якого «народ уявляв озброєним 
вражаючим перищем»11. Цікаво, що українське «Іди до грому!» — ідентичне лайливому «Іди 
к бісу!», «Іди до чорта!»: «Туровець поблід, потім підійшов до столу, вхопив Хворостенка за 
барки й потягнув до дверей. Ти що робиш? — злякано зойкнув той.— Витурюю і звідси, 
витурюю і з села. Іди до грому! — За що? — За те, що твоя душа не підіймалась вище 
підозри»12. Християнство принизило язичеську святість і четверга — Перунового дня — дня 
бога-громовика, що освячував язичникам воду і надавав їй цілющої сили. Про все 
нездійсненне східні слов’яни почали говорити — «після дощику в четвер» («после дождичка 
в четверг», нор.: «Смирдин меня в беду поверг, У торгаша сего семь пятниц на неделе, Его 
четверг на самом деле Есть после дождичка в четверг»13. 
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