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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Вивчення явищ культури з огляду 

гендерної диференціації – напрямок, який сьогодні дуже популярний у науці, 

проте мало представлений у фольклористиці. Актуальним є дослідження 

фольклорної демонологічної прози з цього огляду персонажного коду. Звідси 

виникає потреба вивчати ті явища народної словесності, які, з одного боку, є 

відлунням архаїчного світогляду, а з іншого – продовжують функціонувати в 

зоні особливої консервації фольклорної традиції, де їх вдається фіксувати і 

досліджувати безпосередньо від носіїв і виконавців. Карпатський регіон – 

ареал, у якому й до сьогодні зберігається українська традиційна культура, в 

тому числі й зразки демонологічної прози. Вони належать до тієї ділянки усної 

словесності, якій науковці приділили поки що недостатньо уваги. Деякі 

відомості можна почерпнути з етнографічних матеріалів – вірувань, повір’їв 

тощо. Що ж до власне фольклорних творів, то активність їх фіксації зростає з 

другої половини ХІХ століття. У цей період з’являються друком фольклорні 

збірки В. Гнатюка, А. Онищука, І. Франка, В. Шухевича та інших дослідників. 

Видання різнопланового характеру, до складу яких входять зразки 

демонологічних оповідань, опубліковані у наш час (І. Сенько, В. Сокіл). Якщо 

фіксація фактичного матеріалу доволі достатня, то теоретичне осмислення 

потребує ґрунтовного дослідження. В українській фольклористиці жанри 

демонологічного змісту стали об’єктом поодиноких студій у руслі 

міфологічних та компаративістичних теорій уже в другій половині 

ХІХ століття. Зазначеної проблематики частково торкалися В. Гнатюк, 

М. Грушевський, М. Драгоманов, І. Франко. Дослідження стосувалися в 

основному вивчення окремих персонажів, сюжетів, мотивів. В останні 

десятиліття ХХ століття це питання набуває дедалі більшої ваги в контексті 

аналітичного осмислення жанрової системи національного фольклору в студіях 

О. Бріциної, В. Давидюка, Л. Дунаєвської, С. Мишанича, Р. Кирчіва, В. Сокола. 

Однак у поглядах на жанровий різновид оповідань демонологічного змісту й 

надалі простежуються суперечливі тенденції. Розглядаючи різні тематичні 

блоки цих творів у межах міфологічної легенди, билиці та бувальщини, 

науковці певною мірою ігнорують такі особливості фольклорних зразків, як 

функціональна природа, формо-змістові характеристики.  

Аналіз сюжетно-мотивного фонду зразків демонологічного змісту про 

жіночі персонажі Карпатського регіону дасть можливість з’ясувати специфіку 

зображення фемінних образів на різних рівнях (функціональному, 

семантичному, описовому), виявити спільні та відмінні ознаки народного 

трактування жіночих персонажів в оповідній традиції етнографічних груп 

Карпатського регіону, а також простежити їх взаємозв’язок із народними 

повір’ями та уявленнями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту народознавства 

НАН України (протокол № 4 від 11 квітня 2006 року). Дисертаційну роботу 

виконано в Інституті народознавства НАН України в межах дослідження 
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відділом фольклористики теми «Український фольклор і сучасні глобалізаційні 

процеси: Поетика» (шифр 3.3.4.18, державний реєстраційний номер – 

0108U006653–PK; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Сокіл В. В.). Працю узгоджено з планами відділу, вона відповідає науковим 

засадам вивчення народних прозових творів, зокрема демонологічних 

оповідань. 

Мета дисертації – з’ясувати специфіку демонологічних оповідань як 

жанрового різновиду у контексті неказкової прози, розкрити особливості 

зображення жіночих демонічних персонажів в оповідній традиції українців 

Карпат на регіональному рівні. 

Реалізація поставленої мети потребує вирішення низки завдань, 

пріоритетними серед яких є: 

– простежити процес фіксації та едиції творів демонологічної прози 

бойків, лемків та гуцулів; дати оцінку науковим дослідженням фольклористів з 

оповідної традиції демонологічного змісту; 

– представити теоретичне осмислення демонологічних оповідань у 

наукових працях українських та зарубіжних дослідників; зробити спробу 

уніфікувати терміни та сформулювати чітку дефініцію жанрового різновиду 

«демонологічне оповідання»; 

– розкрити формо-змістову своєрідність демонологічних оповідань як 

жанрового різновиду неказкової прози; 

– виокремити основні групи фемінних образів, з’ясувати специфіку їх 

зображення, окреслити способи формування та еволюції персонажів у системі 

демонологічних оповідань українців Карпат;  

– визначити сюжетно-мотивний фонд текстів карпатських демонологічних 

оповідань; простежити еволюцію окремих мотивів, сюжетів та персонажів, 

їхню взаємодію з нефольклорними чинниками: народними віруваннями, 

історичними та соціально-побутовими реаліями. 

Об’єктом дисертаційної роботи є тексти українських народних 

демонологічних оповідань у записах відомих збирачів фольклору, зафіксовані 

впродовж XIX − XXI ст. та вміщені у фольклорних та етнографічних збірниках, 

а також в архівних фондах. У роботі використано власні польові записи, 

зроблені впродовж 2001 – 2003, 2009 – 2010 років у Старосамбірському та 

Турківському районах Львівської області, Верховинському і Богородчанському 

районах Івано-Франківської області. 

Предмет дослідження – специфіка українських народних 

демонологічних оповідань, їх сюжетно-мотивний фонд та особливості 

фемінних демонічних образів фольклорної прози українців Карпатського 

регіону. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації слугували концепції 

провідних українських (О. Бріциної, В. Гнатюка, М. Грушевського, 

В. Давидюка, О. Дея, Л. Дунаєвської, Ф. Колесси, О. Потебні, В. Сокола, 

І. Франка) та зарубіжних (Л. Виноградової, О. Єфімової, О. Левкієвської, 

Е. Померанцевої та ін) фольклористів, які розкрили значущість демонологічної 

прози, її роль в утвердженні самобутності й розвитку національної культури.  
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Методика роботи підпорядкована завданням дисертації і має 

комплексний характер. Для дослідження демонологічних оповідань 

використано такі методи: 

− філологічний, за допомогою якого відібрано автентичні тексти, здійснено 

їхню систематизацію та виділено сюжетно-мотивні структури; 

–  структурно-типологічний, що дає змогу на підставі аналізу виокремити 

основні мотиви демонологічних оповідань із фемінними образами, виявити їх 

внутрішні закономірності та розкрити глибинну семантику; 

–  структурно-семіотичний, що дозволяє розглянути твір як ціле, водночас 

розщеплюючи його на частини, виявити особливості окремих структурних 

компонентів тексту, зокрема певних частин сюжету, традиційної 

формульності; 

–  естетико-філологічного аналізу, який передбачає осягнення специфіки 

художньої трансформації демонологічних уявлень українців Карпат про жіночі 

персонажі та утворених внаслідок такої трансформації багатогранних і 

цілісних, оформлених за канонами народної традиції фольклорних творів; 

–  історико-типологічний, що дає змогу простежити повторюваність сюжетних 

елементів, їхньої семантики та функцій у різні проміжки часу;  

– міждисциплінарний метод, який передбачає залучення до аналізу матеріалів 

інших наукових дисциплін: етнології, етнолінгвістики, етнопсихології, 

дозволяє розкрити глибинну семантику окремих мотивів та їх походження; 

–  метод польових досліджень, що дає змогу виявити нові прозові зразки, 

з’ясувати особливості сучасного побутування та поширення традиційних 

сюжетів демонологічних оповідань вказаної тематики. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше комплексно 

досліджено карпатський фонд демонологічних оповідань, який охоплює одну з 

найчисленніших тематичних груп цих текстів – зразки про жіночі 

демонологічні істоти. Це дає можливість відслідкувати процес входження у 

фольклористичну науку терміна «демонологічне оповідання», показати межі 

його використання; з’ясувати ідейно-тематичні та формально-змістові 

особливості досліджуваного жанрового різновиду; виявити сюжетотворчі 

мотиви та типові структури народних оповідань демонологічного змісту про 

жіночі образи-демони, визначити їхнє семантичне наповнення. У науковий обіг 

введено нові власні записи українських демонологічних оповідань початку ХХІ 

століття з Бойківщини та Гуцульщини, що дозволяє простежити тяглість 

етнокультурної традиції та зміну прозових текстів на ідейно-тематичному й 

структурно-семантичному рівнях. 

Теоретичне значення дисертації. Робота є вагомим внеском у розвиток 

української фольклористичної науки. Опрацьований та проаналізований 

джерельний матеріал, отримані результати та висновки дослідження 

відкривають нові можливості у вивченні жанрів неказкової прози, зокрема 

демонологічного оповідання, та вирішенні проблеми їхньої класифікації в 

контексті європейського досвіду, уточнюють використання належної наукової 

термінології. Матеріали й висновки роботи сприяють розробленню цілісної 

концепції функціонування демонологічного оповідання як жанрового 
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різновиду усної словесності та з’ясуванню критеріїв виокремлення його 

тематичних блоків.  

Практичне значення роботи пов’язане насамперед із окресленням 

подальших перспектив наукового вивчення української демонології загалом і 

регіональної демонології як її складової частини. Положення та висновки 

дисертації можуть бути використані у дослідженні теорії фольклорних жанрів, 

зокрема неказкової прози, а також у лекційних курсах із фольклористики, 

етнології та народознавства у школах і закладах вищої освіти. Дисертація може 

стати основою для підготовки та видання монографії. 

Особистий внесок здобувача. Внаслідок проведеного дослідження 

визначено низку положень, нових у концептуальній площині й актуальних для 

фольклористичної науки. Використання розвідок та напрацювань інших 

учених у дисертації оформлено належними покликаннями. Уведено в науковий 

обіг нові варіанти демонологічних оповідань, які дисертант записала під час 

польових експедицій на Бойківщину та Гуцульщину. Наукові спостереження та 

висновки роботи зроблено самостійно, усі публікації є особистим здобутком 

автора.  

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи обговорено 

на засіданнях відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України, 

апробовано на конференціях різних рівнів: VІІІ Всеукраїнська наукова 

конференція молодих учених-філологів «VIVAT ACADEMIA» (Львів, квітень 

2010 р.), Четверті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській (Київ, травень 2010 р.), Другий світовий конгрес 

бойків (Турка, липень 2010 р.), Міжнародна наукова конференція «Наукова 

спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки 

ХІХ−ХХІ століть». До 175-річчя від дня народження О. О. Потебні (Харків, 

жовтень 2010 р.), Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного» 

(Чернівці, жовтень 2010 р.), VI Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми 

та перспективи наук в умовах глобалізації» (Тернопіль, 15 грудня 2010 р.), ІХ 

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів «VIVAT 

ACADEMIA», присвячена науковій діяльності Омеляна Огоновського (Львів, 

квітень 2011 р.), ХХІХ щорічна наукова франківська конференція «Націософія 

Івана Франка» (Львів, 23 жовтня 2015 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція з нагоди 15-річчя заснування кафедри українознавства ЛНМУ 

імені Данила Галицького «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» 

(Львів, 16 березня 2016 р.), Міжнародна наукова конференція «Михайло 

Грушевський: учений, політик, державний діяч». До 150-річчя від дня 

народження (Львів, 25-26 жовтня 2016 р.), Міжнародний форум дослідників 

білоруської казки: Міжнародна наукова конференція «Народна казкова проза у 

європейському просторі: архаїчна традиція vs сучасна інтерпретація» (Мінськ, 

Білорусь, 17-19 травня 2018 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення та результати досліджуваної 

проблематики викладено в 10 одноосібних наукових працях, з них 5 

надруковано у провідних фахових наукових виданнях, затверджених ДАК 

України, одна публікація – у закордонному науковому періодичному виданні, 4 
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матеріали та тези доповідей, а також посібник, у якому в рамках організаційно-

педагогічної системи освіти фольклористика розглядається як один із аспектів 

естетичного виховання майбутнього лікаря.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел (264 позиції). 

Загальний обсяг роботи – 193 сторінки, з них 169 сторінок основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми та її наукову 

новизну, поставлено завдання роботи, визначено мету, об’єкт та предмет 

дослідження, розкрито теоретико-методологічну основу, вказано на теоретичне 

та практичне значення одержаних результатів, подано інформацію про їх 

апробацію та наукові публікації основних положень дисертації. 

Перший розділ дисертації «Демонологічна проза українців Карпат: 

історіографічний аспект» присвячений історіографічному оглядові публікацій 

і досліджень демонологічної народної прози. 

У підрозділі 1.1. «Збирання та публікація демонологічної прози» 

подано аналіз едиційних джерел демонологічної прози та вірувань 

Карпатського регіону. Зацікавлення фольклорними оповідними зразками 

зародилося й активізувалося у контексті звернення до народної культури 

загалом у ХІХ столітті (від «Руської трійці» – до Етнографічної комісії НТШ). 

Значний внесок у процес записування належить І. Вагилевичу, 

І. Волошинському, В. Гнатюкові, Я. Головацькому, А. Онищукові, 

В. Шухевичу. Результатом плідної праці стала поява фундаментальних 

збірників «Знадоби до української демонології», «Матеріали до гуцульської 

демонології» тощо. Активно розвивався процес нагромадження фактичного 

матеріалу, а також його теоретичного опрацювання до Другої світової війни. У 

радянський період простежується зміна пріоритетів у вивченні фольклору під 

впливом ідеологічних доктрин, відповідно – зменшення інтересу до народної 

демонології. На сучасному етапі відзначаємо відродження зацікавлення живою 

демонологічною традицією (Н. Войтович, В. Галайчук, О. Поріцька та ін.) 

Серед зразків демонологічної прози найпоширеніші сюжетні типи про відьом, 

мавок, лісних, змію-підтрамницю, смерть, холеру, які мають певні локальні 

ознаки та характеристики. У вказаних текстах оповідної прози наявні такі 

тенденції розвитку зазначеного жанрового різновиду: стягнення сюжету, 

функціональна тотожність образів, зображення етнографічних особливостей 

регіону. 

У підрозділі 1.2. «Дослідження демонологічної прози» простежено 

шляхи вивчення цього пласту оповідної традиції українців. Одними з перших 

демонологічну прозу почали опрацьовувати представники міфологічної школи, 

які розглядали слов’янський демонімікон за принципами класичної міфології. 

Репрезентанти «Руської трійці» І. Вагилевич та Я. Головацький здійснили 

спробу дослідження демонологічної прози, подавши характеристику 

демонічних персонажів, їх класифікацію, а також план вивчення слов’янської 

традиції. Зацікавившись світоглядом українського народу, І. Нечуй-Левицький 
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також з’ясовував особливості демонологічних істот, акцентуючи на їх 

незвичайних здібностях. О. Потебня, застосувавши лінгвістичний підхід, свої 

розвідки в галузі усної словесності спрямував на етимологічний аналіз назв 

окремих демонологічних образів, залежно від їх функціональних 

характеристик. Дослідження міфології як системи персонажів, які були 

формою відображення народних вірувань, були пріоритетними на межі ХІХ – 

ХХ століть. Вагомий внесок у цьому плані належить Ф. Колессі. Своєю 

чергою, М. Грушевський наголошував на національних особливостях 

демонологічних персонажів, звертаючи увагу на нехарактерних злих якостях 

зазначених істот, а радше негативних рисах. 

Демонологічний фонд Лемківщини вивчав та досліджував П. Богатирьов. 

Застосувавши методи статистичного аналізу та порівняльний, фольклорист 

констатував невичерпність віри у надзвичайні демонологічні істоти. 

Упродовж 30-40-х років ХХ століття твори зазначеної тематики вивчали 

Ф. Потушняк та митрополит Іларіон, наголошуючи на невід’ємному зв’язку 

фольклору та етнології під час аналізу персоніфікованих образів хвороб, долі, 

днів тижня.  

Унаслідок складних історичних обставин та ідеологічних умовностей у 

радянський час українську демонологічну традицію вивчали недостатньо. 

Активне зацікавлення нею відзначаємо уже в кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття в аналітичних розвідках як українських науковців (В. Давидюк, 

І. Денисюк, В. Сокіл та ін.), так і російських (Т. Агапкіна, Л. Виноградова, 

О. Лєвкієвська, М. Толстой), які досліджували персонажі демонологічної 

прози, зосередивши увагу на духовній спадщині українців Закарпаття і 

Полісся. На сучасному етапі простежується пожвавлення у записуванні 

народних текстів, широке використання фольклорного матеріалу в 

етнологічних та лінгвістичних дослідженнях та все ще недостатня кількість 

аналітичних фольклористичних праць.  

Другий розділ «Жанрова специфіка народних демонологічних 

оповідань» присвячений вирішенню низки теоретичних питань щодо історії 

терміна «демонологічне оповідання», дефініції зазначеного жанрового 

різновиду, його специфіки на ідейно-тематичному та формальному рівнях, 

функціональної природи та системи поетичних засобів. 

У підрозділі 2.1. «Демонологічне оповідання: дефініція та історія 

терміна» досліджено процес входження у фольклористичну науку терміна 

«демонологічне оповідання» на позначення народних творів про зустріч 

людини з демонічною істотою. Дисертант зазначає, що орієнтири в плані 

диференціації народної прози у другій половині ХІХ століття окреслив 

представник «Руської трійці» Я. Головацький, який зібраний під час 

експедицій матеріал групував за принципом змістового наповнення тексту і 

називав «легендами». Погляд ученого підтримували І. Вагилевич та 

М. Драгоманов. Одну з найповніших і науково обґрунтованих класифікацій 

фольклорної прози у кінці ХІХ століття запропонував І. Франко, застосувавши 

принцип поділу народних зразків за літературними формами. Розповіді про 

демонологічних істот дослідник умістив у групу «оповідання мітичні», під 
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якими автор розумів твори про фантастичні, незвичайні явища та образи, «що 

становили або й досі становлять предмет живого вірування люду». 

Запропонована концепція відображення дійсності у прозових творах лягла в 

основу класифікації усної народної словесності В. Гнатюка. Ф. Колесса у 

контексті розгляду прозових творів виокремив «оповідання з обсягу 

демонольоґії», основною рисою яких назвав фантастичність. Щодо дефініції 

демонологічного оповідання вчені (В. Гнатюк, М. Грушевський, Ф. Колесса, 

І. Франко) дотримувалися однієї тенденції, вказуючи на змістову основу 

тексту, яку становлять демонологічні вірування, що й обумовило жанрову 

специфіку.  

У радянський час зразки народної неказкової прози класифікували за 

способом відображення дійсності (Г. Сухобрус, Л. Дунаєвська, О. Дей). 

С. Мишанич, досліджуючи усні народні оповідання, взяв за основу 

запропонований І. Франком термін «міфічне оповідання» і використав подібні 

назви на позначення зразків демонологічної тематики − «міфологічне 

оповідання», «демонологічна оповідь», «демонологічний меморат», вживаючи 

їх у синонімічному значенні, не порушуючи дефінітивного питання. 

В. Давидюк, розглядаючи особливості неказкової прози, запропонував 

враховувати єдність форми і змісту, характерну для творів усної словесності. 

Науковець, використавши досвід російських фольклористів (С. Азбелєв, 

Е. Померанцева, К. Чистов), зробив спробу виокремити демонологічні 

оповідання («міфічна оповідь») з масиву міфологічної легенди. 

У ХХ столітті у вивченні дефінітивного питання жанрів неказкової прози 

демонологічної тематики виникає тенденція означувати прозовий 

народнопоетичний твір, який виник на основі демонологічних вірувань, 

«билицею» чи «бувальщиною», залежно від вірогідності сприймання, епічного 

ракурсу та стосунку оповідача до подій (О. Бріцина, Г. Довженок, В. Сокіл, 

М. Дмитренко).  

Свій погляд на означувані проблеми розробила у другій половині ХХ 

століття європейська фольклористична наука: Міжнародна Будапештська 

нарада (1963), на якій комісія з неказкової прози запропонувала укласти 

загальноєвропейський каталог цих жанрів, VІІ Міжнародний конгрес 

антропологів та етнографів (1964), Міжнародна нарада на базі Фрайбурзького 

університету (1973). Вказані симпозіуми стали своєрідним підсумком 

багатолітньої роботи європейських дослідників (А. Аарне, М. Андрєєва, 

Л. Сімонсуурі, Я. Сінінге, С. Томпсона та ін.). Твори демонологічного змісту 

розглядалися як самостійна група народної неказкової прози, відокремлена від 

жанрів легенди і переказу, використано термін «міфічне оповідання».  

У сучасній українській фольклористиці простежується плюралізм 

поглядів щодо дефінітивного питання, оскільки науковці, виокремлюючи різні 

домінантні риси та дотримуючись різних принципів поділу на жанри, не 

дійшли узгодженості щодо оповідань демонологічного змісту. 

Використовуючи напрацювання українських вчених кінця ХІХ – початку ХХІ 

століть (І. Франка, В. Гнатюка, М. Грушевського, Ф. Колесси, О. Бріциної, 

Р. Кирчіва, В. Давидюка, В. Сокола), а також беручи за основу систему 
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диференціації жанрів К. Чистова, ґрунтуючись на національному матеріалі, 

пропонуємо розповіді про зустріч та контакт людини з демонічними істотами 

розглядати як жанровий різновид народного оповідання та називати 

демонологічним оповіданням. Основним змістовим наповненням цих текстів є 

вірування, уявлення, конфлікт людини з демонічною істотою, що відбувся у 

теперішньому, зрідка недавньоминулому часі, оповідь у яких ведеться 

здебільшого від першої особи (інколи третьої), де оповідач одночасно є 

учасником або свідком події.  

У підрозділі 2.2. «Функціональна природа жанру та система 

поетичних засобів» простежено особливості демонологічних оповідань на 

ідейно-тематичному та формальному рівнях. Відзначено, що сформувалися 

вони за принципом «репроективності» − не лише на основі віри у реальність 

існування демонічних істот, а й на певній візуалізації персонажів. Невід’ємним 

елементом такої візуалізації є фантастичний компонент, пов’язаний з 

народними віруваннями, які не потребують раціональної перевірки. Вказівка 

оповідача і слухача на достовірність оповіді належить до однієї з 

жанротворчих рис, що у тексті вербалізується ініціальними і фінальними 

формулами. Фантастика активно розкривається на персонажному рівні. 

Демонічні істоти мають синкретичний характер, тобто людські риси 

поєднуються з незвичайними у змалюванні зовнішності, функцій. Серед 

фантастичних рис зовнішності можна виділити типові та індивідуальні. До 

типових належать загальнопоширені ознаки, що характерні для більшості 

жіночих персонажів демонологічних оповідань: риси обличчя, гіпертрофовані 

частини тіла (дика баба, літавиця, П’ятниця) та нижні кінцівки (дівчина з 

коров’ячими, козячими ногами, жінка на гусячих ногах). Індивідуальні риси 

притаманні окремим жіночим демонічним істотам. Так, для гуцульської бісиці 

типовим є зображення нутрощів на спині, для нявки характерна 

непропорційність частин тіла, вроджена відьма наділена певними фізичними 

аномаліями, найчастіше має маленького хвостика. До особливостей 

демонологічного персонажа, які можна вважати фантастичними, належать 

незвичайний сміх, спів, крик, плач, тобто різні варіації голосу, за допомогою 

яких вказані істоти знаходять спосіб самовираження. Фантастичний компонент 

у змалюванні таких істот, нерозривно пов’язаний із функціональною природою 

прозових текстів цієї тематики. Домінантною залишається інформативна 

спрямованість, яка залежно від ситуації набуває рис дидактичної. Емоційна 

функція відображає індивідуальні переживання як результат контакту людини 

з демонічною істотою; світоглядна – подає вірування як специфічну форму 

самопізнання людиною свого місця у довкіллі і ролі надприродних істот у 

житті; етична – регламентує правила поведінки людей щодо демонічних істот, 

які сформувалися на основі емоційного сприйняття. Дослідники також 

виділяють естетичну функцію, вказуючи на її вторинність, оскільки 

стилістичні засоби, в яких вона реалізується, менш розроблені, однак 

простежуються не лише у змісті та системі образів, але й на рівні композиції та 

зображальних засобів. 
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Третій розділ дисертації «Типологія фемінних образів у карпатських 

демонологічних оповіданнях» присвячено аналізу системи жіночих 

персонажів. Апробовано до українського матеріалу принцип двостороннього 

опису та класифікацію демонологічних персонажів Л. Виноградової, в яку 

внесено корективи – поставлено акцент на фемінних образах.  

У підрозділі 3.1. «Духи-«господарі» природних локусів» проаналізовано 

зразки оповідань про жінок-демонів, які перебувають у певному природному 

середовищі. До типових персонажів оповідної традиції регіону належать: 

нявка, лісна, бісиця, малфа (Гуцульщина), майка, мавра, дика баба, вітерниця 

(Бойківщина), яскиня, русалка, перелесниця, повітруля (Лемківщина). З-поміж 

аналізованих етнографічних регіонів найбільш сконденсованою і 

систематизованою є персонажна система оповідної прози Гуцульщини. 

Домінантним образом у ній є лісна (лісоўка, лісниця) або бісиця. В окремих 

оповіданнях фігурує демонічний образ, який у своїй інтерпретації має 

множинне номінування – нявки-мавки. Для всіх постатей карпатської 

демонологічної прози характерна антропоморфність. Своєрідною рисою 

гуцульської лісної є здатність візуального та вербального уподібнення до 

реальної дівчини, в яку закоханий герой оповідання, або дружини лісоруба. 

Стійкою регіональною особливістю цих образів постають тілесні аномалії – 

«відкрите нутро», дитячі ноги у дорослої людини.  

На Бойківщині поширені оповідання, в яких центральним персонажем 

виступає майка, мавра. На відміну від гуцульських демонологічних істот, вони 

мають вигляд гарних дівчат. Подібними зовнішніми рисами наділений інший 

персонаж демонологічної прози Лемківщини – русалка, вродлива дівчина, яка 

з’являлася косарям під час відпочинку. Загалом опозиція «краса-потворність» – 

наскрізна у демонологічних оповіданнях про духів-«господарів» природних 

локусів (гуцульські нявки з жіночою головою та дитячими ногами, оголені 

русалки тощо). В образній характеристиці персонажів оповідної прози Карпат 

натрапляємо на поодинокі елементи жіночого гардеробу (червоні фартушки 

або червоні чоботи, віночок, хустка), в яких зосереджена вся магічна сила 

демона, його етнічна та вікова приналежність.  

Окрему тематичну групу демонологічних оповідань формують твори про 

контакти жіночих персонажів з чоловічими демонічними істотами. Так, у 

текстах з Гуцульщини поширені записи з домінантним мотивом – дикий 

чоловік (Чугайстер) полює на лісну: ловить, пече на вогні, контактує з людьми, 

щоб довідатися про місце перебування жінки-демона.  

Локативна характеристика демонічного персонажа є важливою 

ідентифікаційною ознакою. В оповідній традиції Гуцульщини образ лісної 

пов’язаний з характерним для неї місцем перебування – лісом. У текстах з 

домінантним мотивом зваблення бутинаря активізація сили та магічних 

здібностей відбувається вночі поблизу території, населеної чоловіками, і 

скерована на найслабшого з них – закоханого. В оповіданні з Лемківщини 

локус демонічного персонажа – яскині – тісно переплетений з місцем її 

проживання – печерою. У сучасних творах з Бойківщини локус мавок більш 
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обмежений (біля дуба, де найбільше втоптано, на вершині гори, в такому місці, 

«де п’є з камені воду жовна»).  

Типовими характеристиками звукової поведінки найчастіше є крик, писк, 

нявкання. Усі демонічні персонажі карпатської оповідної традиції мають 

здатність співати. З погляду мовленнєвої поведінки активними виступають 

лісниці (бісиці), мавки, перелесниці та русалки. Здатність персонажів до 

комунікації з людиною виявляється у творах за двома сюжетними лініями: 1) 

демон кличе чоловіка на ім’я (лісна приходить і виманює); 2) демон вступає в 

діалог із чоловіком (спілкування майки з юнаком, русалки з парубком).  

Розглянувши весь комплекс демонологічних оповідань українців 

Карпатського регіону, відзначаємо наскрізний сюжетотворчий мотив − контакт 

духа з людиною, представлений двома тематичними блоками: 1) контакт лісної 

з легінем; 2) контакт хлопця з майкою. В основі першого лежить мотив «лісна 

зваблює героя», який розгортається двома способами: герой не іде на контакт з 

антагоністом і захищається від нього сам чи за допомогою родичів, або герой 

контактує з бісицею (здебільшого в сучасних зразках). Обов’язковою умовою 

можливості зв’язку є нерозголошене дев’ятиразове (в окремих варіантах 

дванадцятиразове) сновидіння. Внаслідок такого контакту чоловік божеволіє, 

але залишається живим, на відміну від інших східнослов’янських традицій, де 

все закінчується летально. Вплив українських жіночих образів має дещо 

гумористично-доброзичливе спрямування (нагодувати гнилими ягодами чи 

деревиною). Таку особливість демонологічного персонажа вважаємо 

локальною, оскільки в записах з Бойківщини і Лемківщини на подібну 

характеристику не натрапляємо. 

Другий тематичний блок властивий для сучасної оповідної традиції 

Бойківщини з центральними мотивами: «хлопець одружується з майкою» або 

«чоловік проживає з демоном». Сюжетна лінія побудована на кількох основних 

моментах – чоловік ловить демонічну істоту, забирає елемент її гардеробу, щоб 

заволодіти нею. 

Цикл демонологічних оповідань про духи хвороб та смерть досліджено у 

підрозділі 3.2. «Духи хвороб, епідемій, смерті». Основну увагу приділено 

фантастичним елементам у змалюванні зовнішності, функцій, атрибутів і 

віщувань, які передують їхній появі. 

Тематичний блок оповідань про духів хвороб (Холера, Чума), які 

призводять до смерті людей, у Карпатському регіоні досить поширений. 

Окрему групу становлять твори про лихоманки (Пропасницю, Титюху, Фебру). 

Вони не мають характеру пошестей, можуть бути симптомом інших хвороб і 

від них можна вилікуватися. Побутують розповіді про хвороби, які стосуються 

окремої людини (Безсонниця, Икавка, Колька); що виникають залежно від 

симптомів (Жовтячка, Палячка); від назв тварин («змія»); на основі назви духа, 

який вважається джерелом хвороби (Нічниця, Вітерниця). Ці назви є умовними, 

і кожній з них відповідає певний набір характерних ознак того духа, який 

уособлює ту чи іншу хворобу.  

У демонологічних наративах Холера, Чума та Смерть зображені 

персоніфікованими істотами жіночого роду. Зазначених духів ідентифікували 
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під загальною назвою «слабість» або «страшна смертельна хвороба». 

Властивими для них були й регіональні назви: Холєра, Колєра; Джума 

(Бойківщина), Куга, Бола (Гуцульщина), Коллєра (Лемківщина). Зображували їх 

найчастіше у вигляді жінки в різних іпостасях – гарна панна, жінка в білій 

сукні, з білими косами, гарна сива пані, одягнена черницею; рідше – у 

зооморфному образі: білий хорт або собака, лошатко, кішка, умітка, вимітка 

(«мачьки»), чорна свиня, курка, біла гуска. Особливістю досліджуваного блоку 

демонологічних творів є їхній комбінований вигляд – пані «з товарячими 

ногами» або роздвоєними копитами, дівчина з коров’ячими ногами. У 

зовнішньому вигляді досліджуваних персонажів простежується їхня 

диференціація за функціональним призначенням. 

Наскрізний мотив тематичного блоку – «демон потрапляє у людський 

локус». Демонологічні оповідання про Чуму та Холеру відомі у трьох сюжетах: 

селянин підвозить жінку і дізнається, як позбутися епідемії; селянин приносить 

Холеру на спині у село або, переносячи її через річку – своєрідну межу, 

намагається втопити; Чума у вигляді багатої пані їздить каретою, запряженою 

шістьма білими кіньми, у супроводі білих хортів, сов, пугачів й інших духів, і 

в’їжджає у село. Приходу Смерті передували певні ознаки, втілені в 

акустичних віщуваннях. У таких оповіданнях можна виокремити основні 

сюжетотворчі мотиви: щось стукає у вікно; триразовий шелест на горищі; птах 

повідомляє про прихід криком. У текстах з центральним мотивом «дух кличе 

людину» увага акцентується на часі появи персонажа − вечір, ніч і північ. 

Локусом перебування хвороби в людському просторі є пограничні місця (на 

пасовиську, на дорозі, біля вікна чи дверей, на порозі).  

Варті уваги демонологічні оповідання, ускладнені вставними епізодами 

(собака бачить хворобу і попереджає про неї). Мотив захисту та оберегу від 

цих демонічних персонажів наявний переважно в обрядодіях, спрямованих 

відвернути епідемію від цілого села (використання магічної функції кола в 

різних модифікаціях, виконання календарно-обрядових пісень).  

У підрозділі 3.3. – «Духи, які уособлюють Долю (доля – недоля, щастя 

– нещастя)» – розглянуто фольклорні твори про уособлення поняття долі як 

щастя, блага чи нещастя, що втілилося у конкретному персоніфікованому 

образі, який керує життям конкретного індивіда. Різниця між Недолею і Бідою 

полягає в тому, що Біда виступає як окремий мстивий і дошкульний демон, 

який тиняється поміж людей, робить їм збитки. Свої лихі дії ця істота здійснює 

лише у хаті, в конкретному локусі, а Недоля – індивідуальна, бо її дії 

спрямовані на окрему людину. У змалюванні зовнішності персонажів 

простежується певний плюралізм, що проявляється в антропоморфному 

вигляді демона, типовому для всіх жіночих постатей (гарна дівчина в білому 

одязі, стара жінка в білому одязі з ціпком) або у схожості на його власника 

(доля робітника – здоровий чорний мужик; ледаря – голий і брудний чоловік).  

Серед зразків демонологічної прози варто виділити твори, в яких 

наявний мотив лімінального переходу Долі зі свого місця перебування у світ 

людей, який відбувається на могилі або дорозі. Найпоширеніші твори, в яких 
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добра, щаслива Доля протиставляється лихій, лінивій – Недолі. Для таких 

зразків характерна патронажна функція позитивного героя. 

У підрозділі 3.4. «Демонологічні персонажі – персоніфікації часу» 

розглянуто уособлення певних часових відрізків. До них належать образи-

персоніфікації окремих днів тижня – Середа (Гуцульщина), П’ятниця 

(Бойківщина), в деяких випадках – Неділя, а також Варвара, що свідчить про 

накладання давніх уявлень та християнських образів. Центральний мотив – 

заборона, утримання від затяжних і важких жіночих робіт (прясти, прати, 

відбілювати білизну, готувати їжу). Характеристики зовнішності цих постатей 

досить обмежені. Номінування образів нерідко зводяться до характеристики 

зовнішнього вигляду, часто з негативними особливостями – якась баба, дуже 

суха жінка, лєчна жінка, товста, оката, зубата жінка. Увага зосереджується на 

найяскравішій анатомічній ознаці істоти (зуби, губи, очі, груди або ноги). 

Локусом повної реалізації магічної дії персонажа на людину виступає 

житловий людський простір, переважно кут помешкання. Адресатами 

виступають жінки, які виконують заборонену в певний час роботу. Провідний 

мотив оповідань – демон приходить до жінки, щоб покарати. Вербальний 

контакт героя та антагоніста у карпатській демонологічній традиції 

виявляється у формі погрози, скерованої на героїню оповідання чи її дітей. 

Невербальний контакт відбувається, коли демонологічний персонаж виконує 

табуйовану роботу. Характерною рисою карпатських демонологічних 

оповідань є образ помічника (кума, сусідка, знахарка), який навчає, як 

позбутися негативної істоти.  

Мотив захисту та вигнання демонологічного персонажа з внутрішнього 

простору проявляється за допомогою певних вербальних засобів (формули-

крики) або комбінованих – поєднання вербальних з невербальними (виконання 

магічних дій з замовляннями). Демонологічні оповідання такого типу мають 

різний фінал: закінчуються усвідомленням антагоністом обману; погрозою; 

моралізаторським повчанням. 

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Відьма у карпатських 

демонологічних оповіданнях: регіональна специфіка та 

загальноукраїнський контекст» присвячено розглядові найпопулярнішого 

жіночого персонажа української демонології.  

У підрозділі 4.1. «Карпатська відьма: походження, зовнішність, 

властивості» на основі аналізу демонологічних оповідань розглянуто назви, 

зовнішній вигляд, основні риси карпатської чарівниці. Відьма – це реальна 

жінка, яка має зв’язок з нечистою силою, володіє незвичайними властивостями 

і використовує їх здебільшого на шкоду людям. Українські дослідники 

розрізняють карпатську, поліську та київську відьму. До найпоширеніших 

номінацій карпатської відьми належать: відьма, чарівниця, чередільниця, 

босорка, босурканя, вохвиля, стріга тощо. У більшості оповідних зразків 

карпатська відьма – це жінка поважного віку (стрийна, сваха, сусідка, вдова), 

інколи дуже стара баба, часто соціально (багачка, війтова жінка) та етнічно 

маркована (німкеня).  
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Народна демонологічна проза Карпатського регіону зберегла 

загальноукраїнські уявлення про родимих та вчених відьом. Так, на 

Гуцульщині побутують вірування про те, що коли у сім’ї є сім дівчат без 

хлопця, то обов’язково одна буде родимою відьмою. Гуцульську відьму, на 

відміну від бойківської та лемківської, диференційовано за способом 

діяльності: від дощу, від посухи, від корів, від усякої біди. Вчені відьми 

вважалися дуже небезпечними та лютішими за інших. Навчання відьомству – 

центральна тема у прозових карпатських зразках. 

Домінує зображення відьми як звичайної жінки з певними фізичними 

аномаліями (наявність хвостика, відсутність пупка, волосяного покрову тощо). 

Приналежність відьми до людського світу (вона заміжня, має дітей, гарна 

господиня, ходить до церкви) зумовила побутування численних прозових 

зразків про її розпізнавання: не обходить з процесією навколо церкви, 

ідентифікується за допомогою освяченого сиру, часнику. Популярний мотив 

розпізнавання відьми через завдані їй у перетвореному вигляді фізичні 

пошкодження. Доволі поширені в карпатській традиції народні вірування та 

оповідання про те, як можна прикликати відьму після вчиненої шкоди за 

допомогою відьомських речей чи предметів: кінської підкови, жаби, молока. В 

їхній основі також елементи парціальної магії, тобто певний вплив на об’єкт 

через предмет, що з ним пов’язаний.  

До своєрідних характеристик персонажа належать часо-локальні умови 

активізації її демонічної сутності, нарощення незвичайних дій та властивостей. 

Часові відтинки – зазвичай християнські чи народні свята. Саме тоді чарівниці 

приходять до корів по молоко, ворожать, збирають росу, злітаються на збори і 

шабаші. Інколи час конкретизовано: на східні четверги, кожного нового місяця 

першого тижня, опівночі нової середи.  

Окрім природжених ознак, демонологічні наративи акцентують на 

зовнішніх характеристиках відьми: голизна, довге волосся, білий колір одежі. 

Нагота, яка в народній культурі сприймалася негативно, символізувала 

приналежність відьми до іншого, природного, «чужого» світу, встановлення 

контакту з ним та активізацію її демонічної сутності. Така риса притаманна не 

лише відьмам, а й багатьом іншим карпатським міфологічним персонажам 

(польським богинькам, болгарським вілам). Образ розпущеного волосся у 

відьми належить до загальноукраїнської традиції й символізує також зв'язок 

жінки з «чужим» світом. Карпатська відьма наділена окремими акустичними 

проявами: у перетвореному вигляді вона верещить, нявкає. До 

найпоширеніших властивостей відьми належить її здатність до метаморфози 

(перевтілення у жабу, собаку, кішку, кобилу, свиню, гадину; решето, колесо, 

біле полотно), що виконує маскувальну, обманну та охоронну функції.  

У підрозділі 4.2 «Функціональна природа чарівниці: сюжетно-

мотивний комплекс» проаналізовано народні демонологічні оповідання 

українців Карпат про відьму. Виділено центральні сюжетні схеми, 

проаналізовано базові мотиви, з’ясовано їхню семантику. В основі більшості 

оповідань лежить мотив «відьма завдає шкоди», який реалізується у кількох 

варіантах. Найчисленнішу групу становлять зразки про те, як відьма відбирає 
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молоко. Виокремлено такі мотивні домінанти: відьма збирає росу; приходить 

доїти корову, часто у перетвореному вигляді; отримує молоко, викравши 

тріску, солому тощо з подвір’я господаря; забирає молоко через різні побутові 

предмети (воловоди, дійницю та ін.) чи мішечок зі сіллю; збирає коров’ячий 

слід; псує молоко. 

Народні оповідання про збирання роси популярні у всіх гірських 

етнографічних регіонах. У них втілено давні уявлення про цілющу живодайну 

силу роси, яку випускає святий Юрій, відімкнувши небо ключами. Невід’ємний 

елемент народних оповідань про збирання роси – зовнішній вигляд відьми, а 

саме її нагота та розпущене волосся, який має загальноукраїнське поширення з 

деякими регіональними відмінностями. Чарівниця використовує певний 

інвентар, проводячи магічні дії: відро, скопець і цідильце, хустини, кантар або 

поділ спідниці, ополоник та ін. В оповіданнях про збирання роси чи інше 

ворожіння на молоко дійовим персонажем часто постає людина (селянин, 

єврей, німець, офіцер), яка долучається до магічного ритуалу. 

Доволі численну групу творів, в основі яких мотив «відьма відбирає 

молоко», становлять оповідання про прихід відьми по молоко до господаря. 

Відбувається вторгнення демонічної істоти у людський локус: подвір’я, стайню 

тощо – з чіткою метою нашкодити людині. Доцільно виділити два сюжети, 

відомі в різних варіантах: відьма проникає у стайню, щоб видоїти корову, та 

чарівниця приходить на подвір’я, щоб поцупити щось. У творах цієї тематики 

поширений мотив схоплення чи впізнання відьми, який реалізується зазвичай 

за допомогою предметів утилітарного призначення (борона, мотузка, свячена 

вода, осиковий кілок).  

Окрему тематичну групу демонологічної прози про відьом становлять 

зразки про польоти чарівниць на шабаш (забави, збори, сейми). Карпатська 

традиція визначає певні часові континууми активізації незвичайної сили відьом 

у такий спосіб (четверги, на Юрія, на великі свята, кожної нової середи та ін.). 

Варіює народна традиція також локуси таких зібрань, які часто відображають 

особливості місцевого рельєфу (гори, луки, границі між полями сусідніх сіл). 

Одним із центральних у творах про відьомські сейми є мотив «відьма літає», 

який має загальноукраїнське поширення. Для цього вона використовує 

різноманітний господарський інвентар (коцюбу, мотику, віника, помело та ін.). 

Доволі цікаво трактують народні оповідання основні мету та призначення 

таких відьомських сеймів. У карпатській традиції поширені дві версії: 

чарівниці сходяться, щоб забавлятися та гратися (своєрідна форма відпочинку), 

збирати зілля для чарування, потанцювати з боденками та дійниками, битися. 

Мотив відьомських боїв побутує здебільшого на Покутті та Гуцульщині. 

Невід’ємним сюжетним елементом багатьох оповідань цього масиву є участь 

людини за певних обставин та в результаті окремих дій у цих сеймах: герой 

спостерігає, бере участь у битвах, не може потім повернутися додому. 

Народні оповідання про смерть відьом становлять окрему групу прозових 

текстів. Їх можемо поділити на такі групи: фізичні аномалії, природні 

катаклізми, акцент на часовій протяжності передсмертних мук. 
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ВИСНОВКИ 

 У Висновках викладено основні результати наукового дослідження. 

Підкреслено, що пропонована робота – перша спроба осмислити 

демонологічне оповідання як формо-змістову єдність та простежити 

особливості побутування цього фольклорного масиву.  

Розглянувши наукові дослідження ХІХ–ХХІ століть в ділянці оповідної 

традиції демонологічного змісту, доцільно зробити висновок, що у вивченні 

духовної спадщини науковці зосереджували увагу здебільшого на 

характеристиці демонологічних вірувань. У дисертації простежено спроби 

теоретичного осмислення творів демонологічного змісту. Зазначено, що 

намагання окреслити деякі параметри поняття «демонологічне оповідання» 

здійснено у працях В. Гнатюка, М. Грушевського, Ф. Колесси, І. Франка. 

Висновки науковців сформували засади для вирішення питання виокремлення 

цього прозового пласту з-поміж інших жанрів і з’ясування його генези. На 

основі аналізу формо-змістових особливостей творів запропоновано сюжетні 

оповіді, утворені на основі демонологічних вірувань, щодо власної або недавно 

почутої розповіді про зустріч людини з демонами чи демонічними істотами 

називати демонологічними оповіданнями. 

Аналітичний розгляд різночасових записів дозволив визначити основні 

фактори диференціації демонологічних оповідань на формальному рівні. 

Одним із головних критеріїв є фантастика, що логічно поєднується з 

вірогідністю сприйняття дійсності, яка полягає у вірі та впевненості в 

реальному існуванні демонічних істот. Іншим, не менш важливим чинником, є 

функціональність жанру. Підкреслено домінантну роль інформативної функції, 

що полягає у чіткості та точності повідомлення, спричинених єдністю та 

взаємообумовленістю епічного ракурсу та епічної дистанції. Простеживши 

часопросторову локалізацію випадку та позицію оповідача, відзначено 

своєрідні риси жанру – наявність ініціальних та фінальних формул, висловів 

щодо правдивості поданої інформації, що свідчить про неперервність 

етнокультурної традиції. 

На основі аналізу текстів з’ясовано, що типовим для цього фольклорного 

матеріалу є його побутування у двох формах – простій і складній сюжетних 

конструкціях. Твори простої структури, або фабульно елементарні, 

характеризуються стягненням розвитку подій до одного епізоду, тобто сюжету 

до центрального мотиву. Оповідання такого змісту у формі лаконічної 

сентенції розповідають про зустріч героя з антагоністом – надприродною 

істотою. Твори зі складним сюжетом формуються із сукупності елементарних 

сюжетів, що розташовані у лінійній послідовності. Демонологічні оповідання 

розгорнутого змісту ускладнюються вставними епізодами, введенням у текст 

розповіді персонажа-помічника та діалогічних ситуацій.  

Під час аналізу фольклорних текстів про духів-«господарів» природних 

локусів виявлено спільні мотиви для всіх образів цієї групи – демонічна істота 

викликає героя, зваблює його, одружується з ним, насміхається з нього. 

Закцентовано увагу на типових рисах зображення цих персонажів, простежено 

зміни образу антагоніста на функціональному. Відзначено національну 



18 

особливість оповідань – в українських текстах герой залишається живим, на 

відміну від зображення впливів російських та білоруських демонологічних 

істот, які закінчуються трагічною смертю. 

У демонологічних оповіданнях про духів хвороб, епідемій, смерті, а 

також духів, які уособлюють біду, нещастя, визначено сюжетотворчий мотив – 

демон кличе людину. Його варіювання відбувається здебільшого на 

персонажному рівні (Холера, Смерть, Доля), рідше – на предикатному (демон 

кличе людину, стукає у вікно). Типовою є наявність білого кольору в одязі, а 

також найвищий ступінь здатності до метаморфози. 

Особливістю фольклорних зразків про персонажів-персоніфікації часу є 

уособлення певного часового відрізку і регламентація заборони, пов’язаної 

саме з цим періодом. Типовим для них є змалювання потворної зовнішності, 

гіпертрофованих частин тіла. Наголошено на ворожому ставленні до людини, 

яка порушила заборону. Спільною для цієї групи демонологічних оповідань є 

структура тексту, ускладнена діалогами, введенням героя-помічника. 

У роботі виокремлено характерні риси образу відьми в зовнішності, часо-

локальних характеристиках, походженні, властивостях. Метаморфоза 

поширена здебільшого в текстах про проникнення відьми у людський простір з 

метою відібрати молоко, що й зумовлює її обманну, маскувальну та охоронну 

функції. У карпатській традиції домінують такі вихідні образи переміни: жаба, 

собака, свиня, кобила, колесо та ін. Своєрідністю гуцульської відьми вважаємо 

мотиви її перетворення на вужа, який ссе худобу, та біле полотно. Серед 

специфічних ознак персонажа виділяємо також часові відтинки активізації 

демонічної сутності, з чим пов’язані народні уявлення про наявність у неї двох 

душ: людської та нечистої. Зазначено, що в народній творчості популярними 

залишаються мотиви впізнання відьом та прикликання чарівниць після 

вчиненої шкоди. Наголошено на тому, що в окремих зразках такою 

можливістю наділено особливих людей: бойка, поляка, подорожнього. 

Розгляд сюжетно-мотивного комплексу демонологічних оповідань про 

відьму дав можливість встановити, що мотив «відьма завдає шкоди» 

поширений в карпатській традиції у кількох варіантах. Найпопулярніший 

сюжетний елемент – чарівниця відбирає молоко. Виокремлено різні шляхи 

його реалізації в прозових текстах: відьма збирає росу, проникає до стайні 

господаря, часто у перетвореному вигляді, викрадає частинку предметів з 

обійстя, забирає молоко через сіль чи коров’ячий слід. Важливими у більшості 

цих семантичних структур є народні уявлення про парціальну магію, тобто 

вплив на предмет, що певним чином пов’язаний з об’єктом магічного 

зацікавлення. До своєрідних ознак карпатської відьми, які збереглися й у 

сучасних зразках, належить нагота у творах про збирання роси, що символізує 

зв’язок чарівниці з «чужим» світом та встановлення контакту із ним. Тексти 

про проникнення чарівниці в локус господаря містять інформацію про різні 

способи її піймання: за допомогою борони, мотузки (від дзвона, шлюбного 

пояса), мішка, виготовленого на Святий вечір, свяченої води та ін. 

Виокремлено також інші функціональні властивості відьми, які мають 

здебільшого регіональне поширення: викрадання бараболь, капустяних висадок 
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(Покуття), курей та яєць (Бойківщина, Покуття), вплив на природні стихії 

(Гуцульщина). На основі аналізу різночасових фіксацій встановлено певну 

зміну семантичних ознак – відьма прагне завдати шкоди не так господарству, 

як самій людині. 

До своєрідних ознак карпатської відьми, яка має загальноукраїнське 

поширення, належить її здатність літати та відвідувати відьомські зібрання. 

Найпоширеніші мотиви демонологічних оповідань цієї тематики: політ відьми 

за допомогою сільськогосподарських знарядь, над якими проведено певні 

ритуальні дії, бої чарівниць та присутність людини як спостерігача чи 

безпосереднього учасника таких поєдинків. Окрему групу демонологічних 

наративів становлять тексти про смерть відьми. Важкий відхід в інший світ, що 

супроводжується різними катаклізмами та аномаліями: реакцією природи 

(сильні бурі, вихор), акустичними виявами самої відьми (стогоном, гудінням, 

бичачим ревінням та ін.), пов’язаний із потребою демонічної істоти передати 

комусь своє знання. З’ясовано, що уявлення про приналежність чарівниць до 

дводушників акумульовано в текстах про діяльність відьом після смерті: 

прихід до родичів, вплив на погоду тощо. 

Отже, українське народне демонологічне оповідання – жанровий 

різновид народного оповідання, для якого характерний сюжетно-мотивний 

фонд, система образів, формо-змістові ознаки. Народні вірування, що лягли в 

основу фольклорних текстів, і сама природа прозового твору забезпечують 

тяглість традиції як на формальному, так і на змістовому рівні. 
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АНОТАЦІЯ 

Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців 

Карпат. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2018.  

У дисертації досліджено процес записування й аналітичного розгляду 

демонологічних оповідань Карпатського регіону. Детально представлено 

збирацьку та едиційну практики періоду ХІХ – початку ХХІ століття, 

виокремлено домінанти фольклористичного дискурсу (мотиви, сюжети, 

образи). Звернено особливо увагу на термінологічне питання, представлено 

теорії української та зарубіжної фольклористики щодо використання різних 

найменувань на означення творів цього пласту, науково обґрунтовано 

вживання терміна «демонологічне оповідання», уточнено його жанрову 

дефініцію відповідно до формо-змістових характеристик та функціонального 

навантаження. 

Закцентовано на дослідженні персонажного ряду та аналізі мотивного 

фонду демонологічних наративів. З’ясовано регіональну специфіку персонажів 
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як у межах Карпатського району, так і окремої етнографічної групи. Проведено 

паралелі із загальноукраїнською фольклорною традицією. Залучення сучасних 

записів засвідчило доволі активне побутування текстів про окремих персонажів 

у карпатській традиції (відьму, лісну, бісицю та ін.), дало змогу визначити 

найхарактерніші зміни (під впливом соціально-культурних умов) та встановити 

тяглість традиції на ідейно-тематичному та формальному рівнях. 

Ключові слова: Карпати, Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина, 

демонологія, неказкова проза, демонологічне оповідання, фемінний образ, 
сюжет, мотив, персонаж, відьма. 
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 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

 В диссертации исследован процесс записи и аналитического 

рассмотрения демонологических рассказов Карпатского региона. Подробно 

представлены собирательная и эдиционная практики периода XIX – начала 

XXI века, выделены доминанты фольклористического дискурса (мотивы, 

сюжеты, образы). Обращено особое внимание на терминологический вопрос, 

представлены теории украинской и зарубежной фольклористики по 

использованию различных наименований для обозначения произведений этого 

пласта, научно обоснованно употребление термина «демонологический 

рассказ», уточнено его жанровую дефиницию в соответствии с формо-

содержательными характеристиками и функциональной нагрузкой.  

 Акцентировано на исследовании персонажного ряда и анализе 

мотивного фонда демонологических нарративов. Определено региональную 

специфику персонажей как в пределах Карпатского региона, так и отдельной 

этнографической группы. Проведены параллели с общеукраинской 

фольклорной традицией. Привлечение современных записей показало 

довольно активное бытование текстов об отдельных персонажах в карпатской 

традиции (ведьму, лесную, бисицу и др.). Позволило определить наиболее 

характерные изменения (под влиянием социально-культурных условий) и 

установить преемственность традиции на идейно-тематическом и формальном 

уровнях. 

 Ключевые слова: Карпаты, Бойкивщина, Гуцульщина, Лемкивщина, 

демонология, несказочная проза, демонологические рассказы, феминный образ, 

сюжет, мотив, персонаж, ведьма. 
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Thesis for a candidate degree in philology, specialty 10.01.07 – Folklore 

Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is one of the initial comprehensive studies of the Ukrainian 

demonological stories of the Carpathian region. The undeniable relevance of this 

work is caused by the lack of the theoretical information about the ethnic 

demonological prose of Boykos, Lemkos, and Hutsuls. This dissertation investigates 

the process of recording and analytic review of the above-mentioned region which 

was initially related to the «Rus’ka Triitsia». It contains lots of the details about the 

collecting and editing activity of the XIX – early XXI centuries (V. Gnatyuk, I. 

Franko, V. Shukhevych, I. Sen’ko, N. Varkhol, V. Sokil etc.). The dominant 

elements of the folklore discourse are distinguished (reviews of individual motives, 

plots, images of the demonological texts). A lot of attention is paid to the 

terminology, the theories of the Ukrainian and foreign folklore regarding using 

different titles and characteristics of the following region's compositions. The usage 

of the term «demonological story» is scientifically substantiated, its genre definition 

is clarified due to the content characteristics and functions (where narrator is a direct 

participant or a witness of the event, the events are explained in the recent past tense, 

the national beliefs and conceptions were mentioned, and the contact with a demonic 

creature took place, etc.). 

The emphasis is placed on investigating the list of characters and analyzing the 

motivic fund of the demonological narratives. All the feminine characters are 

separated into such groups: the master spirits of the natural locus (mayka, lisna, 

bisytsya; mermaid; viternytsya, litavytsya, perelesnytsya), the disease, epidemy, 

death spirits (plague, cholera, fever, colic, pyrexia; death), the spirits of evil and 

calamity (happiness, misfortune, fortune, distress), personifications of time 

(poludnytsya, Friday, Wednesday, Varvara), demonized human beings (a witch). The 

characters are analyzed based on the following scheme: names, appearance, the way 

of communication, time-and-space characteristics, relations with other demonic 

creatures and people, functional nature, plot-and-motive fund. The regional character 

specificity of both the entire Carpathian region and several ethnic groups (the 

Hulsuls' lisna, Boykos' bisytsya etc.) is ascertained based on the detailed analytic 

review of their texts. The parallels with an all-Ukrainian folklore tradition are 

conducted, and the common and distinctive treats of this region's narratives are 

pointed out.  

Using today’s notes, including numerous fixations of demonological narratives 

and respondents’ beliefs are essential in the process of synchro-diachronic analysis. 

It testified quite an active existence of texts about different characters of the 

Carpathian traditions (witches, lisna, bisytsya etc.), allowed to identify the most 

typical changes influenced by social and cultural circumstances and set the 

continuity of tradition on the ideological, thematic and formal levels. 

 Key words: Carpathians, Boykivshchyna, Hutsulshchyna, Lemkivshchyna, 

demonology, fictional prose, demonological narrative, feminine image, plot, motive, 

character, witch. 
 


