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АНОТАЦІЯ 

Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.01.07 «Фольклористика» – Інститут 

народознавства НАН України. – Львів, 2018.  

 

Дисертація є одним із перших комплексних досліджень українських 

демонологічних оповідань Карпатського регіону. Безперечна актуальність 

роботи зумовлена перш за все браком теоретичних праць про народну 

демонологічну прозу бойків, лемків та гуцулів. У дисертації розглянуто 

процес записування й аналітичного розгляду творів зазначеного масиву, 

початок якого пов’язаний із діяльністю «Руської трійці». Детально 

представлено збирацьку та едиційну практики періоду ХІХ – початку ХХІ 

століття (В. Гнатюк, І. Франко, В. Шухевич, І.Сенько, Н. Вархол, В. Сокіл 

та ін.), виокремлено домінанти фольклористичного дискурсу (розгляд 

окремих мотивів, сюжетів, образів демонологічних текстів). 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 

(оповідач – безпосередній учасник чи очевидець події, недавноминулий 

час, контакт героя з демонічною істотою, актуальність народних вірувань 

та уявлень тощо).  

Третій та четвертий розділи дисертації присвячено безпосередньо 

аналітичному опрацюванню демонологічних оповідань про жіночі 

персонажі українців Карпат. Апробовано до українського матеріалу 

принцип двостороннього опису та класифікацію демонологічних 
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персонажів Л. Виноградової, які вона вважає найбільш продуктивними та 

актуальними на сьогодні [38, с. 60]. Закцентовано на дослідженні 

персонажного ряду та аналізі мотивного фонду демонологічних наративів. 

Усі фемінні персонажі поділено на такі групи: духи-«господарі» природних 

локусів (майка, лісна, бісиця; русалка; вітерниця, літавиця, перелесниця); 

духи хвороб, епідемій, смерті (чума, холера, лихоманка, колька, 

пропасниця; смерть); духи, які уособлюють біду, нещастя (доля, недоля, 

щастя, нещастя); персоніфікації часу (полудниця, П’ятниця, Середа, 

Варвара); демонізовані живі люди (відьма). Персонажі проаналізовано за 

такою схемою: найменування, зовнішній вигляд, спосіб комунікації, часо-

просторові характеристики, зв’язок з іншими демонічними істотами та 

людьми, функціональна природа, сюжетно-мотивний фонд. На основі 

детального аналітичного розгляду текстів бойків, лемків та гуцулів 

з’ясовано регіональну специфіку персонажів як в межах Карпатського 

району, так і окремої етнографічної групи (лісна у гуцулів, бісиця у бойків 

та ін.). Проведено паралелі із загальноукраїнською фольклорною 

традицією, виокремлено спільні та відмінні риси демонологічних наративів 

цього пласту. Скажімо, розглянувши демонологічні оповідання про відьму 

різних часових фіксацій з Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини та 

Покуття, можемо зарахувати до загальнонаціональних уявлення про 

родимих та вчених відьом, фізичні аномалії, для карпатської чарівниці − це 

хвостик, волосяний покров та нагота під час активізації її демонічної 

діяльності (збирання роси, відбирання молока та ін.). Карпатська відьма – 

зазвичай жінка вже поважного віку, на відміну від чарівниць з інших 

українських земель, добра господиня, дружина і мати, яка живе звичайним 

життям, ходить до церкви тощо. Вона часто соціально та етнічно 

маркована. Здатність відьми до перетворення, яка характерна не лише для 

української, а й слов’янської демонічної істоти, має свою специфіку: 

карпатська чарівниця перевтілюється зазвичай у жабу, собаку, коня, вужа, 

біле полотно та ін.  
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Надзвичайно важливими у процесі синхронно-діахронного аналізу є 

залучення сучасних записів, серед яких і численні фіксації демонологічних 

наративів та вірувань, що здійснила дисертантка. Це засвідчило доволі 

активне побутування текстів про окремі персонажі в 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. 

 

SUMMARY 

 

Yagelo S. P. Female characters in the demonological prose of the 

Carpathian Ukrainians. – Qualification scientific work on the rights of a 

manuscript. Thesis for the degree of the candidate of philological science on the 

specialty 10.01.07 «Folklore studies». – Institute of Ethnology of the National 

Academy of Sciences of Ukraine. – Lviv, 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 
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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 third and fourth chapters of this dissertation are directly dedicated to 

the analytic investigation of the stories about the female characters of the 

Carpathian Ukrainians. The principle of the double-sided description and the 

classification of the demonology characters of L. Vynogradova, which she 

considers like the most productive and relevant ones nowadays, are tested to the 

Ukrainian materials. 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. 

For example, after reviewing the demonological stories about witches of 

different time periods from Boykos region, Hutsul region, Lemko region and 

Pokuttya, we can count the images of born and taught witches and physical 
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anomalies in the list of all-national ones. For the Carpathian witch, this anomaly 

is having a tail, hair and naked body during her activity (picking dew, getting 

milk etc.). A Carpathian witch is usually an elder woman, in contradistinction to 

other Ukrainian witches, a kind hostess, a wife, and mother who lives an 

ordinary life, goes to church, etc. She is often indicated socially and ethnically. 

Her ability to metamorphosis, which is typical for both Ukrainian and Slovenian 

demonic creature, has its own specificity: the witch usually transforms to a frog, 

a dog, a horse, a snake, a white canvas, etc. 

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. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Проблема вивчення народної прози 

загалом та її окремих жанрів зокрема є однією з пріоритетних у сучасній 

фольклористиці. Народні демонологічні оповідання належать до тієї галузі 

усної словесності, якій науковці приділили ще недостатньо уваги. 

Початкові відомості про демонологію дають перш за все етнографічні 

матеріали – вірування, повір’я тощо. Що ж до власне фольклорних творів 

цієї тематики, то зростання активності їх фіксації простежується лише в 

другій половині ХІХ століття. У цей період з’являються друком фольклорні 

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

дослідників. Збірники різнопланового характеру, до складу яких входять 

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

час. Якщо фіксація фактичного матеріалу достатня, то теоретичне 

осмислення зазначеного жанру неказкової прози 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. Вказаної 

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 актуальності в контексті аналітичного 

вивчення жанрової системи національного фольклору в студіях 

О. Бріциної, В. Давидюка, Л. Дунаєвської, С. Мишанича, В. Сокола. Однак 

у поглядах на жанр оповідань демонологічного змісту, в яких 

відображаються народні уявлення та вірування, й надалі простежуються 

суперечливі тенденції. Розглядаючи різні тематичні блоки цих творів у 

межах міфологічної легенди, билички та бувальщини, науковці певною 

мірою ігнорують такі жанрові особливості фольклорних зразків, як 

функціональна природа, формо-змістові характеристики. Досі в сучасній 
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українській фольклористиці бракує аналітичної праці, присвяченої 

дослідженню жанрового різновиду «демонологічне оповідання». Це 

певною мірою зумовлює актуальність пропонованої роботи, яка 

визначається нагальною потребою ґрунтовного та всебічного аналізу 

демонологічної прози населення українців Карпат, зокрема демонологічних 

оповідань.  

Запропонована дисертація на основі розгляду формо-змістових 

особливостей та функціональної природи цих фольклорних зразків 

покликана з’ясувати жанрову специфіку демонологічних оповідань, а отже, 

подати чіткішу дефініцію та уточнити використання відповідних термінів, 

що допоможе заповнити одну з прогалин у великому комплексі 

народознавчої науки. Розгляд джерел за структурними компонентами – 

сюжетотвірними мотивами – дає змогу визначити структурно-семантичні 

особливості цих творів, їх функціональну своєрідність – взаємозв’язок з 

віруваннями та народним світоглядом. Своєрідно його акумульовано в 

демонологічних оповіданнях, у яких структурно-семантичну основу 

утворює комунікативна ситуація «людина-демон». Порівняно з іншими 

тематичними групами оповідань демонологічного змісту (зокрема про 

людей з надзвичайними здібностями), ці фольклорні зразки «мають дещо 

інші наративні схеми» [150], що залежать від особливостей вказаної 

категорії персонажів, зокрема соціальних характеристик, яким 

відповідають дещо інші «сюжетотвірні можливості» [150].  

Аналіз сюжетно-мотивного фонду демонологічних оповідань про 

жіночі персонажі Карпатського регіону дасть змогу з’ясувати специфіку 

зображення фемінних демонічних 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 розглянути їх 

взаємозв’язок із народними повір’ями та уявленнями. 
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Фіксації минулих століть та сучасні записи свідчать про 

пристосування текстів демонологічних оповідань до реалій конкретного 

часу, вказуючи на зв’язки цих творів із життям народу, його побутом, 

віруваннями. Залучення сьогоденних зразків демонологічних оповідань 

допоможе виявити стан збереження цих фольклорних творів у ХХІ столітті 

та простежити типові зміни у тематиці, структурі текстів, з’ясувати певні 

національні особливості, виокремити риси, характерні для оповідної 

традиції всього Карпатського регіону, та наголосити на специфіці текстів 

окремих етнографічних територій.  

Власні польові матеріали, введені у дослідження, засвідчують 

побутування окремих сюжетів демонологічних оповідань на Бойківщині, 

Гуцульщині та Лемківщині. Аналіз сучасних записів показує тяглість 

етнокультурної традиції на змістовому та формальному рівнях. 

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 

відділом фольклористики теми «Український фольклор і сучасні 

глобалізаційні процеси: Поетика» (шифр 3.3.4.18, державний реєстраційний 

номер – 0108U006653–PK; затверджена Вченою радою Інституту 

народознавства НАН України, протокол засідання № 3 від 08 травня 2008 

р., науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Сокіл В. В.). 

Працю узгоджено з планами відділу, вона відповідає науковим засадам 

вивченню народних прозових творів, зокрема демонлогічних оповідань. 

Мету і завдання дисертаційної роботи визначено з врахуванням 

специфіки наукової проблематики та актуальності обраної теми. Мета 

дисертації – з’ясувати жанрову специфіку демонологічних оповідань у 

контексті неказкової прози, розкрити особливості зображення жіночих 

демонічних персонажів в оповідній традиції українців Карпат на 

регіональному рівні. 
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Реалізація поставленої мети потребує розв’язання низки завдань, 

пріоритетними серед яких є: 

– простежити процес фіксації та едиції творів демонологічної прози 

бойків, лемків та гуцулів; проаналізувати наукові дослідження 

фольклористів з оповідної традиції демонологічного змісту; 

– подати теоретичне осмислення демонологічних оповідань у наукових 

працях українських та зарубіжних дослідників; 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;  

– простежити еволюцію окремих мотивів, сюжетів та персонажів, їхню 

взаємодію з позафольклорними чинниками: народними віруваннями, 

історичними та соціально-побутовими реаліями. 

Об’єктом дисертаційної роботи є демонологічні оповідання, 

зафіксовані впродовж XIX-XXI ст. 

Предмет дисертаційної роботи – жанрова специфіка українських 

народних демонологічних оповідань, їх сюжетно-мотивний фонд та 

особливості фемінних демонічних образів українців Карпатського регіону. 

Джерельну базу пропонованого дослідження становлять тексти 

українських народних демонологічних оповідань у записах відомих 

збирачів фольклору. Їх почерпнуто з архівних фондів Інституту 

народознавства НАН України, Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 

Львівського національного університету імені Івана Франка та 

фольклорних збірок Н. Вархол, В. Галайчука, В. Гнатюка, В. Давидюка, 
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Г. Дем’яна, Ф. Колесси, Н. Левкович, М. Левченка, А. Онищука, І. Сенька, 

В. Сокола, І. Франка, В. Шухевича. У роботі використано власні польові 

записи дисертантки, зроблені впродовж 2001 – 2003, 2009 – 2010 років у 

Старосамбірському та Турківському районах Львівської області, 

Верховинському і Богородчанському районах Івано-Франківської області, 

Перечинському районі Закарпатської області. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації слугували 

концепції провідних українських та зарубіжних фольклористів: 

О. Бріциної, В. Гнатюка, М. Грушевського, В. Давидюка, О. Дея, 

Л. Дунаєвської, Ф. Колесси, О. Потебні, В. Сокола, І. Франка, які вказували 

на тематичне багатство української демонологічної прози Карпат, 

наголошували на особливій ролі демонологічних оповідань у жанровій 

системі українського фольклору. Використано значний досвід відомих 

дослідників російського фольклору С. Азбелева, Л. Виноградової, 

О. Єфімової О. Левкієвської, С. Неклюдова, Е. Померанцевої, В. Проппа, 

Б. Путілова, К. Чистова та інших, які розкрили значимість демонологічної 

прози, її роль в утвердженні самобутності й розвитку національної 

культури. 

Методика роботи підпорядкована завданням дисертації і має 

комплексний характер. Для дослідження демонологічних оповідань 

дисертант використовувала такі методи: 

– 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 розглядати твір як ціле, 

водночас розщеплюючи його на частини, виявити особливості окремих 

структурних компонентів тексту, зокрема певних частин сюжету, 

традиційної формульності; 
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– естетико-філологічного аналізу, який передбачає осягнення 

специфіки художньої трансформації демонологічних уявлень українців 

Карпат про жіночі персонажі та утворених внаслідок такої трансформації 

багатогранних та 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, 

провести типологічні паралелі демонологічних оповідань українців Карпат 

із фольклорними зразками інших українських фольклорних традицій; 

– міждисциплінарний метод, що передбачає залучення до аналізу 

матеріалів інших наукових дисциплін: етнографії, етнолінгвістики, 

етнопсихології. Використання етнографічних та етнопсихологічних 

розробок дозволяє розкрити глибинну семантику окремих мотивів та їх 

походження, оскільки демонологічні оповідання увібрали елементи 

народних вірувань, світогляду та самосвідомості етносу; 

– метод польових досліджень дає змогу виявити нові прозові зразки, 

з’ясувати особливості сучасного побутування та поширення традиційних 

сюжетів демонологічних оповідань вказаної тематики. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що: 

– зроблено спробу комплексного дослідження карпатського фонду 

демонологічних оповідань, що аналітично охоплює одну з найчисленніших 

тематичних груп цих текстів – зразки про жіночі демонічні істоти; 

– уперше простежено процес входження у фольклористичну науку 

терміна «демонологічне оповідання», показано межі його використання, 

з’ясовано ідейно-тематичні та формально-змістові особливості 

демонологічних оповідань; 

– виявлено сюжетотворчі мотиви та найтиповіші структури народних 

оповідань демонологічного змісту про жіночі образи-демони, з’ясовано 

їхнє семантичне наповнення; 
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– у науковий обіг введено нові записи українських демонологічних 

оповідань початку ХХІ століття, що дозволяє простежити тяглість 

етнокультурної традиції та зміну прозових текстів на ідейно-тематичному й 

структурно-семантичному рівнях. 

Теоретичне значення дисертації. Опрацьований та проаналізований 

джерельний матеріал, отримані результати та висновки дослідження 

відкривають нові можливості у вивченні жанрів неказкової прози, зокрема 

демонологічного оповідання, та вирішенні проблеми класифікації жанрів 

демонологічної тематики в контексті європейського досвіду, уточнюють 

використання належної наукової термінології. Матеріали й висновки 

роботи сприяють розробленню цілісної концепції функціонування 

демонологічного оповідання як жанрового 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 вищих 

навчальних закладах. Дисертація може стати основою для підготовки та 

видання монографії. 

Особистий внесок здобувача. У результаті проведеного 

дослідження визначено низку положень, нових у концептуальній площині й 

актуальних для фольклористичної науки. Використання розвідок та 

напрацювань інших вчених у дисертації оформено належними 

покликаннями. Уведено в науковий оббіг нові варіант демонологічних 

оповідань, що записала дисертантка під час польових експедицій на 

Бойківщину та Гуцульщину. Наукові спостереження та висновки роботи 

зроблено самостійно, усі публікації є особистим здобутком автора.  
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Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи 

обговорено на засіданнях відділу фольклористики Інституту 

народознавства НАН України, апробовано на конференціях різних рівнів, 

серед яких:  

1) VІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів 

«VIVAT ACADEMIA» (Львів, квітень 2010 року). Доповідь − «Бойківська 

демонологічна проза в зібранні та осмисленні Івана Франка»;  

2) Четверті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, травень 2010 року). 

Доповідь − «Специфіка персоніфікованих образів хворіб у демонологічній 

прозі українців Карпат»;  

3) Другий світовий конгрес бойків (Турка, липень 2010). Доповідь − 

«Демонологічна проза Бойківщини: історіографічний аспект»; 

4) 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). Доповідь – «Семантика образу Смерті у демонологічній 

прозі українців Карпат»; 

5) Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного» (Чернівці, 

жовтень 2010). Доповідь − «Демонологічна проза українців Карпат: 

фантастичний елемент жіночих персонажів».  

6) VI Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми та перспективи 

наук в умовах глобалізації» (Тернопіль, 15 грудня 2010). Доповідь − «Образ 

Долі в народній прозі українців Карпат». 

7) ІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів 

«VIVAT ACADEMIA», присвячена науковій діяльності Омеляна 

Огоновського (Львів, квітень 2011). Доповідь – «Питання жанрової 

дефініції демонологічних оповідань».  
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8) ХХІХ щорічна наукова франківська конференція «Націософія 

Івана Франка» (Львів, 23 жовтня 2015). Доповідь – «Образ чарівниці у 

демонологічній прозі в записах Івана Франка». 

9) Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 15-річчя 

заснування кафедри українознавства Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького «Сучасна українська 

нація: мова, історія, культура» (Львів, 16 березня 2016). Доповідь – 

«Мотив контакту людини з духами природних локусів у демонологічних 

оповіданнях Карпатського регіону». 

10) Міжнародна наукова конференція «Михайло Грушевський: 

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

(Львів, 25-26 жовтня 2016). Доповідь – «Демонологічне оповідання у 

трактуванні Михайла Грушевського». 

11) 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). Доповідь – «Образ відьми у 

народних казках та демонологічних оповіданнях українців Карпат: 

порівняльний аспект». 

Публікації. Основні положення досліджуваної проблематики 

викладено у 8 наукових працях, з них п’ять надруковано у провідних 

фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України, одна публікація – 

у закордонному науковому періодичному виданні. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та джерел (264 

позиції). Загальний обсяг роботи – 193 сторінки, з них 169 сторінок 

основного тексту. 



20 
 

РОЗДІЛ 1. ДЕМОНОЛОГІЧНА ПРОЗА УКРАЇНЦІВ КАРПАТ: 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ  

1.1. Збирання та публікація демонологічної прози 

Історія збирання демонологічної прози на території Карпат сягає 

кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть. Окремі записи карпатської демонології 

збереглися в основному у вигляді фіксації народних вірувань або 

подорожніх нотаток. До них належать, як зазначає дослідник Р. Кирчів [110, 

с. 116], мандрівні записи з Гуцульщини професора Львівського 

університету Б. Гакета, матеріали монографії польського публіциста й 

етнографа І. Любича-Червінського «Задністрянська околиця між Стриєм і 

Лімницею» (Львів, 1811), в яких дослідники фіксували народні 

демонологічні уявлення. Фольклором та діалектологією українських 

етнографічних груп цікавився також польський філолог А. Кухарський, 

який у другій половині 20-х років ХІХ століття побував в Українських 

Карпатах. Відвідавши Бойківщину та Гуцульщину, він подав стислу 

етнографічну характеристику населення, зокрема народні вірування.  

Матеріальна та духовна культура українців Карпат стала об’єктом 

пильної уваги членів «Руської трійці», які вважали цей край і прилеглу до 

нього підгірську зону одним із архаїчних регіонів слов’янського світу, що 

зберіг винятково цінні пам’ятки старовини. Окреслена територія 

приваблювала їх як резерват давніх прошарків слов’янської матеріальної та 

духовної культури ще з дохристиянських часів [110, с. 118]. Саме з 

діяльністю М. Шашкевича, Я. Головацького та І. Вагилевича пов’язаний 

початок активного зацікавлення та записування народних творів бойків, 

гуцулів і лемків. Фольклористичний доробок «Руської трійці» за обсягом 

зібраного матеріалу, кількістю записів та результативністю дослідницьких 

пошуків і розробок належить до найвагомішої частини фонду 

загальноукраїнської фольклористики першої половини ХІХ століття. 

Гуртківці одні з перших в Україні зробили основний акцент на необхідності 

досліджувати етнос, його мову, культуру, побут, тобто «іти в народ» [110, 
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с. 43]. Саме тому їх робота проводилася у безпосередніх польових 

фіксаціях та аналітичних опрацюваннях народних пам’яток матеріальної і 

духовної культури, у пошуках прямих контактів з людьми. «Руська трійця» 

першою на західноукраїнських землях порушила питання про організацію 

спеціальних народознавчих мандрівок не лише в теоретичному, а й у 

практичному плані. Так, у 1834 році І. Вагилевич та Я. Головацький 

відвідали Лемківщину, а протягом липня−серпня 1839 року Я. Головацький 

здійснив подорож на Гуцульщину та Бойківщину. 

Збережені архівні матеріали Я. Головацького підтверджують великий 

обсяг збирацької та дослідницької роботи, яку він провів. У розвідці 

«Етнографічні записи з Наддністрянщини (Прикарпаття) – повір’я, загадки, 

діалектичні слова, власні назви» [56] у поле фольклористичних зацікавлень 

автора потрапило кілька демонологічних персонажів. Це, в основному, 

вірування про блуд, вовкулаків, відьом та мавок. Наявні також два записи 

текстів із сіл Чепелі та Григорів про «майку» – істоту, що заважає прясти, та 

відьму, яка збирала росу. 

Розвідки Я. Головацького істотно доповнюють праці іншого діяча 

«Руської трійці» – І. Вагилевича. Важливо, що окрім фіксації вірувань, він 

також записував народну демонологічну прозу. Це підтверджує рукописна 

праця автора «Слов’янська демонологія» [263], що включає ґрунтовний 

план дослідження, розробку розділів, списки фантастичних істот із 

демонології різних народів (аравійських, індоєвропейських, слов’янських). 

У цій збірці подано одне оповідання про епідемію у селі, проте І. 

Вагилевич, використавши у рубрикації тематичний принцип, вніс його до 

розділу про упирів. Тексти демонологічних наративів зафіксовано в ще 

одній рукописній праці науковця – «Хроніка люду зі слов’янської 

демонології» [264], в якій здійснено спробу класифікації народних 

оповідей: 1) «Людська демонологія», 2) «Стихійна демонологія», 3) 

«Символічна демонологія». У кожну з груп І. Вагилевич умістив розповіді, 

серед яких у чотирнадцятьох текстах головним героєм є жіночий персонаж. 
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До них належать «Простирадло» (розповідь про утоплену дівчину), 

«Сполохана челядь» (про прихід смерті), «Нічна зустріч» (хлопчик побачив 

постать у білому), «Бранка» (сільську дівчину викрадають лісові 

дивожінки), «Шапка дивожінки» (чоловік заволодів одягом демонічної 

істоти), «Бабиська», (про жінок із надприродними знаннями та вміннями) 

«Коханка» (літавиця приходить до чоловіка), «Діти літавиці» (літавиця з 

дітьми перейшла дорогу весіллю), «Бордзюк у фебрі» (про хворобу), 

«Жниварка» (полудниця допомагає жінкам жати), «Майка-жінка» 

(одруження хлопця з майкою), «Парубок» (нічна зустріч хлопця з гуртом 

дівчат у білому), «Гість-торка» (поява демонічної істоти, що уособлювала 

неділю), «Танцівниця» (танець майки) тощо. В окремих випадках 

зазначено, що текст взято з рукопису Е. Коритки. Вказані оповідання є 

важливим джерельним матеріалом з огляду на архаїчність зображених 

персонажів, проте їхню наукову вартість применшує те, що автор ігнорував 

автентику тексту, перекладаючи цілісні діалектні сюжети польською 

мовою. 

До когорти дослідників демонології Карпат належить також відомий 

чеський етнограф Ф. Ржегорж, який полем своєї діяльності обрав 

Бойківщину та Гуцульщину. У 1888–1891 роках він разом із В. Шухевичем 

подорожував українськими горами, вивчав культуру й побут населення 

Карпат. На початку 90-х років ХІХ століття науковець звернувся до 

місцевих жителів із проханням записувати етнографічно-фольклорний 

матеріал. Таким чином, дослідник зібрав цінну інформацію про вірування, 

народний календар та різні звичаї від понад 35 українських кореспондентів 

[133, с. 205]. Свої спостереження з Бойківщини Ф. Ржегорж використав у 

статтях та розвідках, серед яких – «Про деякі вірування руського народу в 

селі Озерянка, прив’язані до днів церковного року», «Народні звичаї і 

вірування в декотрі свята після руського календаря», «Календарик з 

народного життя бойків». У цих працях зафіксовано народні повір’я, звичаї, 

обряди, ворожіння, які на сьогодні є неопублікованими. Варто зазначити, 
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що записи текстів народної демонологічної прози відзначалися переважно 

етнографічним підходом до об’єкта зацікавлення, проте вони створили 

передумови для більш осмисленого збирання саме фольклорних текстів 

демонологічного змісту. 

Зацікавлення карпатськими демонологічними розповідями виявив 

також І. Франко. Особливу увагу дослідник звернув на рідний край – 

Бойківщину. Ґрунтовне знання бойківської частини Карпат і Прикарпаття, 

життя й духовної культури цих місцевостей знайшло своє відображення у 

численних працях. Збирання й систематизацію усної народної словесності 

та прозового матеріалу дослідник розпочав у 70-х роках ХІХ століття і 

залучив до неї чимало студентської молоді та сільської інтелігенції.  

Бойківщину й Лемківщину І. Франко вважав найцікавішими 

народознавчими регіонами України. Тому за дорученням НТШ у Львові 

протягом серпня–вересня 1904 року перебував у складі експедиції у 

західній та центральній частині Бойківщини. Там він принагідно записував 

звичаї і народні вірування. На основі зібраних матеріалів дослідник 

висловив думку, що вірування не завжди відмежовуються від звичаїв, бо 

звичаї випливають із вірувань [234, с. 72]. 

Наступним кроком в едиції та дослідженні усної словесності був 

вихід спеціального літературно-наукового журналу «Житє і слово» (1894). 

У перших його випусках Іван Франко подав надзвичайно цікаві матеріали 

та статті, присвячені народній творчості. У передмові до рубрики «Із уст 

народу» він зазначив, що фольклор друкує «з вибором, налягаючи на 

поперед усього на матеріали досі найменше збирані (казки, легенди, 

анекдоти, місцеві перекази, народні вірування), на мотиви і варіанти, досі 

незвісні…» [97, с. 140]. Видання матеріалів народної творчості в «Житі і 

слові» дослідник проводив на наукових засадах: подавав варіанти, повну 

паспортизацію, примітки й пояснення. Серед великої кількості публікацій 

значну частину відведено розділу «Міти і вірування», в якому науковець 

умістив дев’ять текстів демонологічної прози – про упиря [99, с. 75], мавку, 
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«Не годиться прясти без посьвіту в хаті», «Як оконом з чортом на рушниці 

помінявся» [100, с. 284 – 386], «Зносок-біда», «Чорт-баранчик», «Нечасне 

дитя хресту просить», «Дівчина-відьма», «Дика баба (Літавиця)» [98, с. 354 

– 359]. Оповіді про відьмаків та упирів Іван Франко подавав у контексті 

етнографічних відомостей про спорудження будинків та млинів. 

Незважаючи на малу кількість зібраних демонологічних оповідань, 

натрапляємо на цікаві пам’ятки народних уявлень і вірувань, цінні релікти 

народного світогляду, які своїм корінням сягають глибокої давнини.  

У статті І. Франка «Сожжение упырей в с. Нагуєвичах в 1831 г.» 

[237] уміщено чотири тексти демонологічних оповідань про зовнішній 

вигляд, функції та способи спалення упирів під час епідемій холери у 1831 і 

1832 роках [237, с. 565 – 582]. 

У 1898 році в п’ятому томі «Етнографічного Збірника», який виходив 

під редакцією Івана Франка, вміщено два ґрунтовні зібрання народних 

вірувань та демонологічних наративів: «Людові віруваня на Підгірю в с. 

Ходовичах Cтрийського пов. Списав Філярет Колесса» та «Людові 

вірування на Підгір’ю. Збірав Іван Франко». У передмові до праці 

Ф. Колесси Іван Франко зазначав, що ця збірка є першою спробою 

«систематичного зводу людових вірувань в одній місцевости. Вона не 

вичерпає теми навіть для тої місцевости, та проте дає досить ясне понятє 

про той комплекс вірувань, що живе в душі нашого народа поза обсягом 

офіцияльного християнства» [235, с. 76]. Водночас дослідник додав 

вказівки на аналогічні вірування інших народів, аби продемонструвати, що, 

студіюючи ці повір’я, не можна мати абсолютної певності щодо їхньої 

автохтонності й оригінальності, а треба звертатися до міжнародних 

історичних традицій [249, с. 148]. Кілька демонологічних оповідань 

представлено у розділі «Народна мітольогія» (про блуд, велетнів, дику 

бабу, нітку, упириць, яких наділено функціями відьом – відбирати молоко). 

Цінності поданого матеріалу додає й те, що, укладаючи збірку, Ф. Колесса 
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неухильно враховував важливий фактор – уважність до авторства записів, 

«що виявляло високу наукову етику» [200, с. 144] українського дослідника. 

Основу збірки «Людові віруваня на Підгірю» у записах Івана Франка 

становлять тексти, зафіксовані у 1880–1882 роках на Дрогобиччині 

(зокрема у Нагуєвичах), Коломиї та деяких селах Стрийського району. 

Залучено записи й інших збирачів з Бойківщини. У розділі «Народна 

мітологія» подано вірування та окремі демонологічні прозові зразки про 

антипка, блуд, відміну, відьму (як її розпізнати, скільки разів відьма може 

важити на чиєсь жито), дідька, повішальника, потопленика, страхи, упирів, 

чарівниць (тексти про відбирання молока, зведення молодиці, 

метаморфози, збирання роси, способи прикликування та ін.). Порівняно з 

фольклорними зразками, опублікованими у «Житі і слові», ці – більш 

описового характеру, набувають певного локального забарвлення. Наявні 

характерні елементи бойківського народного побуту, виробничої 

діяльності, реалії місцевого природного середовища тощо. «В обох сих 

збірках зазначено вже всі важнійші поля, на яких проявляє себе народня 

віра» [234, с. 160], – зазначив І. Франко. Він закликав, щоб народні 

вірування, уявлення збирало якнайбільше людей, бо це «доси у нас майже 

зовсїм занедбане, а для науки народовіданя безмірно важне поле» [234, с. 

160].  

Із створенням у 1898 році при Науковому товаристві ім. Шевченка 

(НТШ) Етнографічної комісії та започаткуванням видання у Львові 

«Записок Наукового товариства ім. Шевченка» (з 1892 року), 

«Етнографічного збірника» (з 1895 року), «Матеріалів до українсько-

руської етнології» (з 1899 року) значно розширилися і масштаби 

фольклористичного дослідження етнографічних регіонів Карпат. Помітний 

внесок у вивчення зазначеної місцевості зробив секретар Етнографічної 

комісії НТШ, відомий український науковець, фольклорист В. Гнатюк. 

Дослідник, як твердить Ф. Колесса у передмові до «Матеріалів до етнології 

та антропології» [119, с. ІІІ – ХІІ], «головну увагу присвятив прозовим 
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творам, що ними до того часу дуже мало інтересувалися галицькі збирачі» 

[119, с. V]. Здійснивши три експедиції у Карпати і на Закарпаття, науковець 

записав велику кількість фольклорного матеріалу про демонологічні істоти. 

Свої фіксації з Бойківщини В. Гнатюк опублікував у п’ятнадцятому, 

тридцять третьому та тридцять четвертому томах «Етнографічного 

збірника». У праці «Знадоби до галицько-руської демонології» [49] ці 

записи дослідник систематизував за персонажами в окремі розділи: 

«Смерть і хвороби», в якому подав чотирнадцять текстів про смерть та 

холеру; «Відьми і чарівниці» з 31 текстом про відбирання молока, польоти 

на шабаші, перетворення відьми та ін. Праця В. Гнатюка «Знадоби до 

української демонольоґії» [50] складається з двох частин. Перша містить 

статтю «Останки передхристіянського релігійного світогляду наших 

предків» та фольклорні записи про чортів, страхи, хованців, блуд, богині й 

русалки (14 текстів), смерть і хвороби (19 текстів). У 34 томі 

«Етнографічного Збірника» опубліковано другу частину «Знадобів до 

української демонольоґії» [51], до якої ввійшли продовження статті 

«Останки передхристіянського релігійного світогляду наших предків» і 

тексти демонологічних оповідей про людей з надприродними 

властивостями, покутників, топельників і повісельників, інклюзників та 

закопані скарби. Важливими є додатки, в яких дослідник подав паралелі 

демонологічних розповідей, надруковані в інших виданнях. У збірнику 

представлено великий масив фольклорних текстів (оповідань і легенд) та 

етнографічних матеріалів про відьом, що їх зібрали інші дослідники 

(В. Гнатюк, А. Онищук, П. Тарасевський та ін.) з різних українських 

етнографічних територій, зокрема з Бойківщини, Гуцульщини та Покуття 

(«Молоко в уздечках», «Стидлива відьма», «Як відьма заблудила» тощо).  

В. Гнатюк був одним із перших фундаментальних збирачів народної 

прози, зокрема демонологічної оповідної традиції, на теренах Південної 

Лемківщини (Пряшівщина), оскільки цей вид фольклору до 90-х років 

ХІХ століття на території Пряшівщини зовсім не записувався [88, с. 16]. Як 
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зазначають дослідники Лемківщини [59, с. 15], велика заслуга науковця 

полягає у залученні до записування фольклорного матеріалу на цій 

території значної кількості місцевої інтелігенції, а також у розробленні 

спеціальних наукових програм. Записи народної прози В. Гнатюка, серед 

яких – і демонологічні наративи, опубліковано у 6-ти томах 

«Етнографічних матеріалів з Угорської Русі». Тексти про демонічних істот 

вміщено у третьому («Доля богача і бідака», «Про рицаря і смерть»), 

дев’ятому («Як пан біду пізнав»), двадцять п’ятому («Коваль, смерть і 

чорти») і тридцятому томах («Смерть кумою», «Рицар і смерть»). Фіксації 

відзначаються точністю передання діалектного мовлення, паспортизацією 

та доповненням паралелями зі слов’янської і західноєвропейської традиції. 

Добірки дослідника «містять свіжі, нові матеріали першорядної вартості, 

зібрані, можна сміло сказати, врятовані в останній момент перед світовою 

війною, що мусіла дуже від’ємно відбитися на усній словесності та 

порушити в самих основах навіть у найглухіших кутках чистоту й 

безпосередність усної традиції» [119, с. V]. Видання та праці В. Гнатюка 

супроводжуються солідним науковим апаратом та словниками діалектичної 

лексики. 

За життя учений підготував до друку працю під назвою «Нарис 

української міфології» [111], яка вийшла друком лише на початку ХХІ 

століття. За змістом вона пов’язана з розвідкою «Останки 

передхристіянського релігійного світогляду наших предків» [53]. У ній 

дослідник виокремлює вісім основних груп міфологічних істот, серед яких: 

духи, персоніфікації, час і його зміни, пори року, місяці, дні, години; 

хвороби; чудовища. Розділи становлять переважно опубліковані раніше 

тексти. Важливими є контамінації фольклорних відомостей про богинь, 

відмін, мавок, русалок, нічки, долю і недолю, п’ятницю, суботу, смерть, 

чуму, пропасницю, холеру, кольку, моровицю, дику бабу, відьму. Наукова 

вартість праці В. Гнатюка полягає у поєднанні доступності викладу з 
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«вказівками на джерела кожної конкретної інформації, на відповідні 

аналогії і паралелі в традиційній культурі інших народів» [111, с. 19].  

У 1897 та 1899 роках фольклор Пряшівщини записував український 

діалектолог І. Верхратський. Народні оповідання науковець подавав як 

зразки лемківського говору («Про говір галицьких лемків») [35]. У 

рубриках «Взорці бесіди» зафіксував вірування про «потерчука», 

демонологічні наративи «О гардій дьівці што зо страха лахи здерла а потім 

«єй взяло», «О бабі, што оддалася за чорта» [35, с. 208]. І. Верхратський 

автентично точно, з урахуванням найменших мовленнєвих особливостей, 

подав фольклорні зразки про демонічні істоти. 

Цінним з огляду на публікацію джерел демонологічної прози Карпат 

є п’ята частина фундаментального дослідження В. Шухевича 

«Гуцульщина» [246]. У цьому виданні вміщено матеріали Л. Гарматія, який 

протягом 1898–1912 років був невтомним збирачем фольклору на 

Гуцульщині, а також К. Лисинецької, Д. Єндика та ін. Значну кількість 

фольклорних матеріалів становлять власні записи В. Шухевича, зібрані 

упродовж тридцяти років на території Гуцульщини. Ця робота науковця 

«відзначається поглибленням, досконалістю та многобічністю в освітленні 

світогляду гуцулів» [10, с. 25]. Демонологічні оповідання про лісних, 

мавок, нічниць, мамун, відьом тощо автор за тематичним принципом вніс 

до розділу «Про земні боги та про непрості люде». Після кожного тексту 

подав вихідні дані інформанта, записувача, а також конкретну територію 

побутування вказаного фольклорного зразка. Основна частина 

зафіксованих текстів є художньо якісними творами зі збереженими 

діалектними та локальними особливостями. Багатий фактичний матеріал 

зібрання В. Шухевича і зараз не втратив своєї цінності.  

У 1909 році вийшли друком «Матеріали до гуцульської демонології» 

А. Онищука [170], в яких подано демонологічні наративи, зафіксовані у 

Надвірнянському повіті. Упорядник згрупував розповіді за їхньою 

дотичністю до певного середовища. Усі записи поділено на п’ять частин: 
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вірування, прив’язані до вселенної і її прояв; вірування, прив’язані до 

звіриного світу; вірування, прив’язані до рослинного світу; світ духів, 

непрості, або земні боги. До першого розділу четвертої частини входять 

розповіді про душу, мерців, повісельників, потопельників. Другий розділ 

містить демонологічні тексти, що описують чугайстра, лісовиків, чорта, 

блуда, закопані гроші. Цікавими є чотири записи А. Онищука про мавок від 

Петра Поповича та Петра Остапюка. Оповідання з Гуцульщини про 

«Лісовку або Пастушку до звіра» зводяться до мотивів догляду за 

тваринами («Про чоловіка, що заночував у колибі», записано від Семена 

Поповича) та колисання дитини Лісної («Як стрільці ходили на 

полювання», записи від Семена Поповича та Василя Онуфрака). 

Регіональні особливості відображають подані зразки народних оповідань та 

вірувань про відьом (зв’язок чарівниць із місяцем, їхнє перетворення на 

біле полотно чи білого собаку, поява у постаті вужа, який ссе корову, та 

ін.). 

Поодинокі тексти, в яких фігурує образ Середи, А. Онищук подав у 

15 томі «Матеріалів до української етнології» [170]. У вказаній праці 

дослідник представив три записи про заборону золити в середу від Петра та 

Семена Поповичів і один запис про зустріч з «няўками» від Штефана 

Осташука. Характерними рисами фольклорних зразків у зібранні цього 

науковця є «строга методичність, сувора сумлінність при фіксації наукових 

фактів, намагання глибоко і вичерпно вивчати матеріал з того чи того 

питання, докладність і точність опрацювання питань» [9, с. 24]. Зібравши 

народні демонологічні оповідання, а також звичаї, обряди, повір’я, «які на 

той час ще активно побутували у селянському середовищі, ці фольклористи 

своїм доробком створили добрі передумови для теоретичного осмислення 

народної міфології» [72, с.6].  

Фольклорні зразки та етнографічні свідчення на Гуцульщині збирав 

також Б. Заклинський. Цікавими є збережені в архіві у фонді 

Б. Заклинського записи матеріалів карпатської демонології 
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І. Волошинського [87], які разом із казками дослідник зафіксував у селах 

Жаб’є (тепер – Верхована) та Кривопілля. Демонологічні записи І. 

Волошинського, в основному, мають етнографічний характер, проте з-

поміж них можна виокремити коротенькі повідомлення про бабу, що на 

печі висиджувала «щезника», про чоловіка, який знайшов закопаний скарб, 

про небезпеку від цвіту папороті та білої змії. Збирач зафіксував два 

перекази з демонологічним мотивом купання померлих в середині гори. 

Воєнне лихоліття 1914–1918 років негативно позначилося і на 

вивченні етнографічних регіонів Українських Карпат. Припинився випуск 

окремих видань, зменшилися масштаби збирацької роботи. У 20–30-х 

роках ХХ століття дослідженням духовної культури бойків зацікавився на 

Закарпатті місцевий фольклорист і етнограф Л. Дем’ян [218, с. 185]. 

Архівні матеріали цього збирача свідчать про бажання охопити та 

зафіксувати якнайбільше фольклорних зразків різних жанрів. Заслуговує на 

увагу збірка Л. Дем’яна «Прислів’я, загадки, перекази, обряди та повір’я, 

весілля (опис), заклинання, ігри (забави)» [76], в якій вміщено записи 

народної демонології (повір’я про ворожок, засоби оберегу від їхнього 

шкідливого впливу, способи захисту від укусу змії тощо). Цікавим є 

демонологічне оповідання «Вимітка» з домінантним мотивом перебування 

епідемічної хвороби на території села. Зазначений мотив є типовим для 

фольклорної прози демонологічного характеру на цій території.  

Народною демонологічною традицією закарпатських гуцулів 

цікавилися А. Ворон [43] та П. Світлик [201]. Науковці, в основному, 

публікували етнографічні матеріали про народні вірування, повір’я, 

ворожки [201, с. 54; 43, с. 29] у долинян. У цей час кілька експедицій на 

Південь Лемківщи здійснив відомий російський дослідник П. Богатирьов 

[17]. Свою увагу він зосередив здебільшого на характеристиці 

демонологічних образів упиря, нічного духа («нучник» або «нічник»), 

чаклуна («босуркун») і відьми («босурканя»), покійного священика, який 

приходив служити богослужіння. П. Богатирьов вказує на правдоподібність 
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демонологічних розповідей, зазначаючи, що «до цього часу можна зустріти 

селян, які не лише розповідають, що їх рідні чи знайомі бачили ту чи іншу 

надприродну істоту, але й описують власну зустріч з нею» [17, с. 274]. 

Фольклор і вірування північної Лемківщини досліджував о. І. Буґера, 

який у 1939 році опублікував розвідку «Звичаї та вірування Лемківщини» 

[24], де вмістив матеріали зі сіл: Малик, Андреївка та Щавник 

Новосадського повіту. У розділі «Духовна культура» він подав відомості 

про релігійні вірування, злих духів та чари, відомі населенню цієї частини 

Лемківщини. 

У міжвоєнний період наукові розвідки про окремих демонологічних 

персонажів з’являються на сторінках часопису «Літопис Бойківщини». До 

них належить стаття В. Андрушка «Відьми і духи» [7], в якій зафіксовано 

три демонологічні розповіді: про відьму (від Осипа Підгірного), про привид 

померлого чоловіка (від Павла Шевчука), про чорта, що курив люльку (від 

Івана Сливки). У статті І. Гурка «Як замкнути небіжчикові приступ до його 

хати?» [70] міститься розлоге оповідання про покійника, який після смерті 

навідував дружину, та подано способи вберегтися від цієї істоти. 

Підкреслимо, що в цей час припиняється спеціальне збирання народних 

демонологічних оповідань, науковці зосереджують увагу переважно на 

дослідженні цієї сфери народної традиції. Записи відбуваються спорадично 

і, в основному, становлять особисте зацікавлення збирача, оформлюються 

літературною мовою.  

Після Другої світової війни, у радянські часи, в публікаціях оминали 

питання, які стосувалися духовної спадщини Карпат, вірувань та оповідань 

про демонічних істот. Вивчення народної культури гірського населення 

зводилося до дослідження лише народного побуту, а фіксація фольклору 

мала принагідний і стихійний характер.  

Дещо інша ситуація була на території Лемківщини. Як зазначає 

дослідник М. Сивицький, населення цього етнографічного регіону серйозно 

ставилося до оповідань про духів і «нечисту силу» [204, с. 183]. «Вказаних 
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фольклорних зразків записано багато, проте вони досі не стали об’єктом 

наукового аналізу» [204, с. 183]. Однією з причин є те, що записи розкидані 

у різних публікаціях. Так, наприклад, легенду про смерть – «Бідняк і 

смерть» та демонологічне оповідання про холеру «Як вмирали люди» 

внесено до збірки М. Гиряка «Українські народні казки Східної 

Словаччини» (1966) [230]. До «Антології усної народної творчості 

українців Східної Словачини» (1967) [88] в розділ «Казки» поміщено 

тексти «Про матір-босорку і пригоди її доньки», «Газда і чорт», у розділ 

«Легенди» – «Про босорки», «Як чорт помагав майнерові».  

У розвідці (машинописі) В. Шагали «Бойківщина» (1982) [244] в 

розділі «Народні повір’я» подано перелік демонологічних істот, які 

фігурують як у віруваннях, так і в фольклорних текстах, записаних у с. 

Нижанковичі Старосамбірського району. Сюди належать два демонологічні 

оповідання про берегинь (богинь), центральним мотивом яких є контакт (в 

основному, зоровий) демонічної істоти з представником людського світу. У 

вказаній праці В. Шагала наводить свої роздуми про сучасний стан 

побутування демонологічних оповідань та їхнє значення: «на сьогодні всі 

ці повір’я зникають у пам’яті народу, а у молоді то вже зовсім їх нема. […] 

Але коли було прислухатись повір’ям старших людей, то тут є над чим 

подумати…» [244, с. 188]. Таким чином, науковець, пророкуючи занепад 

творів демонологічного змісту, закликає збирати та опрацьовувати цей 

пласт народної культури. 

У 1988 році вийшла друком збірка «Чарівна торба» [240], присвячена 

фольклорному репертуарові одного виконавця – Михайла Шопляка, якого 

С. Мишанич назвав «мудрим співбесідником, цікавим і обдарованим 

оповідачем» [157, с. 200]. М. Шопляк володіє великим народним 

репертуаром, значну частину якого становлять народні демонологічні 

оповідання. У збірнику вміщено п’ять оповідних текстів про чортів, бісицю 

та людей з надзвичайними властивостями. 
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У збірках сучасних записувачів та дослідників українського 

фольклору зрідка трапляються зразки демонологічної прози. Це переважно 

тексти про домовика, блуда, померлих людей, упирів. Фіксації оповідної 

прози з жіночими демонологічними образами зводяться до лісної та відьми 

на Гуцульщині, перелесниці й чередільниці (ворожилі) на Бойківщині, 

давні спогади демонологічних оповідань про повітрулю, перелесницю на 

Лемківщині [203]. Матеріали записів демонологічної прози сьогодні 

виходять у періодичному виданні «Міфологія і фольклор». Це, переважно, 

записи з Бойківщини про дику бабу, смерть, холеру [45] літавицю [146]. 

Значним явищем у виданні українських демонологічних оповідань та 

вірувань став вихід у світ книги В. Галайчука «Українська міфологія» 

(2016) [47]. Це зібрання різночасових фіксацій, більшість яких належить 

авторові, з Бойківщини, Гуцульщини, Полісся, Волині та інших 

українських етнографічних земель, представлені за персонажами: домовик, 

чорт, відьма і т. д.  

Власні польові матеріали дисертантки засвідчують активне 

побутування демонологічних оповідань у Карпатському регіоні. У 

дисертації використано фольклорні зразки демонологічної прози, 

зафіксовані на території Богородчанського [253], Верховинського [254] 

районів Івано-Франківської області, Турківського та Старосамбірського 

районів [255] Львівської області. Це переважно сюжетні типи про біду, 

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

локальні ознаки та характеристики. У вказаних текстах оповідної прози 

наявні такі тенденції розвитку жанру: стиснення сюжету, функціональна 

тотожність образів, зображення етнографічних особливостей регіону. 

Записи з Лемківщини будуть використані лише частко, оскільки на 

вказаній етнографічній території демонологічні оповідання про жіночих 

персонажів практично не побутують. Найпоширенішим сюжетотворчим 

мотивом, який також характерний і для казок цього регіону, є зустріч 

людини з привидами родичів-небіжчиків і прихід померлого нареченого. 
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Отже, зацікавлення демонологією, зокрема фольклорними 

оповідними зразками, зародилося й активізувалося у контексті звернення 

до народної культури загалом у ХІХ столітті (від «Руської трійці» – до 

діяльності Етнографічної комісії НТШ). Значний внесок у процес 

записування демонологічної прози Карпатського регіону належить 

І. Вагилевичу, І. Волошинському, В. Гнатюкові, Я. Головацькому, 

А. Онищукові, В. Шухевичу та ін. Результатом плідної праці стала поява 

фундаментальних збірників «Знадоби до української демонології», 

«Матеріали до гуцульської демонології» та ін. Активно розвивався процес 

нагромадження фактичного матеріалу, а також його теоретичного 

опрацювання до Другої світової війни. У радянський період простежується 

зміна приорітетів у вивченні фольклору під впливом ідеологічних доктрин, 

а відповідно – зменшення інтересу до народної демонології. На сучасному 

етапі спостерігається відродження зацікавлення живою демонологічною 

традицією, яка побутує і сьогодні в фольклорних оповіданнях та легендах, 

що засвідчуюють записи Н. Войтович, В. Галайчука, М. Дмитренка, 

О. Поріцької та ін.  

 

1.2. Дослідження демонологічної прози  

Активізація збирання та записування демонологічних оповідань 

скерувала науковців на вивчення цього пласту української оповідної 

традиції. Зацікавлення народною демонологією й відповідними 

фольклорними зразками розпочали представники міфологічної школи у 

руслі дослідження міфологічного світогляду та питання генези 

демонологічних вірувань. Вивченню природи та функцій міфу, а також ролі 

символу в житті українського народу присвятив свою наукову діяльність 

М. Костомаров. У розвідці «Славянская мифология» [124] простежуються 

засадничі ідеї дослідника, які є наскрізними у його творчості. Слов’янська 

міфологія, на його думку, походить з дохристиянських часів, а головні її 

уявлення сформовані на народних віруваннях, здебільшого анімістично-
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магічного характеру. Вивчаючи персонажів народної демонології, 

М. Костомаров застосовував описовий принцип і «опирався лише на 

авторську інтуїцію, засновану на асоціативних ремінісценціях від 

прочитаного в інших авторів» [175, с. 30]. Проте такі засоби науковець 

використовував не завжди, а лише у тих випадках, де йому бракувало 

фактичного матеріалу. Погляди на міфологічну свідомість і символічність 

послідовно висвітлювалися та еволюціонували у розумінні та поясненні 

дослідника. Так, у праці «Несколько слов о славяно-русской мифологии в 

языческом периоде, преимущественно в связи с народной поэзией» [122] 

йдеться про уособлення явищ природи, про магічну силу в речах, 

міфологію східних словян і божество світу. Л. Білецький зазначав, що 

розуміння ролі природи і міфу як символізації таємного внутрішнього 

зв’язку, єдності ідеї в явищах життя людей і природи було новою ідеєю не 

лише в українській народознавчій науці, але й у науці інших слов’янських 

народів [16, с. 98]. Таким чином, М. Костомаров зробив певний внесок у 

розробку теоретичних питань міфології. 

Серед українських дослідників можна виокремити Я. Головацького, 

який у своєму рукописі «Очерк старославянского баснословия или 

мифологии» [57] аналізує українську міфологію та демонологію в 

слов’янському контексті, подає її генезу, а також характеристику 

слов’янських божеств та ідолів. Усіх духів дослідник поділяє на: 

повітряних духів (до них належать, в основному, астральні явища); водяних 

істот, до яких зараховує русалку, німфу, мавку («майку»), морських панн; 

земні духи, серед яких – «дідусь», «земне щеня», яке має властивість 

зцілювати; окремо виділяє розділ «Вшановування дерев», де основним є 

лісовик. Подає характеристику низки злих істот – «морова жінка» (чума), 

топильниця, баба-яга (Язя). Я. Головацький вважає, що «слов’янська 

демонологія багата у переказах різного роду, у народу таких казок є 

небачена кількість» [57, арк. 12]. Наведена праця науковця є одним із 

перших досліджень з демонології.  
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У цьому ж напрямку працював інший член гуртка «Руська трійця» – 

І. Вагилевич. У рукописній праці «Слов’янська демонологія» [263] 

науковець окреслює ґрунтовний план дослідження слов’янського 

демонімікону, подає списки демонологічних фантастичних істот різних 

народів (аравійських, індоєвропейських, слов’янських), розробляє 

відповідні розділи. 

Над дослідженням українського світогляду працював І. Нечуй-

Левицький. У другій частині його дослідження «Світогляд українського 

народу» (1876) [167] йдеться про персоніфікацію сил природи: русалок, 

мавок, Долю. Увагу звернено на людей із незвичайними властивостями 

(відьом та відьмаків), яких автор вважав напівміфічними істотами й 

виокремив основні ознаки цих демонічних персонажів: викрадення дощу та 

небесних світил, польоти на Лису гору, доїння чужих корів [167]. 

О. Потебня як представник лінгвістичного напрямку міфологічної 

школи у своїх працях [182; 183] спробував дослідити походження назв 

окремих міфічних та демонічних персонажів залежно від їхніх функцій. На 

основі прозових та поетичних зразків усної словесності та із залученням 

етнографічних даних дослідник розкривав міфологічну основу слов’ян, 

простежував специфіку творів різних жанрів. У характеристиці окремих 

персонажів він висловлював власне розуміння етимології і внутрішньої 

форми слів, які мали таку ж семантику, що й аналізована істота. О. Потебня 

одним із перших подав характеристику міфологічного світогляду, 

поетичної творчості та інтелектуально-пізнавальної діяльності людей. 

Принагідно український фольклорний та етнографічний матеріал став 

об’єктом зацікавлення російських представників міфологічної школи: 

О. Афанасьєва [12], Ф. Буслаєва [29], М. Сумцова [215]. Науковці 

досліджували слов’янську міфологію за принципами розгляду класичної 

міфології. Вони зверталися до опрацювання спочатку системи вищих богів 

зі складними сюжетними лініями, які відображали відношення між 

персонажами. Наприклад, О. Афанасьєв спробував подати слов’янські 
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міфологічні системи у формі класичних і скандинавських міфологій [12]. 

Погоджуємося з О. Левкієвською у тому, що слов’янська міфологія 

сформована за іншим принципом і не вписується у запропоновані 

«дослідницькі межі» [143]. Ф. Буслаєв вважав, що слов’янська міфологія 

була однією з найбідніших, оскільки у ній не було повних завершених 

типів божеств, а побутування народних розповідей демонологічного 

характеру про русалок, віл тощо є «результатом збірного дріб’язка 

народної міфології» [29, с. 6 – 7]. М. Сумцов, користуючись порівняльним 

методом, досліджував символіку слов’янських обрядів, подаючи при цьому 

вказівки на демонологічні персонажі, характерні не лише для слов’янської, 

а й для європейської міфології [215]. 

У кінці ХІХ століття дослідженням вірувань та їх висвітленням 

зацікавився Г. Булашев. Він опрацьовував переважно оповідання, які 

почерпнув з етнографічних матеріалів Б. Грінченка, М. Драгоманова, 

П. Куліша, П. Чубинського та інших, проте особливо не акцентував на 

джерелах із Західної України, зокрема карпатської демонологічної 

оповідної традиції. У своїй праці «Український народ у своїх легендах, 

релігійних поглядах та віруваннях» [28] автор розглянув питання 

походження вірувань про долю, уособлення хвороб та певних днів тижня 

(понеділка, неділі й п’ятниці), характерних для Центральної України. У 

дослідженні Г. Булашев зазначив, що «не рахуватися з панівним у народі 

світоглядом, з усталеним укладом життя і з його прямими і природними 

запитами в жодному разі не можна» [28, с. 22].  

На межі ХІХ–ХХ століть дослідження міфології як системи 

демонологічних персонажів, що були реальною формою втілення народних 

уявлень та вірувань, стали приорітетними. Такого принципу дотримувався 

Ф. Колесса. Науковець звертав увагу на анімістичний світогляд. Він 

вважав, що всю природу оживлюють духи, «пов’язані з культом померлих: 

сюди належать уявлення про русалок, мавок (нявок), богинь тощо» [118, 

с. 12]. Окремо виділено народні оповідання про відьом-чарівниць та 
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перераховано їх основні тематичні домінанти (метаморфози, польоти на 

Лису гору, накликання граду, дощу, відбирання молока та ін.) [120, с. 142]. 

М. Грушевський частково торкався проблеми дослідження 

релігійного світогляду українського народу. Дослідник вважав, що для 

національної демонологічної традиції не є характерними зловорожі 

відносно людини істоти. Науковець висловив думку, що «хоча між 

нижчими істотами зустрічаємо небезпечні чоловіку створіння, але й вони 

тільки небезпечні, не злі принципово, і в слов’янському Олімпі не можна 

вказати на певно якихось репрезентантів темного, злого принципу» [67, 

с. 322]. 

Дослідження демонологічного фонду Лемківщини здійснив відомий 

російський дослідник П. Богатирьов. На основі зібраного у гірській 

місцевості фольклорного матеріалу науковець опублікував низку статей та 

у 1929 році у Парижі видав працю «Магічні дії, обряди і вірування 

Закарпаття» [17]. Використовуючи метод статистичного аналізу та 

порівняльний метод, він вивчав вірування й магічні дії, пов’язані з 

календарними обрядами. «Дослідник не лише навів нові цікаві факти, а й 

визначив їх наукову вагомість та з’ясував характер поодиноких обрядових і 

магічних феноменів» [218, с. 186]. У цій розвідці автор зазначив, що «віра у 

чудесні явища, у надзвичайні істоти, так само як в могутність чаклунів або 

в магічні обряди, у закарпатських селян є живою і сильною» [17, с. 274]. 

Аналітичні висновки П. Богатирьов підкріпив фольклорними ілюстраціями, 

серед яких кілька прозових зразків про босуркань (їхню зустріч з людиною, 

способи розпізнавання). 

У 30–40-х роках ХХ століття збирати й вивчати народні вірування і 

магію почав Ф. Потушняк. «Він працював у тому жанрі науки, де фольклор 

та етнографія зливаються воєдино, де без глибокого розуміння одного чи 

другого немислимі вагомі описи й наукові висновки» [231, с. 118]. У його 

доробку особливе місце займають статті, присвячені вивченню народної 

демонології: «Демоны болезней» [185], «Демон в народному вірованії» 
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[184], «Демоны судьбы» [186; 187], «Нечистые духи» [190], «Дни в 

народном вірованії» [188]. У своїй неопублікованій праці 

«Закарпатоукраїнська етнографія (значення, історія, задачі, проблеми та їх 

рішення, елементи та їх розміщення)», машинопис якої зберігається у 

домашньому архіві родини науковця, автор розглядав Закарпаття як 

адміністративний регіон, населення якого «за галицьким зразком, прийнято 

ділити на верховинців, бойків і лемків, а за домашнім поділом − на 

верховинців, волинян, лемаків, гуцулів» [189, с. 166]. У вказаному 

дослідженні Ф. Потушняк зауважив, що первісні релігійні вірування 

привертали увагу багатьох збирачів, проте «навіть і в цьому напрямі було 

зібрано замало матеріалів» [189, с. 194]. У розділі «Традиційна народна 

культура» в контексті релігійних вірувань автор розглянув народні 

уявлення про причину виникнення недуги. Акцентував на тому, що 

«хвороба завжди спричиняється демонічними силами. Окремі з хвороб 

спричинені «чортом», нечисті хвороби – Холера («Колера»), черевний тиф 

(«черленка»), трясучка та інші, спричиняються антропоморфними 

істотами» [189, с. 195]. Дослідник відзначив, що найцікавішими на 

Закарпатті є вірування про «повітруль», які «мають південнослов’янське 

походження» [189, с. 196]. 

Важливою працею є історико-релігійна монографія митрополита 

Іларіона «Дохристиянські вірування українського народу» [101], в якій він 

шляхом зіставлення етнографічних матеріалів і фольклорних зразків 

оповідної творчості з’ясовував вплив демонологічних уявлень на людей і 

їхній світогляд. Дослідник, залучаючи фольклорні зразки демонологічної 

прози, охарактеризував родинний культ українців, віру в надприродні 

істоти, шкідників життя (примхи, лихо, доля, грець), а також божків 

природи. Науковець на основі матеріалів демонології визначив чинники, 

які створюють слов’янську міфологію. До них належать уособлені сили 

природи, покровителі господарств, покровителі й охоронці людського 

життя. 
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Проблему реконструкції праслов’янської міфологічної системи у 

російській фольклористиці порушив Д. Зеленін на початку ХХ століття. 

Його ідеї підтримали лише у кінці ХХ століття, оскільки протягом 

тривалого часу (1930–1970-ті роки) заборонено вивчати народну 

словесність взагалі, а міфологію зокрема [143]. Дослідники цього аспекту 

зацікавилися загальнослов’янським міфологічним ядром, хоча зазвичай 

вони не мали спільної точки опори – одиниці реконструкції (міф, 

міфологічний персонаж, міфологічна система), не сформували їхній 

перелік на загальнослов’янському рівні.  

У радянський період українську демонологію та відповідну 

фольклорну традицію вивчали недостатньо, що пов’язано насамперед зі 

складними історичними обставинами та ідеологічними умовами.  

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть народні демонологічні 

оповідання стали об’єктом активної фіксації та аналітичних студій 

представників російської культурологічної школи. Науковці Т. Агапкіна 

[2], Л. Виноградова [38; 39; 40], О. Лєвкієвська [142], М. Толстой [225] 

досліджували персонажів демонологічної прози та специфіку вірувань, 

зосередивши увагу на духовній культурі, світогляді українців Полісся та 

Закарпаття. Великого значення російські науковці надавали розглядові 

відповідних вірувань та фольклорних зразків у загальнослов’янському 

контексті. 

Сучасний період розвитку фольклористичної науки характеризується 

не лише нагромадженням текстового матеріалу (демонологічних оповідань, 

легенд, вірувань), а й теоретичним осмисленням та опрацюванням цього 

масиву. Вагомими у цьому плані стали дослідження «Українська 

міфологічна легенда» В. Давидюка (1992) [72] та «Народні легенди та 

перекази українців Карпат» В. Сокола (1995) [208]. Образи-міфологеми 

стали об’єктом розвідок І. Денисюка [77]. У 2004 році з’явилася друком 

праця О. Поріцької «Українська народна демонологія у 

загальнослов’янському контексті (ХІХ – початок ХХ століття)» [179], «яка 
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є єдиним на сьогодні цілісним дослідженням саме українського демонології 

періоду традиційного суспільства» [26, c 8]. Автор розглядає міфологічні 

персонажі у загальнослов’янському контексті, акцентує на етимології назв 

істот, класифікує їх за трьома типовими ознаками: статтю, локусом, 

походженням. Поза увагою дослідниці, однак, залишилися «знаючі» люди, 

відьми, вовкулаки, упирі [26, c 8]. Варто наголосити на тому, що 

фольклорні демонологічні тексти широко використовувалися в 

етнологічних працях сучасного періоду. Можемо назвати праці О. Боряк 

[18], Ю. Буйських [26], Н. Войтович [42], В. Галайчука [46; 47], 

О. Курочкіна [135], І. Чеховського [241]. Значною кількістю творів усної 

словесності послуговувалася Н. Хобзей у дослідженні «Гуцульська 

міфологія: етнолінгвістичний словник» (2002) [238] та лексиконі 

«Гуцульські світи» (2013), підготовленому у співавторстві зі сучасними 

науковцями наоснові власих експедиційних матеріалів [239]. 

Вивчення української демонології активізувалося із записуванням та 

значним нагромадження фактичних фольклорних та етнографічних 

матеріалів у другій половині ХХ століття. Цей процес пов’язаний з іменами 

М. Костомарова, О. Потебні, І. Нечуя-Левицього та ін. Доволі потужно 

наукове опрацювання демонологічних зразків продовжилося і в ХХ 

столітті, яке, однак, у зв’язку з історичними обставинами, було досить 

неоднорідним. На сучасному етапі простежуємо значне нагромадження 

фольклорного матеріалу, який ще очікує на комплексне теоретичне 

осмислення та вивчення. 

Розглядаючи процес зацікавлення народною демонологією загалом та 

фольклорними зразками українців Карпат зокрема, можемо зазначити, що 

активізація такого народознавчого інтересу припадає на ХІХ століття. 

Значну роль у цьому процесі відіграла «Руська Трійця», члени якої не лише 

записували, а й теоретично осмислювали народні тексти цього пласту 

(І. Вагилевич, Я. Головацький). На Наддніпрянській Україні вивченням 

різних аспектів народної демонології (персонажів, походження та 
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поширення, міжнародних зв’язків) займалися М. Костомаров, О. Потебня 

та ін. Збирацька і дослідницька робота набула розквіту в період діяльності 

НТШ та Етнографічної комісії. Особливо активно вивчав тему В. Гнатюк. 

Дослідник не лише збирав демонологічні оповідання та вірування, а й 

систематизував, упорядковував та видавав («Знадоби до галицько-руської 

демонології», «Знадоби до української демонологі»). Вагомий доробок у 

цій царині належить також Ф. Колессі, А. Онищукові, І. Франкові та ін. 

Радянська доба внесла свої корективи у збирання та студіювання зразків 

демонологічної прози українців Карпат та демонології загалом, трактуючи 

їх як забобонні старожитності. Однак російські фольклористи 

(Л. Виноградова, Е. Лєвкієвська та ін.) активно вивчали цю тематику, 

обравши український матеріал одним із основних для своїх аналітичних 

розвідок. На сучасному етапі простежуємо значне пожвавлення у 

записуванні народних текстів, широке використання фольклорного 

матеріалу в етнологічних та лінгвістичних дослідженнях та все ще 

недостатню кількість фольклористичних праць. 

 Отож, перші записи демонологічних оповідань мали вигляд фіксації 

народних вірувань та уявлень представників іноземних країн. Серед 

українських дослідників першими, хто зацікавився записуванням текстів 

бойків, лемків і гуцулів, були представники «Руської трійці» І. Вагилевич 

та Я. Головацький. Доцільно зауважити, що фіксації текстів народної 

демонологічної прози відзначалися передусім етнографічним підходом до 

об’єкта зацікавлення. Проте це стало передумовою для осмисленішого 

збирання творів демонологічного характеру, яке знайшло своє 

відображення у записах о. І. Бугери, П. Богатирьова, І. Верхратського, В. 

Гнатюка, Л. Дем’яна, Б. Заклинського, А. Онищука, І. Франка, В. Шухевича 

та ін. Народні твори про різні демонологічні істоти виходять друком як в 

окремих збірниках, так і в часописах з певної території («Літопис 

Бойківщини»). 
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У першій половині ХХ століття спеціальні записування народних 

демонологічних оповідань на території Бойківщини та Гуцульщини не 

мають систематичного характеру. Науковці здебільшого акцентують увагу 

на їх дослідженні. Фіксації відбуваються спорадично і, переважно, 

зумовлені особистими зацікавленнями збирачів, їх оформлюють 

літературною мовою. Після Другої світової війни процес акумулювання 

фольклорного матеріалу помітно сповільнюється. Вивчення української 

культури Карпат зводиться до дослідження народного побуту, тоді як 

явищам духовної культури відведено недостатньо уваги.  

Відмінна ситуація щодо збирання казкової та неказкової прози 

спостерігається на Лемківщині. Належно оцінивши цей пласт духовної 

культури українського народу, дослідники активно його фіксують. Проте, 

недолік цієї роботи полягає у відсутності чіткого розмежування прозових 

жанрів і внесення демонологічних оповідань у розділах разом з казками та 

легендами.  

На сьогодні у зібраннях усної словесності карпатського регіону на 

зразки демонологічної прози натрапляємо зрідка. Найпоширенішими є 

тексти про відьом («ворожиля», «босурканя», «чередільниця» – 

Бойківщина) та «бісицю» («нявка», «лісна» – Гуцульщина). Фіксації 

прозових творів виходять друком у періодичних виданнях («Міфологія і 

фольклор») та як зразки діалектів у лінгвістичних словниках тощо. 

Важливе місце у виданні українських демонологічних оповідань та 

вірувань стала книга В. Галайчука «Українська міфологія» (2016). Сучасні 

записи демонологічної прози – це в основному 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 жанру: стиснення сюжету, функціональна тотожність 

образів, зображення етнографічних особливостей регіону. 

Збирання та записування демонологічних оповідань спрямовували 

науковців на вивчення цього пласту оповідної традиції українців. Одними з 
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перших у цьому напрямку почали працювали представники міфологічної 

школи, які досліджували слов’янську міфологію та демонологію за 

принципами розгляду класичної міфології. Члени «Руської трійці» 

І. Вагилевич та Я. Головацький здійснили спробу дослідження 

демонологічної прози. У своїх працях автори подали характеристику 

демонологічних персонажів, їх класифікацію, а також ґрунтовний план 

дослідження слов’янського демонімікону. Зацікавившись світоглядом 

українського народу, І. Нечуй-Левицький також розглянув особливості 

демонологічних істот, акцентуючи на їх незвичайних рисах. О. Потебня, 

застосувавши лінгвістичний підхід, свої розвідки у галузі усної словесності 

спрямував на аналіз походження назв окремих демонологічних персонажів, 

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. У свою чергу 

М. Грушевський акцентував на національних особливостях демонологічних 

персонажів, звертаючи увагу на нехарактерні злі якості зазначених істот, а 

радше негативні властивості. 

Демонологічний фонд Лемківщини вивчав та досліджував 

П. Богатирьов. Застосувавши метод статистичного аналізу та порівняльний 

метод, він підкреслив, що віра у надзвичайні демонологічні істоти є досить 

сильною та невичерпною. 

Упродовж 30-40-х років ХХ століття демонологічні оповідання 

вивчали Ф. Потушняк та митрополит Іларіон, які вказували на невід’ємний 

зв’язок фольклору та етнографії при аналізі персоніфікованих образів 

хвороб, долі, днів тижня.  

У результаті складних історичних обставин та ідеологічних умов у 

радянський час українська демонологічна традиція вивчалася недостатньо. 

Проте, вона стала об’єктом активного зацікавлення уже в кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття в аналітичних розвідках російських науковців 
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(Т. Агапкіна, Л. Виноградова, О. Лєвкієвська, М. Толстой), які 

досліджували персонажі демонологічної прози, звернувши увагу на 

духовну спадщину українців Закарпаття і Полісся. На сучасному етапі 

простежуємо вагоме пожвавлення у записуванні народних текстів, широке 

використання фольклорного матеріалу в етнологічних та лінгвістичних 

дослідженнях та все ще недостатню кількість аналітичних 

фольклористичних праць. 
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РОЗДІЛ 2. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА  

НАРОДНИХ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ ОПОВІДАНЬ 

 

Кожен твір народної демонології доносить певну частину духовного 

життя народу, розкриває його багатогранний внутрішній світ. Персонажі 

оповідної традиції демонологічного змісту пов’язані з живим народним 

світоглядом, із сучасними побутовими реаліями. Давні вірування про 

добрих чи злих істот – русалок, мавок, диких баб, домовиків, утоплеників, 

чортів, вовкулак, відьом, знахарів тощо – поширені на всій території 

України, наявні в активному функціонуванні населення і формують 

пов’язані з ними розповіді. Досліджуючи міфічність, О. Потебня слушно 

зазначив, що збереження таких уявлень пов’язане з їх постійним 

застосуванням до життєвих обставин [181, с. 77]. За висловом 

С. Мишанича, «саме цей аспект народної демонології обумовив її вивчення 

в етнографічному плані як елемент побутовий, щонайбільше – 

світоглядний» [157, с. 296]. 

Серед науковців немає одностайності у визначенні жанрів 

демонологічної оповідної традиції. Актуальною дотепер залишилася думка 

В. Сокола про недослідженість масиву демонологічної прози у плані 

з’ясування його термінологічного визначення та жанрової специфіки [208, 

с. 20]. При цьому науковці недостатньо уваги звертали на форму 

фольклорних зразків, яка поряд зі змістом є одним з визначальних критеріїв 

розмежування жанрів неказкової прози. Певним чином недостатність її 

врахування у фольклористичній науці зумовила існування проблеми 

жанрової дефініції творів демонологічної тематики, яка і надалі 

залишається нез’ясованою. 

Ці твори мають свої особливості, які простежуються на тематичному 

рівні, у сюжетно-мотивному фонді, системі персонажів. Вони також 

наділені певними національними рисами, які ще у ХІХ столітті закликав 

виокремлювати та досліджувати В. Гнатюк: «Українська міфологія не є в 
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цілості оригінальним витвором нашого народу, але спільним добром усіх 

слов’ян, хоч поодинокі епізоди та подробиці є оригінальні. Виказувати, що 

саме оригінальне, а що спільне […] належить до окремої студії, тим більше, 

що й слов’янська міфологія не зовсім оригінальна в цілості і має багато 

спільного з міфологією інших європейських народів» [53, с. VIII]. 

 

2.1. Демонологічне оповідання: дефініція та історія терміна 

Зацікавлення українською оповідною демонологічною традицією 

активізувалося на початку ХІХ століття з утворенням гуртка «Руська 

трійця». Певні орієнтири в плані диференціації народної прози накреслив у 

другій половині ХІХ століття представник зазначеного об’єднання 

Я. Головацький. Науковець, досліджуючи міфологію давніх слов’ян, весь 

емпіричний матеріал, зібраний під час багатьох експедицій, об’єднував 

терміном «баснословіє» [36]. У своїх працях Я. Головацький та 

І. Вагилевич класифікують демонологічні наративи за принципом 

змістового наповнення тексту і називають «легендами», проте визначення 

жанру не подають. 

Такої ж думки дотримувався і М. Драгоманов. Дослідник працював 

над виокремленням спільних тем, сюжетів, мотивів народної прози, але 

також не дав чіткої жанрової дефініції. У роботі «Замітки про систематичне 

видання творів української народної словесності» [80, с. 98] він 

використовував терміни «оповідання» і «переказ» на позначення 

однотипних текстів. Дослідник зазначав, що «сі оповідання та перекази 

укладаються в природні рубрики відповідно природним розділам 

світогляду, людського життя та вживання слова» [80, с. 98]. Згідно з цим, 

М. Драгоманов розповіді демонологічного змісту поділяв на кілька груп: 

вірування та оповідання про чортів (IV); оповідання про мерців (V); 

вірування та оповідання про людей з чудесною силою(VI) [80, с. 98]. 

Класифікація прозових жанрів усної словесності за предметно-тематичним 

принципом, яку запропонував М. Драгоманов, використана у його ж 
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збірнику текстів «Малорусскія народныя преданія и разсказы» [152], у 

виданнях Б. Грінченка [61; 62] та М. Левченка [104], що значною мірою 

зумовило особливості майбутніх класифікаційних пошуків [22, с. 120]. 

Одну з найбільш повних і науково обґрунтованих класифікацій 

фольклорної прози у кінці ХІХ століття запропонув І. Франко, 

застосувавши принцип поділу народних зразків за літературними формами. 

Серед жанрів оповідальної творчості він виокремив: казки, легенди, 

новели, фацеції, оповідання міфічні, оповідання про особи, події та 

місцевості історичні, байки звірячі, притчі й апологи [236, с. 1-3]. Розповіді 

про демонологічних істот дослідник умістив у групу «оповідання мітичні», 

під якими автор розумів твори про фантастичні, незвичайні явища та 

образи, «що становили або й досі становлять предмет живого вірування 

люду (чари і чарівники, злі духи і т. и.)» [236, с. 2]. І. Франко наголошував 

на тому, що «для питомої праслов’янської та праруської дохристиянської 

мітології в них найдеться дуже багато матеріалу; може бути, що якесь 

зерно тої мітології в них і є…» [235, с. 2]. Отже, науковець перший в 

українській фольклористиці використав окрему назву на позначення творів 

демонологічного характеру і дав їм своє визначення. 

Запропонована І. Франком концепція відображення дійсності у 

прозових творах лягла в основу класифікації усної народної словесності 

В. Гнатюка. Демонологічні наративи він виокремив в групу під назвою 

«міти», об’єднавши «оповідання, в яких говориться про такі фантастичні 

постаті та явища, що творили або й досі творять предмет живого вірування 

простолюдина» [55, с. 38]. Як бачимо, дефініція жанру демонологічної 

народної прози у В. Гнатюка перегукується з трактуванням І. Франка. 

Отже, обидва дослідники вказували на незвичайність героїв у творах та на 

активне побутування зразків оповідної демонологічної традиції й 

збереження вірувань, що лягли в основу народних текстів. 

М. Грушевський народну прозу називав «оповідальною» чи 

«повістевою», і вказував, що, порівняно з поетичною творчістю, вона є 
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«далеко менш традиційна і консервативна». Науковець зосередив свою 

увагу в основному на «епічних творах на теми героїчні і казково-побутові» 

[66, Т. 1. с. 319]. Аналізуючи казковий матеріал, М. Грушевський подав 

приблизну генеалогію повістевих творів, серед яких виокремив і 

демонологічне оповідання. Воно, за словами науковця, «тісно і нерозривно 

зв’язане з релігійною легендою, навіяною книжною і усною повістю тих 

різних релігій, з котрими наша людність стикалася в сій добі» [66, Т. 1. 

с. 319]. Таким чином, М. Грушевський, хоча й не торкнувся поглибленого 

вивчення оповідної прози про демонічних істот, увів вказаний термін у 

науковий ужиток і вказав на його зв’язок з народними віруваннями [252, 

c. 118]. 

Проблемою визначення жанру народних розповідей про демонічних 

персонажів цікавився також Ф. Колесса. У контексті розгляду прозових 

творів він виокремлює «оповідання з обсягу демонольоґії». Основною 

рисою зазначеного жанру народної прози науковець визначав 

фантастичність та «давні вірування про «нечисту силу», різних духів і 

демонів, які своїми початками сягають глибоко в передхристиянську добу, 

хоч підлягли вже значним впливам християнства» [120, с. 137]. Для 

повнішої характеристики жанру слід додати думку Ф. Колесси, що слухачі 

такі твори трактують серйозно, «навіть з деякою повагою, тобто, як, 

наприклад, лірницькі пісні духовного змісту або історичні пісні й думи» 

[120, с. 124].  

Таким чином, дослідники галицької школи кінця ХІХ – початку ХХ 

століття (В. Гнатюк, М. Грушевський, Ф. Колесса, І. Франко) 

дотримувалися однієї тенденції у дефініції жанрового різновиду 

демонологічного оповідання, вказуючи на змістову основу тексту, яку 

становлять демонологічні вірування, що й обумовило жанрову специфіку. 

Цей період можна вважати початком осмислення демонологічних 

наративів, систематизації творів цього жанрового різновиду та спроб їх 

наукового обґрунтування [252, c. 120]. 
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У радянський час в українській фольклористиці домінувала тенденція 

класифікації зразків народної неказкової прози за способом зображення 

дійсності. Зазначеного принципу дотримувалися Г. Сухобрус [216] та 

Л. Дунаєвська [64], які зараховували твори міфологічного, апокрифічного 

та героїчного змісту до жанру легенди. Відповідно до наведеної 

класифікації, шляхом окреслення тематичного кола сюжетів, розповіді про 

демонологічні персонажі науковці вважали міфологічною легендою. 

Г. Сухобрус такий різновид оповідної традиції означувала як застарілу 

народну мудрість, оскільки там фіксуються «наївні, неправильні і тому у 

своїй ідейній суті забобонні уявлення про природу, уявлення, які генетично 

зв’язуються з обмеженим світоглядом первісних людей» [216, с. 401]. У 

вказаному жанрі, зазначає Л. Дунаєвська, відобразилися давні тотемічні, 

анімістичні та антропологічні уявлення, які з часом втратили свою первісну 

релігійну основу й набули творчого, часто символічного значення [64, 

с. 244]. Проте недоліком визначень цих дослідників, як слушно зауважив 

В. Сокіл, було те, що матеріал, який вони розглядали, «відбиває різні сфери 

суспільної свідомості – вірування (міфологічні й апокрифічні легенди) й 

знання (героїчні легенди)» [208, с. 22]. Г. Сухобрус та Л. Дунаєвська у 

своїх концепціях поділу неказкової прози акцентували на основному змісті 

творів, не звертаючи уваги на формальні ознаки, які також виступають 

вагомими чинниками у визначенні жанру. 

О. Дей, розглядаючи дефінітивні питання неказкової прози, критерієм 

визначення жанрової приналежності вважав «питому вагу істинного, 

реального, можливого, чи, навпаки, вигаданого, фантастичного й 

нереального» [73, с. 7], тобто за основу трактування жанру брав характер 

стосунку до дійсності. За цим принципом легенди дослідник поділив на 6 

груп, серед яких вичленовував й міфологічну − розповідь про 

надприродних істот (русалок, домовиків, перелесників, духів різного типу) 

[73, с. 15]. Вважаємо, що за тематико-змістовим наповненням науковець 

виокремив зазначений різновид жанру як споріднений до демонологічного 
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оповідання. Розглядаючи цей різновид легенди, О. Дей подав аналіз ідейно-

змістових та жанрово-стилістичних особливостей, проте чіткості у це 

питання він не вніс. Автор зауважив, що побутування зазначеного жанру 

оповідної традиції скоротилося, а в окремих випадках перебуває у стані 

пасивного збереження в пам’яті старших людей. Припускаємо, що жанр 

міфологічної легенди, джерела якої сягають демонологічних вірувань, міг 

розвинутися на основі демонологічного оповідання, яке є одним із 

найдавніших епічних форм [154, с. 67], коли його жанрові риси 

затираються, віддаляючись у часі.  

Проблеми своєрідності творів демонологічного змісту та їх 

взаємозв’язків з іншими жанрами неказкової прози цікавили також 

С. Мишанича. Досліджуючи усні народні оповідання, він взяв за основу 

запропонований І. Франком термін «міфічне оповідання» і використав 

подібні назви на позначення зразків демонологічної тематики − 

«міфологічне оповідання», «демонологічна оповідь», «демонологічний 

меморат», вживав їх у синонімічному значенні, не порушуючи 

дефінітивного питання. Розглядаючи деякі специфічні риси зазначених 

творів, як-от відображення дійсності, об’єкт розповіді та форму оповідань, 

науковець закцентував на ролі оповідача, який є творцем і носієм 

відповідного пласту народної оповідної традиції. Таким чином, 

С. Мишанич наголосив на контексті живого побутування творів 

демонологічного характеру. 

В. Давидюк, досліджуючи особливості неказкової прози, 

запропонував враховувати єдність форми і змісту, характерну для творів 

усної словесності [72, с. 25-26], і зауважив, що кожен з російських 

науковців при визначенні жанру послуговується лише одним критерієм 

(час, епічна позиція оповідача або установка на вірогідність). 

Користуючись традиційним поділом легенди на три різновиди, твори, 

сформовані на давніх дохристиянських поглядах, які з часом втратили свою 

світоглядну основу і набули суто символічного художнього значення, він 
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назвав міфологічними легендами [72, с. 31]. Персонажами цього різновиду 

легенд, поряд з реальними героями, виступають чудодійні добрі й злі сили, 

серед яких – лісовики, водяники, русалки, упирі, чаклуни тощо. 

В. Давидюк зазначив, що «демонічність образів в українському фольклорі 

не вважається жанровою домінантою» [72, с. 31] і тому такі зразки 

оповідної традиції не розглядав як окремий жанр. У зв’язку з цим автор 

запропонував фабулати міфологічного характеру, які в російській 

фольклористиці називають «бувальщинами», вважати поширеними в 

українській фольклористиці легендами міфологічного типу [72, с. 26]. На 

відміну від меморатів – оповідань особистого характеру, тобто «биличок», 

вони набули набагато більшого поширення. Таке марновірне оповідання-

меморат В. Давидюк означив як «міфологічна оповідь» [72, с. 35], його 

центром виступає персонаж, точніше «те, що ним видалось, оскільки сам 

він найчастіше залишається невидимим і вгадується лише за 

приписуваними йому в народних повір’ях діями» [72, с. 35]. До них 

науковець зарахував демонологічні розповіді про загибель людей, яка 

спричинена голосом лісовика, чорта тощо. В основі розрізнення цих жанрів 

автор використовує принципи відношення до дійсності та епічної позиції 

(для легенди – зовнішня, а для оповідей – внутрішня). Таким чином, 

В. Давидюк виокремив в українській оповідій традиції два види 

міфологічної прози: «міфологічні легенди як сукупність оповідань-

фабулатів, звернених в минуле, з традиційними загальновідомими 

персонажами, які поряд з іншими акумулюють у собі й естетичну функцію, 

та міфологічні оповіді-меморати, оповідання про порівняно свіжі враження 

від уявної зустрічі з надприродними істотами і явищами природи» [72, 

с. 38]. Отже, науковець, використавши досвід російських фольклористів 

(С. Азбелєв [5; 6], Е. Померанцева [178], К. Чистов [242; 243]), врахувавши 

змістові ознаки жанру, зробив спробу виділити демонологічні оповідання 

(«міфічна оповідь») з масиву міфологічної легенди.  
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У кінці ХХ століття в українській фольклористиці започатковується 

нова тенденція у вивчені дефінітивного питання жанрів неказкової прози 

демонологічної тематики. Так, О. Бріцина, за аналогією до російських 

дослідників, запропонувала сюжетні утворення про демонологічні 

персонажі називати термінами «билиця» та «бувальщина». Билицями 

дослідниця вважає твори «про незвичайні пригоди, зіткнення людини з 

надприродними істотами» [20, с. 163], в яких підкреслюється достовірність 

зображеного, а бувальщини – це твори, які ґрунтуються на художній 

вигадці, але зображують події як достовірні (відображують події як 

правдиві); пов’язані з «марновірними уявленнями, в них розповідається про 

незвичайні події, зіткнення людини з надприродними істотами (відьма, 

лісовик, домовик, мавка тощо)» [21, с. 240]. О. Бріцина зазначає, що 

відмінність у наведених дефініціях полягає у тому, що «розповідь у билиці 

є спогадом безпосереднього учасника або свідка подій» [20, с. 163]. Як 

бачимо, у визначенні жанрів дослідниця користувалася кількома 

критеріями: вказівкою на вірогідність, епічним ракурсом, стосунком 

оповідача до подій, проте чіткого розмежування жанрів вона не подала.  

Позицію О. Бріциної частково поділяє В. Сокіл. У контексті 

дослідження легенд та переказів на основі формально-змістових ознак 

жанру він виокремлює билицю як прозовий народнопоетичний твір, який 

виник на основі демонологічних вірувань. Персонажами у таких творах 

виступають демонічні істоти, духи та інша нечиста сила, розповідь 

ведеться від першої (інколи від третьої) особи, описуються теперішні, 

зрідка недавньоминулі, події [208, с. 22]. Таким чином, В. Сокіл, 

врахувавши формальні ознаки жанру «оповідання», за принципом єдності 

форми і змісту подав чітку дефініцію жанру неказкової прози 

демонологічного змісту, яку означив терміном «билиця».  

На сучасному етапі розвитку української фольклористики 

простежується термінологічна нечіткість у визначені жанрової 

приналежності творів демонологічного змісту. В останні роки О. Бріцина 
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дещо переглянула свої погляди щодо цього фольклорного жанру. 

Дослідниця у співавторстві з Г. Довженок, провівши аналітичні 

дослідження, констатує, що розповіді, які зображують сучасні фантастичні 

події: зустрічі з надприродними істотами чи людьми, наділеними 

надзвичайними здібностями, свідками яких є самі оповідачі чи їх оточення, 

«мають рефлекси у міфологічних оповідях-спогадах» [23]. Тобто «це 

демонологічні оповіді про відьом, чарівників, а також про лісовиків, 

чугайстрів, водяників (болотяників, очеретяників), домовиків (хованців, 

годованців, хазяїв), вовкулаків, русалок (мавок), мерців, потерчат, зміїв, 

упирів, страх, блуд, персоніфікації хвороб та інших» [23]. Характерною 

рисою творів науковці відзначають достовірність зображуваного, тобто 

єдність віри оповідача і слухача, що підтримує «не лише інтерес до таких 

оповідей, а й життя їх в устах народу» [24]. Отже, О. Бріцина та 

Г. Довженок, звузивши змістове коло означеного жанру, використовують 

лише один термін на його позначення та вказують на активний стан 

побутування творів такого типу.  

Проблеми дефініції жанрів неказкової прози торкалися також 

М. Лановик та З. Лановик. У межах класифікації зазначеного різновиду 

української оповідної традиції дослідники виокремлють кілька жанрів, 

змістовим наповненням яких є демонологічна тематика. До них 

зараховують міфологічну легенду, яку поділяють на кілька тематичних 

груп (антропоморфічна, зооморфічна, тераторморфічна), етіологічну 

легенду, в рамках якої виділяють найпоширенішу тематичну групу – 

демонологічну легенду [138, с. 511]. Під цим терміном науковці розуміють 

«оповіді про загробне життя повішельників, потопельників, дітей, які 

померли нехрещеними, про душі вбитих людей, що шукають помсти, та 

інші» [138, с. 511]. Проте розповіді подібного плану про зустріч людини з 

іншими демонічними істотами З. і М. Лановики вивчають у межах різних 

тематичних груп міфологічної легенди. Отже, розглядаючи твори 

демонологічного змісту, дослідниці застосовують багатоступеневий поділ 
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матеріалу, за яким фольклорні тексти однієї групи потрапляють до різних 

видів. Тому можна сказати, що класифікація, яку вони використовують, є 

строкатою та потребує уточнення. 

У своєму досліджені науковці також вивчали питання жанрової 

дефініції «бувальщини». За їх твердженням, це – «усні оповіді про сучасні 

події, які не виходять хронологічно за межі того, що міг бачити чи чути від 

безпосереднього учасника оповідач, в яких розповідається про надзвичайні 

дивовижні явища, надприродні істоти тощо» [138, с. 545]. Таким чином, від 

оповідання, за твердженням науковців, бувальщина відрізняється лише 

фантастичним компонентом, який відображається у тематичних блоках 

цього жанру (оповіді про представників чорної і білої магії, оповіді про 

випадкові чи спеціально сплановані зустрічі з померлими родичами, про 

зв’язок людей з «нечистою силою», про пошук скарбів чи збагачення 

надприродним чином). Як бачимо, З. і М. Лановики у своїй роботі 

використали усталений у російській фольклористиці термін та подали своє 

трактування. Проте така дефініція є дещо невідповідною, оскільки значна 

кількість творів має риси оповідання, а фантастичний елемент не може 

бути домінантною ознакою жанру.  

На брак належного дослідження жанру «бувальщина» вказує також 

сучасний дослідник фольклору М. Дмитренко. Проаналізувавши деякі 

фольклорні розвідки з цього питання, автор зауважив, що у сучасній 

фольклористиці бувальщина і билиця не можуть бути двома різними 

жанрами, а билиця як жанр фольклору не існує взагалі [78, с. 154-155]. Під 

бувальщиною вчений розуміє «реалістичний прозовий фольклорний твір, у 

якому через оповідь учасника або свідка від першої чи третьої особи 

зображено дійсні неординарні подію, пригоду, випадок, факт, постать 

недалекого минулого або теперішнього життя на, як правило, чітко 

визначеній локалізованій території» [78, с. 155]. Таким чином, на відміну 

від інших українських дослідників, які зважали передусім на 

фантастичність у жанрі, М. Дмитренко вказує на реалістичність 
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зображуваного і наводить формальні ознаки, які споріднюють бувальщину 

з народним оповіданням.  

Отже, на сучасному етапі простежується спроба окреслити жанр 

української неказкової прози на демонологічну тематику. Використавши 

досвід російської фольклористики, дотримуючись різних принципів 

класифікації, науковці спробували знайти вирішення цього дефінітивного і 

термінологічного питання, проте воно залишається до кінця не з’ясованим 

[252, c. 120]. 

Проблема жанрового визначення оповідної прози демонологічного 

змісту розроблялася й у зарубіжному народознавстві. Активне зацікавлення 

жанрами неказкової прози, зокрема оповідною демонологічною творчістю, 

простежується на початку 60-х років ХХ століття. У той час проблемі 

класифікації неказкової прози була присвячена Міжнародна Будапештська 

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

загальноєвропейський каталог цих жанрів, а також VІІ Міжнародний 

конгрес антропологів та етнографів, що відбувся в Москві у 1964 році. 

Вказані симпозіуми стали своєрідним підсумком багатолітньої роботи 

європейських дослідників (А. Аарне, М. Андрєєва, Л. Сімонсуурі, 

Я. Сінінге, Тільхагена, С. Томпсона та ін.), які працювали над 

систематизацією народної прози ще з початку ХХ століття. Як стверджує 

С. Азбелєв, вивчення оповідної традиції у цей період залежало від 

специфіки матеріалу [6, с. 176]. На з’їздах дослідники окремою групою 

виділили жанр «міфічні оповідання» для позначення творів про 

надприродних істот і сил [6, с. 181-182]. Застосувавши принцип тематичної 

класифікації, науковці виокремлюють такі групи міфічних оповідань: доля; 

смерть і мерці; «нечисті» місця й привиди; блукаючі духи і їх боротьба; 

перебування на тому світі; духи природи; духи населених місць; 

перевертні; чорт; демони хвороб; люди, наділені надприродною (магічною) 

силою; міфічні тварини й рослини; скарби [6, с. 182]. Отже, уже в той час 

зазначені твори розглядаються як самостійна група народної неказкової 
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прози, відокремлена від жанрів легенди і переказу. Використовуючи термін 

«міфічне оповідання», дослідники вказують на жанрову специфіку цих 

зразків і їх відмінність від інших груп творів оповідної традиції. 

У 70–80-х роках ХХ століття у фольклористиці з’явилося чимало 

праць, що стосувалися диференціації жанрів неказкової прози. У 1973 році 

у Фрайбурзі відбулася міжнародна нарада, присвячена вивченню цього 

фольклорного пласту. Одним із центральних питань заходу була проблема 

дослідження і класифікації демонологічних розповідей [177, с. 9]. Згодом 

при Фрайбурзькому університеті створено комісію з вивчення цього жанру 

усної прози в міжнародному масштабі [177, с. 9].  

У російській фольклористиці питання жанрового визначення творів 

неказкової прози про демонологічні персонажі досить широко розроблене 

та теоретично осмислене, проте воно розглядалося під іншим кутом зору. 

Характерними для російської оповідної традиції та широко вживаними є 

терміни «биличка» та «бувальщина». На основі ретроспективного аналізу 

можна простежити історію виникнення цих термінів, яка сягає кінця 

ХІХ століття. Насамперед треба згадати М. Ончукова – дослідника, що 

одним з перших вивчав твори цього жанру народної прози. У збірнику 

«Северные сказки» науковець розглядав розповіді зі сфери чудесного, що 

стосуються вірувань в невидимий світ, злих і байдужих до людини духів, 

чортів, лісовиків, водяників тощо [177, с. 13-14]. Поряд з биличкою 

використовував й інші терміни для номінування зразків демонологічного 

характеру – «бувальщина» та «досюльщина». Він виокремив основні 

ознаки билички, зокрема ступінь достовірності, оскільки оповідачі 

трактують такі розповіді як реальну безсумнівну істинну подію. 

Бувальщини та досюльщини − узагальнені розповіді про таких самих 

фантастичних істот, які не мають точного приурочення і які легко стають 

легендами і казками [177, с. 14].  

Доцільність вживання терміна «биличка» обґрунтували брати Б. і 

Ю. Соколови. Він, як зазначила Е. Померанцева, народного походження. 
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Науковці підкреслили, що цю назву додають селяни до «невеличких 

розповідей про лісовиків, домовиків, чортів і чортівок, чаклунів, тобто про 

уявлення темної, нечистої сили» [177, с. 13]. Те, що в народній свідомості 

ця розповідь не втратила вірогідності, дослідники вважали характерною 

рисою биличок. Твори цього пласту В. Зінов’єв, збирач та дослідник 

биличок Сибіру, вважав «цікавим фактом поетичного осмислення життя» 

[90], в яких відображається багатий етичний, педагогічний і художній 

досвід народу [90]. На акумулюванні в биличках та бувальщинах 

«язичницьких уявлень про міфічних істот і людей, наділених 

надзвичайними здібностями» [192, c. 60] вказував також В. Пропп, 

зазначивши, що «навіть фантастичні образи фольклору мають свою основу 

в реальній дійсності» [195, с. 115].  

Ґрунтовніше дослідження оповідної народної традиції подав 

К. Чистов, запропонувавши виокремлення жанрів неказкової прози за 

кількома критеріями: а) ознака часу, б) ознака локальної прикріпленості чи 

не прикріпленості, в) наявність чи відсутність надприродних персонажів, г) 

відношення оповідача до подій, що лежать в основі твору [243, с. 21]. На 

основі цього принципу дослідник визначив, що «розповіді за участю 

надзвичайних персонажів зазвичай називаються биличками» [243, с. 22]. 

Науковець, користуючись категорією часу, вказаний жанр неказкової прози 

зараховував до легенд про святих. Проте билички, на відміну від релігійної 

та християнської легенди, як правило, залишаються побутовими 

розповідями з недавнього минулого [243, с. 23], для яких характерна 

позаестетична функція, передача різнорідних звісток чи новин [242, с. 4]. 

Отже, важливо, що дослідник, хоча й не виділив демонологічні наративи як 

самостійний жанр народної прози, все ж подав його дефініцію та вказав на 

його функціональну природу.  

Подібною також є позиція С. Азбелева, який у розмежуванні жанрів 

неказкової прози обрав за основу наявність чудесного у творі та 

вірогідність розповіді. Аналізуючи оповідну традицію, він вказував на 
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спосіб зображення дійсності у ній. Відповідно, оповідну прозу про істот з 

народної демонології дослідник розглядав як один з типів легенди [163, 

с. 14]. Найпоширенішим із них вважав биличку, тобто спогад самого 

оповідача про зустріч з «нечистою силою» та забобонну бувальщину – 

розповідь, яка вже відбулася до моменту передачі [163, с. 14]. Це 

визначення жанру перегукується з дефініцією, яку запропонувала 

Е. Померанцева. Вона вважала билички «забобонними розповідями про 

надзвичайних істот і явища» [177, с. 5] і відстоювала їх жанрову 

самостійність. Терміни «биличка» і «бувальщина» дослідниця чітко 

розмежовує за способом викладу розповіді: «биличка відповідає поняттю 

забобонний меморат» [177, с. 14], а «бувальщина – забобонний фабулат» 

[177, с. 19]. Жанровою своєрідністю дослідниця вважає збереження зв’язку 

з народними віруваннями та установку на достовірність розповіді. Досвід 

Е. Померанцевої перейняв В. Морохін, визначивши биличку як окремий 

самостійний жанр фольклору, усний народний твір забобонного змісту, що 

розповідає про зустріч з надприродними істотами, про незвичайні події, 

яким і оповідач, і слухач надають значення реальних фактів [159, с. 171]. 

Прихильниками виокремлення жанрів неказкової прози були також 

В. Соколова [213] та Н. Кринична [131; 133]. Так, В. Соколова вважає, що у 

ній йдеться про сьогодення. «Випадок, який у ній описується, міг 

трапитися недавно, вчора, сьогодні» [213, с. 43]. Проте дослідниця вказує 

на невиразність структури билички, стилістичну невичленованість із 

потоку побутового мовлення [213, с. 41]. Вважаємо таке твердження дещо 

перебільшеним, оскільки з огляду на естетичність у більшості фольклорних 

жанрів «на морфологічному рівні знаходимо структуроорганізуючі 

одиниці, що властиві тому чи іншому жанру, різновиду» [157, с. 299]. 

Н. Кринична у статті «Когда гранит и летопись безмолвны» вказує, що 

«міф про предка родоначальника, звернений до природи, отримав розвиток 

в таких жанрах фольклору, як биличка і бувальщина» [131, с. 18], в яких 

збереглися язичницькі вірування, характерні давній людині. Критерієм 
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розмежування вказаних жанрів виступає відношення головного героя до 

ситуації, описаної у тексті: у биличці розповідається про випадок, який 

відбувся з самим оповідачем, а бувальщина – це переказ того, що сталося з 

кимось іншим [131, с. 18]. Отож дослідниця продовжує дотримуватися 

традиційної думки про існування двох термінів на позначення оповідних 

творів, сформованих на народних демонологічних віруваннях. 

У 90-х роках ХХ століття проблематикою специфіки казкової та 

неказкової прози займалася І. Разумова. Її дослідження в основному 

стосувалося вивчення взаємозв’язків казки та билички, а також 

типологічного співвіднесення демонологічних персонажів у контексті 

казкового епосу [199, с. 5, 6]. І. Разумова також торкалася питання казкових 

субжанрів, якими вважала «казки-бувальщини» та «казки-билички», на 

позначення перехідних форм, проте вказала на недослідженість та 

нечіткість термінології. Таким чином, дослідниця окреслила нову 

тенденцію у вивченні народної демонологічної прози у крос-жанрових 

студіях.  

Проблему вивчення жанрового складу народних оповідних творів 

демонологічної тематики розглядали і представники інших країн 

тодішнього Радянського Союзу. Так, в абхазькому фольклорі розповіді про 

зустрічі людей з різними надзвичайними силами (дзилзан – істота ріки та 

води, абнаоуаю – лісові люди тощо) називали міфами-биличками [93, 

с. 203] і вказували на живе побутування творів «про зустріч людей з тими 

чи іншими духами» [160, с. 204]. У білоруській оповідній традиції 

простежується тенденція розглядати жанри демонологічного змісту у 

зв’язку з казковим епосом. Таким чином, биличками називали «короткі 

оповідання казкового характеру про уявні зустрічі з нечистою силою, про 

скарби тощо» [103, с. 65] або використовують термін «страхи» за 

принципом зображення у них персонажів – міфічних істот [103, с. 65]. Для 

систематизації жанрів неказкової прози у литовській фольклористиці 

використовують європейську класифікацію, згідно з якою фольклорні 
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наративи, що зображають міфологічних персонажів, називають 

міфологічними оповідями [108, с. 7]. Отже, у народознавчій науці в країнах 

пострадянського простору існував різнобій термінології щодо 

дефінітивного питання жанрової приналежності творів демонологічного 

змісту. Зазначені твори, застосовуючи різні критерії розмежування жанрів, 

відносили то до казки, то до легенди або розглядали як самостійний 

різновид оповідної традиції. 

Народні твори з демонологічною тематикою у російській 

фольклористиці продовжують поглиблено вивчати і на сучасному етапі. 

Науковці, користуючись термінами, запропонованими ще на початку 

ХХ століття, «биличка» та «бувальщина», не порушують питання дефініції 

жанру, а досліджують глибшу проблематику цього виду неказкової прози: 

визначення типових мотивів (Є. Єфімова [83], С. Неклюдов [165]), аналіз 

структури усних демонологічних розповідей (М. Лурье, І. Разумова [150]), 

комунікативні особливості биличок (О. Левкієвська [140]), комплексний 

аналіз народних повір’їв про надзвичайних істот у зв’язку з фольклорною 

традицією (Л. Виноградова [40]), образну систему биличок (С. Неклюдов 

[165]), сучасну міську биличку (Є. Єфімова [83]), а також продовжують 

укладати покажчики сюжетно-мотивного фонду биличок (Н. Гордєєва [58], 

Є. Преженцева, К. Шумов [227]). 

На відміну від російської фольклористики, в українській 

народознавчій науці помітний плюралізм поглядів щодо номінування та 

дефініції жанру оповідань демонологічного змісту у зв’язку з 

«різночитанням» їх характерних ознак. Зацікавлення вказаним різновидом 

оповідної традиції активізувалося у другій половині ХІХ століття. 

Дослідники цього періоду на основі тематичних особливостей та характеру 

відображення дійсності твори такого змісту називали міфічним або 

демонологічним оповіданням. У радянський період, використовуючи лише 

критерій способу зображення дійсності (йдеться про вимисел чи 

достовірність), простежується розгляд цих творів у межах міфологічної 
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легенди. Однак такий поділ не виявився ефективним, оскільки в різних 

проявах він наявний у всіх прозових жанрах. У кінці ХХ − на початку 

ХХІ століть за принципом єдності форми і змісту, за аналогією до 

російської фольклористики, сформувалася тенденція означувати твори 

демонологічної тематики терміном «билиця». Проте така механічна 

взаємозаміна неможлива, оскільки «жанровий склад фольклору, 

характерний для одного народу, не може механічно переноситися у склад 

фольклору іншого народу» [194, c. 147]. 

Отже, в українській фольклористиці зазначена проблема 

декларувалася неодноразово. Проте загальновизнаного жанрового 

розподілу та загальноприйнятої дефініції поки що не існує, оскільки 

науковці, виокремлючи різні домінантні (жанротвірні) риси та 

дотримуючись різних принципів поділу на жанри, не дійшли узгодженості 

щодо існування оповідань демонологічного змісту як окремого 

фольклорного жанру. 

Використовуючи напрацювання українських фольклористів кінця 

ХІХ – початку ХХІ століть (О. Бріциної, В. Гнатюка, М. Грушевського, 

Р. Кирчіва, Ф. Колесси, В. Сокола, І. Франка), а також беручи за основу 

систему диференціації жанрів К. Чистова, яка є «узагальненням роботи 

низки науковців» [72, с. 19], ґрунтуючись перш за все на національному 

матеріалі задля кращої диференціації прозових жанрів, пропонуємо 

розповіді про зустріч та контакт людини з демонічними істотами 

розглядати як жанровий різновид народного оповідання та називати 

демонологічними оповіданнями [252, c. 123]. Вважаємо доцільним 

використання такого терміна на означення прозових творів, основним 

змістовим наповненням яких є демонологічні вірування, уявлення, 

конфлікт людини з демонічною істотою, що відбувся у теперішньому, 

зрідка недавньоминулому часі, оповідь у якому ведеться здебільшого від 

першої особи (інколи третьої), де оповідач одночасно є учасником або 

свідком події.  
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2.2. Функціональна природа жанру та система поетичних засобів 

Народні демонологічні оповідання – багатий пласт української 

неказкової прози, який активно функціонує й на сьогодні є «одним з 

найстійкіших фрагментів сучасного фольклору» [165]. Джерелом 

формування та змістовим наповненням вказаного жанру стали первісні 

демонологічні вірування та уявлення, згідно з якими людина як 

представник реального світу не сприймалася автономно. Вона була 

частиною природи і піддавалася впливу демонічних істот, що населяли в її 

уяві довкілля. Ці духи мали широку сферу впливу на природу і людей, вони 

могли переселятися в різні речі або в живу істоту. Те, що «давні вірування 

та повір’я становили не лише широку сферу ритуалізації життєдіяльності 

людей, а й основу їхньої самосвідомості» [13, с. 61], спричинило живучість 

народної демонології. Це, безумовно, пов’язано з актуальністю народних 

уявлень, які акумульовані у текстах усної словесності, зокрема у 

демонологічних оповіданнях про зустріч людини з духом, нечистою силою. 

Отже, демонологічні оповідання сформувалися за принципом 

«репроективності» − не просто на основі віри у реальність існування 

демонологічних істот, а й на певній візуалізації персонажів оповідання 

[166]. 

Саме з такою візуалізацією пов’язана фантастика, яка є невід’ємним 

елементом вказаного різновиду оповідань і, на думку В. Давидюка, 

«входила в усі сфери життя як складова частина первісного світогляду» [72, 

с. 15]. Фантастичний компонент у демонологічних наративах пов’язаний з 

народними віруваннями, які поряд з позитивними знаннями [211, с. 229] 

становлять два різні типи відношення до дійсності. Власне позитивні 

знання характерні для історичної народної прози, зокрема для переказів, у 

яких зображуються суспільно-історичні події. У цих творах «дійсність 

тлумачиться здебільшого правдоподібно» [209, с 425], тобто ступінь 

вірогідності пов’язаний з реальністю історичної події, факту, зображуваної 
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особи. На відміну від переказів, у демонологічних оповіданнях установка 

на достовірність пов’язана з упевненістю у реальному існуванні 

демонічних істот. Таким чином, у наративах демонологічного змісту 

характер відношення до дійсності формується на основі вірувань, які не 

потребують раціональної перевірки. Вказівка оповідача і слухача на 

вірогідність оповіді належить до однієї з жанротвірних рис [22, с. 296], у 

тексті вербалізується у вигляді ініціальних і фінальних формул: «Колись 

розказували, шо й були домовики» [74, арк 85], «Шо шось таке кажут, то 

колись давно розказувала мені моя бабця…» [74, арк 86], «А то ше дзюдо 

казав…» [76, арк. 51], «Їден дядько казав мінї» [102, арк. 43]; «Та то всєке 

колись говорили» [74, арк 86], «Багацьки розказували де-чого ту вона 

може» [102, арк. 1].  

Фантастика активно розкривається на персонажному рівні. У своєму 

зображенні демонічні істоти мають синкретичний характер, тобто людські 

риси поєднуються з незвичайними у змалюванні зовнішності, функцій, які 

пов’язані з нагромадженням народних вірувань. Як слушно зазначає 

Н. Кринична, реальне (побутове) і фантастичне (міфологічне) начала 

утворюють у структурі образу ту суперечливу єдність, за допомогою якої 

стає можливим поступовий його розвиток [132, с. 23]. 

Серед фантастичних рис зовнішнього вигляду можна виділити 

типові та індивідуальні. До типових належать загальнопоширені ознаки, 

що характерні для більшості жіночих персонажів демонологічних 

оповідань, зокрема риси обличчя, гіпертрофовані частини тіла (дика 

баба, літавиця, п’ятниця) та нижні кінцівки: дівчина з коров’ячими, 

козячими ногами, жінка на гусячих ногах. В. Пропп зазначив, що 

змалювання людської істоти з тваринними ногами свідчить про 

перехідний ступінь від тварини до людини [193, с. 164]. Індивідуальні 

риси притаманні окремим жіночим демонічним істотам, скажімо для 

гуцульської бісиці показовим є зображення нутрощів на спині: «тулів їх 

від сторони плечий цілком отворений так, шо видно і утробу, і серце, і 
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келюхи» [170, с. 54], для нявки характерною є непропорційність частин 

тіла: «ноги у них, єк у дитини, а голова жіноча» [245, с. 206], «Це з 

переду йик чилїдина, убрана в запаски, сорочку, з поєсом, кожухом, а з 

заду кижки за нею си везут» [153, арк. 18], вроджена відьма наділена 

певними фізичними аномаліями, найчастіше має маленького хвостика 

[51, с. 98]. 

До функцій демонічного персонажа, які можна вважати 

фантастичними, належить незвичайний сміх, спів, крик, плач, тобто різні 

варіації голосу, за допомогою яких вказані істоти знаходять спосіб певним 

чином самовиразитися: «а це так верещить» [254, арк. 12], «тай півкає, 

так верещит дуже, тай гулит його видти» [254, арк. 14], «…чути чув. Та 

так вирищєла…та це як зачєло пюрити-пюрити» [253, арк. 24], «ґівка 

співає так делікатно, так егойкає» [253, арк. 27], «А вона все: «Ги-ги…» 

Так в повітрю чути було вереск» [255, арк. 32], «Мичить так, як гармонія. 

Їй богу так» [127, арк. 172].  

Оскільки демонічна істота є представником «того» світу та 

посередником між двома просторами, тому в її зображенні, як зазначила 

Н. Кринична, поєднуються дві характерні риси: людська і залишки 

фантастичної, що є певною мірою стійкими для кожного персонажа [132, 

c. 124]. 

Однією з особливостей жанру демонологічного оповідання є 

функціональне призначення. Як слушно зауважує Б. Путілов, «кожному 

жанрові притаманні досить визначені (хоч і не без зусиль встановлювані) 

межі у змісті, «відборі» явищ дійсності, у тематичному обсязі, так само як і 

певний «жанровий» кут зору, і певна система художнього опису […] жанр 

має власний високий ступінь функціональності» [198, с. 165]. Дослідники 

вважають, що домінантною функцією демонологічних наративів є 

інформативна, яка повідомляє про факт зустрічі людини з надприродною 

істотою, а також вказує на вірогідність дійсності того, про що 

розповідається. Е. Померанцева та І. Разумова ототожнюють вказану 
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функцію з дидактичною, яка навчає, передає певні знання про існування 

демонічних істот. Наявна також емоційна функція, оскільки виконання і 

сприйняття творів відбувається в атмосфері емоційного напруження, мова 

йде про індивідуальні переживання у результаті контакту людини з 

демонічною істотою. Зазначена функція «є середовищем реалізації 

інформативної та дидактичної функцій» [139]. Світоглядна функція у 

текстах «досить чітко простежує залишки світогляду» [159, с. 171] носіїв, 

відображає вірування як специфічну форму самопізнання людиною свого 

місця у довкіллі і роль надприродних істот у своєму житті. Етична функція 

оповідних творів демонологічного змісту регламентує правила поведінки 

людей стосовно демонічних істот, які сформувалися на основі емоційного 

сприйняття [139]. Е. Померанцева вважає, що у демонологічних 

оповіданнях наявна також естетична функція [178, с. 180], проте вона є 

вторинною, оскільки стилістичні засоби, в яких вона реалізується, менш 

розроблені, однак їх можна простежити не лише у змісті та системі образів, 

але й на рівні композиції та зображальних засобів. 

Перелічені функції пов’язані зі специфікою комунікативної ситуації, 

у якій простежується своєрідність демонологічних творів як оповідного 

жанру народної традиції. За твердженням Е. Померанцевої, переповідання 

таких уснопоетичних зразків ніколи не є «самоціллю» [178, с. 178]. 

Характер їхнього побутування виявляється у формі товариської бесіди «на 

миру», тобто у вигляді діалогічної розповіді [157, с. 13], а конкретніше – у 

формі бесіди «…Часом де позбіраюцся старші, розказуют за відмарство, 

всяку манію…» [126, арк. 1], «…А дядько з дядиною був дома і начали 

говорити за цю саму Титишку…» [126, арк. 2]. Погоджуємося з думкою 

С. Неклюдова про те, що кожен із учасників розмови має володіти 

«фоновим знанням», тобто певною частиною спільного знання традиції, яке 

потрібне для розуміння тексту [166]. У цьому випадку для розуміння творів 

демонологічного змісту учасники комунікативної ситуації мають володіти 

певними знання, набором вірувань та уявлень, спільною інформацією. 
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Один із прикладів природної атмосфери побутування творів 

демонологічного змісту та реалізації «фонового знання» подає 

В. Андрушко. Вважаємо доцільним навести вказаний зразок 

комунікативної ситуації: «Бувало, посходяться вечером сусіди до хати 

Антона Столярчука в Долині – на Гусакові і оповідають про це і те, а 

відтак почнуть розказувати про відьом і духів. Почав Осип Підгірний…[…] 

Як Осип Підгірний скінчив оповідати, у кімнаті запанувала гробова тиша. 

Всі сиділи мовчки як заворожені… Врешті мовчанку перериває Павло 

Шевчук…[…] На те відізвався Іван Сливка…» [7, с. 38 – 40]. Отже, у такій 

формі комунікації за принципом асоціативного ланцюга, коли за одним 

оповіданням іде наступне, вводячи слухачів у таємничий світ 

надприродних істот, і побутують народні демонологічні оповідання. Як 

зазначає О. Левкієвська, інформативність оповідань передається за 

допомогою фатичної функції [139].  

Формальною ознакою демонологічного оповідання є епічний ракурс, 

який «визначає відношення суб’єкта (оповідача) до об’єкта зображення» 

[157, с. 74]. У зазначеному жанрі оповідач безпосередньо виконує функцію 

учасника чи свідка події, інколи у розповіді апелюється до авторитету 

особи, яка була очевидцем зустрічі з демонічною істотою. На такій основі 

С. Мишанич виділяє три основні форми епічного ракурсу, властиві 

народним оповіданням [157, с. 75]. Для демонологічних оповідань типовою 

є зовнішня позиція суб’єкта щодо подій і персонажів оповіді. В основному, 

це стосується тих зразків оповідної традиції, де оповідач не бере 

безпосередньої участі у події, а посилається на авторитет старших родичів 

або на досвід третьої особи. Вказівка на оповідача, як правило, подається в 

ініціальних формулах демонологічних оповідань: «Моя мама розказувала» 

[254, арк. 12], «Казав дєдя мій покійний, шо дідо мого тата імив бісицю у 

сітку» [253, арк. 7], «Дід Лупаль повістував…» [153, арк. 18], «То было за 

Польщі, то мені отиць розказували, то была правда свята…» [255, 

арк. 15], «кажут, жи давно ходила слабість вечір і пукала в вікно» [50, 
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с. 224], «Раз, кажуть, шо піймали морського чоловіка…» [152, с. 285]. 

Внутрішня позиція суб’єкта щодо зображуваного, тобто оповідач виступає 

одним із персонажів наративу, трапляється зрідка. Це, в основному, 

характерно для гуцульського етнографічного регіону, оскільки на цій 

території ще до сьогодні активно побутують розповіді про особисті зустрічі 

людей з надзвичайними істотами: «Пишла я з хлопцем своїм, сином, пишла 

в ліс, в дров.[…] Перше хлопец ввидів…» [253, арк. 23], «То було за холери. 

Вийшов я, було, з сусідом вечером поза хату в город...» [50, с. 224], «Як зо 

мною була прахтика, то варто навіть списати цеє» [152, с. 357]. За 

спостереженнями Ф. Колесси, вказані формули «мають дуже часто місцеве, 

а то й індивідуальне забарвлення» [120, с. 186]. С. Мишанич зазначає, що 

розповіді про особисто пережиті події впливають на слухача більше, ніж 

будь-який вимисел [157, с. 77]. Проте, з огляду на архаїчність, для 

демонологічних оповідань характерною є розповідь про щось минуле, хоча 

часові рамки не виходять за межі одного-двох поколінь [208, с. 21].  

Існують також оповідання, в яких ініціальні формули, що вводять 

слухачів в оповідний процес, у своїй структурі мають констатацію 

вірування, яке стало джерелом формування розповіді: «Майки – такі 

дівчата файні, вбрані в віночках таких з якогось зілля такого усякого, 

квітів…» [253, арк. 29]. Вважаємо такий варіант ініціальної формули 

сучасним нашаруванням, яке сформувалося в результаті занепаду 

«фонового знання» про надзвичайних демонічних істот. Вказана формула 

також є своєрідним введенням молодого покоління в традицію. 

Окрім зазначених особливостей жанру, О. Бріцина вказує також на 

інші сегменти, які забезпечують «словесну стабільність тексту» [22, с. 295 

– 297]. До них належать насамперед фінальні формули, що вказують на 

впевненість або сумнів оповідача щодо сказаного, на стосунок до 

минулого: «Та тепер таких нема, вимерли» [255, арк. 54], «Таке говорили 

колись старі люде, а я таке не стрічала ніколе» [255, арк. 57], «І то таки й 

справедлива правда» [152, с. 246]. Проте, певні сумніви окремих оповідачів 
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щодо вірогідності інформації, як влучно зазначив В. Сокіл, «не впливають 

на сам сюжет, його поетичну канву, а разом з тим – і на правдоподібність» 

[208, с. 19].  

Таким чином, епічний ракурс реалізовується за допомогою «спільних 

місць» − ініціальних та фінальних формул оповідання, в яких 

простежується настанова на достовірність поданої інформації, а також, як 

слушно зауважує О. Бріцина, «вони виконують функцію своєрідного 

маркера завершення оповіді» [22, с. 297]. 

Іншою формальною ознакою демонологічного оповідання є епічна 

дистанція, тобто часо-просторова віддаленість процесу розповіді від тих 

подій, про які йдеться [157, с. 74]. Часові параметри охоплюють події, які 

відбулися у теперішньому, зрідка недавньоминулому часі. Образ героя – 

конкретна людина, переважно сучасник оповідача корелює з категоріями 

часу та топографічної дійсності. Такі приурочення досить часто 

простежуються у фольклорних текстах, проте саме для оповідних творів 

демонологічного змісту типовим є зображення подій, які «не виходять 

хронологічно за межі того, що міг бачити чи учасником чого міг бути 

оповідач» [157, с. 77] або його родичі, знайомі.  

З категорією часу тісно пов’язаний фактор місця, тобто інформація 

«циркулює в межах невеликого часового інтервалу і має горизонтальний 

характер руху» [157, с. 82]. Оповідання демонологічного змісту 

засвідчують існування певних тематичних блоків, що обмежуються певною 

локальною групою або етнографічним регіоном. Скажімо, твори про 

бісицю або лісну мають часткову приуроченість до середовища лісників, 

вівчарів, які, у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, мали певне 

відношення до лісу як основного, за народними уявленнями, місця 

перебування вказаних демонічних істот: «Та казали, шо є лісна. Во так 

колис як мужики робили у лісі, рубали дерево, тай мали такі колиби, шо 

там спали…» [254, арк. 48], «Та казали шо ходили в буть, та лісна 

приходила в колибу» [254, арк. 54], «Трафилоси раз на полонині, шо играв 
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леґінь у фльоєру у вечьир єк ишов коні зганєти; […] И так прийшла за ним 

до стаї» [245, с. 205], «Я сам говорив із одним вівчарем, до якого повітруля 

імилася. Він вівчарив, а ми ліс рубали на Словаччині. Він розказував, що 

кожну ніч до нього приходила, і прогулювався з нею полонинами» [240, 

с. 39]. 

Серед етнографічних особливостей можемо констатувати різне 

номінування функціонально тотожних персонажів. Одним із чинників 

такого різночитання є географічні особливості території, на якій побутують 

розповіді про певних демонічних істот. Погоджуємося з думкою 

Б. Кербеліте у тому, що «в залежності від географічних умов та способу 

життя конкретної етнографічної групи їхня увага зосереджується на різних 

природних об’єктах. Різниця наявна і в системі демонічних персонажів» 

[108, с. 9]. Наприклад, для всієї території Карпат поширеними є духи-

«господарі» природних локусів, проте лише на Лемківщині таку істоту 

називають «яскинею». У цьому випадку етнографічне середовище 

зумовило подання персонажа крізь призму локативної ознаки, оскільки 

місцем перебування вказаної істоти вважали не ліс, а печеру (яскиню), яка 

також, відповідно до народних вірувань, була місцем локалізації нечистої 

сили. Свого часу М. Ончуков [178, с. 174 – 175] також вказував на 

місцевий, локальний характер таких творів. 

Епічна дистанція демонологічних оповідань також поєднується з 

принципом достовірності інформації. Як вдало зазначила, О. Новик, 

принцип достовірності/недостовірності корелює з опозицією конкретно-

етнографічний/умовно-поетичний тип фантазування [168], тобто 

простежується зв’язок сюжету з етнографічним контекстом, наприклад, з 

системою актуальних вірувань. На основі взаємодії демонологічних 

оповідань і народних повір’їв, як зазначила Е. Померанцева, можна 

виявити певні національні особливості [178, с. 183]. Національними рисами 

у цих творах вважаємо вказівку на елементи етноекстер’єру, етноінтер’єру, 

загалом етнопобуту, окремі риси етноперсонажів, які в цілому можемо 
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трактувати як загальнонаціональний елемент. Він у кожній окремій 

етнографічній традиції набуває певних рис, які породжені реальною 

дійсністю етнографічної групи. Наприклад, у демонологічних оповіданнях 

типовою є вказівка на певні будівлі: колиба, хижа, ватра (Гуцульщина), 

склепок, млин, тин, пічка, пєцок, миски, лавиці (Бойківщина): «…щоби си 

лїсниці-нічниці збути, щоби у днину у хаті усе поперевертау до гори дном, 

стіл, образи, миски, лавки, лавицї, горшки» [153, арк. 18 (зворот)]; знаряддя 

праці: веретено; окремі риси зовнішності етноперсонажів: довгі коси; 

елементи традиційного національного одягу: капелюх, вишивана сорочка, 

запаска, кожух (Бойківщина): «човік як вініпут, але в капелюсі, українська 

сорочка» [255, арк. 52], «…убрана в запаски, сорочку, з поєсом, 

кожухом…» [153, арк. 18]; чорна або червона хустка, віночки, червоні 

чоботи, професійна лексика: бутинь, дараби тощо (Гуцульщина). 

Національного колориту надають демонологічному оповіданню 

також описи пейзажу, локальні особливості, пов’язані з певною 

територією, конкретними людьми, віруваннями, зображення побутових 

реалій, проте якість таких змалювань залежить від таланту оповідача, який 

на основі емпіричних знань емоційно виразно, деталізовано зможе 

розказати про ситуацію, подію з сучасного життя народу. На цю 

особливість вказують також і носії зазначених фольклорних зразків: 

«Гарний оповідач – це своєрідний талант» [127, арк. 1]. Знання оповідань 

демонологічного характеру та вміння їх передавати сприяє 

самоутвердженню оповідача, підвищує соціальний престиж у середовищі 

слухачів [139].  

Жанрову картину, окрім персонажів, часопростору героя, його 

діяльності й певного кута зору, формують також події, з яких складається 

сюжет [172, с. 7]. Ядром сюжету демонологічних оповідань є найбільш 

стійка послідовність розвитку подій – ланцюг подій, що будується на 

рівнозначних (взаємовідповідних) діях персонажів: демонічна істота 

проникає у світ людей з певною метою (розвага, шкідництво, покарання) – 
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антагоніст певним чином впливає на людину – результати такого впливу 

(божевілля, хвороба, смерть героя) – герой позбувається антагоніста за 

допомогою власних вмінь або знань сторонньої людини. 

Центральним епізодом, який стимулює сюжетний розвиток 

демонологічного оповідання, є контакт демонічної істоти з людиною. 

О. Єфімова такий спосіб комунікації пропонує розглядати у двох варіантах: 

втручання антагоніста в реальний світ і перенесення героя в «антисвіт» 

[84]. Таким чином, у творі діють персонажі двох типів: реальний герой – 

представник «цього» світу і фантастичний чи демонічний – представник 

«того» світу. У дисертації розглядатимемо зразки народної демонологічної 

прози, в яких текстова реалізація комунікативної ситуації виявляється в 

основному в мотивах першого блоку – втручання демонічного персонажа у 

людське середовище. Дослідниця зазначила, що функції персонажів стійкі, 

вони утворюють основу творів і є постійними, наскрізними [83]. Саме тому 

основна сюжетотворча ситуація виникає в результаті дії персонажа-

антагоніста, яку герой сприймає в основному візуально, акустично, інколи 

дотично: «…хлопец ввидів, тай каже: «А ну мамо, дивітси: яка гандзя 

паня, а відти кишки си кєгнут» [254, арк. 43], «вішли, дивєтсі, а то усе из 

за джарепу війде тай танцює» [171, с. 48], «Я лиш чюв як вона співала 

вночі» [254, арк. 47], «Она засідає на чоловіки, що тоскуют си, ни люблюут 

своїх жінок, то они си д ним присукують і жиють, єк зи своєми 

чоловіками, люблять си» [153, арк. 18]. 

Контакт людини з демонічною істотою, що становить центральний 

епізод сюжетного розвитку, позначено акумулюванням у ньому бінарної 

семантичної опозиції «свій/чужий» у варіанті «корисний/шкідливий». Саме 

тому комплекс сюжетотворчих мотивів можемо поділити відповідно до 

реалізації цієї категорії на дві групи: антагоніст завдає шкоди людині та 

демонічна істота допомагає герою за певних умов. До першої групи 

входять мотиви: демонічний суб’єкт спокушає хлопця, парубка, чоловіка 

(здебільшого це твори про мавок, лісних, вітерниць); демонічна істота 
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кличе людину, щоб її знищити (оповідання про чуму, смерть, окремі тексти 

про долю); антагоніст прагне покарати людину за порушення певного табу 

(фольклорні зразки про персоніфікації часу); суб’єкт насилає на людей 

пошесть (переважно народні твори про хвороби); демон завдає шкоди 

людському господарству (відьми-чередільниці). Другу групу, в якій 

демонічні істоти виконують патронажну функцію, становлять наступні 

базові мотиви: антагоніст допомагає людині за умови шанобливого 

ставлення до себе (зразки народної прози про хвороби, смерть); демонічна 

істота сприяє у професійній діяльності (доля) чи вступає з людиною у 

шлюбні відносини (мавка одружується з парубком), демон допомагає в 

одужанні людині чи домашньої тварини (відьми). В окремих зразках 

демонологічної оповідної традиції простежуємо контамінації мотивів. 

Підкреслимо, що демонологічне оповідання як жанровий різновид 

поширений у двох формах: проста і складна сюжетні конструкції. Тексти 

простої структури побутують у вигляді стиснутого сюжету, коли дистанція 

між мотивом і сюжетом тексту скорочується, межа затирається [164]. Такі 

зразки Е. Померанцева називає фабульно елементарними [177, с. 82]. У 

цьому випадку мотив розглядається не як складова частина сюжету, а як 

ембріональна форма сюжету [164]. Оповідання такого змісту у формі 

лаконічного повідомлення розповідають, в основному, про зустріч з 

надприродною істотою та її вплив на героя, залишаючи поза увагою 

причини приходу демонічної істоти та способи захисту від неї: «Вийшов я, 

було, з сусідом вечером поза хату в город. А він нараз станув, зблід тай до 

мене: Ади, ци видиш от хлопа, як суне до нас? – Кажу: Нічого не виджу. – 

А він як скрикнув лише, аж я напудився, алем ніц не видів. На другий день 

мій сусіда вмер» [50, с. 227], «Шов чоловік з кульов. Дивитси – лежит 

торба з грішми. Він зачіпив кульов. І допіро він тьигни тійі гроші. Він 

кажи: То ний я тьигну, ту кульа тьигни. – А то сиь водзивайи з мішка: А 

хто кульу тьигни? – Тей той кинув. Тей вмер» [153, арк. 59]. 
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Твори зі складним сюжетом формуються із сукупності елементарних 

сюжетів, що розташовані у лінійній послідовності, тобто фабула збігається 

з сюжетом. Для демонологічних оповідань з такою конструкцією типовою є 

наявність факторів ампліфікації, які виявляються у парності сюжетних 

елементів: демон з’являється – демон щезає. Характерними є також 

додаткові сюжетні елементи, які не змінюють фабульної структури тексту. 

До них належать вставні епізоди, що характеризують середовище, про яке 

йде мова, поведінку тварин під час перебування демонічної істоти або 

введення у текст героя-помічника. Такі сюжетні ланки М. Лурьє та 

І. Разумова пропонують називати «плаваючими мотивами» [150]. Частина з 

них може входити в структурно однотипні оповідання, наприклад, про роль 

собаки в оповіданнях про чуму, а деякі з них прикріплюються до певної 

демонічної істоти. Такі сюжетні частини є типовими для оповідань про 

персоніфікації часу та про одруження хлопця з майкою, де обов’язковим 

персонажем є герой-помічник, функцію якого в основному виконує жінка з 

надзвичайними здібностями: «баба така розумна (знахірка)» [171, с. 12], 

«сусіда була “розумна” така» [171, с. 12], «сусіда, що ліпше знала» [92, 

с. 34], ворожка, інколи «знаючий» чоловік: «…один чоловік порадив го…» 

[153, арк. 18]. Тексти ускладнюються діалогами між героєм і помічником та 

героєм і антагоністом, який виконує функцію оберега: «Йди тай оберни, 

каже, двері на вівороть; возьми тай издойми из завісів хатні двері и 

оберни тими завіґами, шо ишли у гору, у долину тай так кажи: Йой! Шо сі 

в свікі зробило? Середини ґіти горє! […] Тай та так изробила, як ї сусіда 

нарадила […] А та из кута, та далі и каже ше: «Чикай, каже, 

попамєтаєш ні! Ба хто кі порадив!?» [171, с. 12].  

Категорія вірогідності зображених подій характерна для всієї 

неказкової прози, проте особливо виразно вона проявляється у 

демонологічних оповіданнях, що сприймаються як достовірна розповідь 

про недавнє минуле. Правдивість поданої інформації підкреслюється 

посиланням на авторитет старших людей. Крім того про вірогідність 
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повідомлення свідчить і поетика демонологічних оповідань, яка 

простежується на рівні словесного оформлення тексту, що, за 

спостереженнями Х. Косогорової, виступає ефективним способом передачі 

комунікативного задуму автора, виражаючи глибинний зміст твору [121]. 

Одним із найтиповіших засобів художнього втілення, характерним 

для демонологічних оповідань, є прийом персоніфікації. Він полягає в 

тому, що зображення демонічних істот зводиться до двох іпостасей: 

антропоморфної та зооморфної. Зооморфний вигляд персонажа 

спричинений метаморфозою, за допомогою якої надзвичайна істота має 

здатність перевтілюватися у певних тварин. Типові для жіночих 

демонічних персонажів теріоморфні втілення у вигляді кота, собаки, жаби є 

універсальними образами для української демонологічної традиції. 

Антропоморфізм простежується у змалюванні антагоніста у вигляді жінки, 

дівчини або маленької дівчинки. Людиноподібні втілення, в основному, 

концентруються у портретних характеристиках. Портретне зображення 

антагоніста нечітке, увага акцентується на одній ознаці. У демонологічній 

оповідній прозі Карпат таким ідентифікаційним елементом найчастіше є 

довге волосся – ознака дівчини, груди – ознака жінки. Часто 

антропоморфне втілення, окрім зображення, виявляється і в загальних 

фразах – «якас баба» [171, с. 12], «чужа жінка» [171, с. 13], «дівка якас 

бігає» [51, с. 226]. 

Синтетичне зображення демонічної істоти проявляється у поєднанні 

людських рис із зооморфними. Це, як правило, нижні кінцівки антагоніста 

або хвіст, які в більшості оповідань стають маркером наявності небезпеки: 

«на гусячих ногах» [92, с. 34], дівчина на коров’ячих ногах. Такі ознаки 

допомагають герою розпізнати демонічну істоту. Таким чином, за 

допомогою персоніфікації конкретний демонічний персонаж у певному 

вигляді входив у людську локалізовану систему, де мав здатність 

соціалізуватися. 
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У демонологічних оповіданнях інколи трапляється метонімічний 

прийом, що є одним із різновидів метафори. Він полягає у зображенні 

частини замість цілого. Такий засіб поетичного вираження є типовим для 

творів про майок у вигляді маленьких діток: «такі ноги, як у дитини, босі» 

[255, арк. 56]. Отже, зображення сліду ноги замість самого персонажа 

вказує на існування таких демонічних істот. 

Кожна фольклорна традиція характеризується наявністю власної 

системи епітетів. У прозовому тексті цей художній засіб сприяє 

увиразненню викладу інформації. Дослідники усної словесності 

визначають його як «одностороннє означення слова, що або оновлює його 

предметне значення, або підкреслює якусь характерну властивість 

предмета [125, с. 7]. У фольклорному творі розмежовують постійні епітети 

та окремі рідкісні епітети, властиві конкретному жанрові. Для 

демонологічних оповідань характерною є наявність особливих епітетів, 

основна функція яких полягає у підсиленні наочності та передачі вражень. 

Найпоширеніші епітети оповідної традиції демонологічного змісту – 

традиційні для творів цього жанру художні означення, що вказують на 

гіперболізовані здібності або тілесні аномалії: «великий кіт», «величезний 

пес», «товста, оката, зубата жінка» [34, с. 289], або на розумові здібності 

– «баба така розумна» [171, с. 12]. Для оповідань про хвороби, смерть та 

долю як окремої групи демонологічних персонажів типовими є епітети, що 

вказують на нехарактерний вигляд їхніх атрибутів: крива коса, кривий 

серп, гострий меч. 

Не менш важливою в оповідній демонологічній традиції є система 

символів. «Символічне значення того чи іншого слова виникає на основі 

важливої соціальної ролі предмета чи явища, які позначені цим словом, у 

рамках національної культури» [81, с. 68]. Слова-символи відображають 

особливості культури, специфіку певної локальної групи, її традиції, звичаї. 

Особливість демонологічних оповідань Карпатського регіону полягає в 

тому, що значення символа мотивується насамперед через фонові знання, 
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тобто систему символів складають здебільшого ті елементи, образи, що 

постійно перебувають у полі зору носіїв цієї традиції. Саме тому, як 

зазначає Л. Дяченко, рослини і тварини, які поширені на певній місцевості, 

поряд з предметами побуту найчастіше ставали символами [81, с. 68]. 

Таким чином, для демонологічних оповідань типовою є рослинна 

символіка, до якої належать такі представники флори, як валеріана 

лікарська («одолен»), парило звичайне («зрад-зіллє»), ялівець гірський 

(«кедрове зілє»), «юдине зілля», цибуля – Гуцульщина, часник, чорнотоя – 

Бойківщина. Зазначені рослини служать оберегами від певних демонічних 

істот.  

Дещо відмінне функціональне призначення має символіка птахів, які 

часто виступають провісниками або попередниками демонологічних 

персонажів. До них належать, зокрема: зозуля, яка тут виконує свої 

традиційні функції – виступає медіатором між «своїм» і «чужим» 

простором й віщує про прихід демонічної істоти [174, с. 11-12]; ворон, який 

традиційно у фольклорі постає вісником смерті [123, с. 100]. Регіональним 

вважаємо образ дятла, який у демонологічних оповіданнях Гуцульщини 

уособлює смерть [258, c. 398]. 

Для демонологічних оповідань Карпатського регіону характерна 

також символіка кольору. Найтиповішими є зображення одягу або його 

елементів у чорних, червоних та білих тонах – червоні чоботи, червона або 

чорна хустка у бісиці чи майки, білий одяг у смерті, долі та відьми. 

Зазначені кольори належать до високочастотних для всієї усної 

словесності. Червоний колір, як зазначає М. Новикова, найперший 

кольоровий символ у людській культурі, в деякій мірі має значення 

центральності магічної сили [228, с. 266]. Чорний колір символізує 

антисвіт, саме тому в демонологічних оповідання про епідемічні хвороби ті 

будинки, де мають померти люди, холера позначала чорними літерами. 

Вигляд чорного кота як представника «чужого» простору також є типовим 
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для оповідної традиції демонологічного характеру в зображенні більшості 

демонічних істот.  

У фольклорних зразках про щасливу чи нещасливу долю типовим є 

символ білого хліба як ознака достатку, благополуччя. Проте у 

фольклорних зразках про нещасливу долю наявний білий сирий хліб, що 

символізує скруту та бідність.  

Отже, виокремлення жанрового різновиду «демонологічне 

оповідання» сягає тих часів, що й початки зацікавлення демонологічною 

прозою. У період фіксації та едиції цього фольклорного масиву постала 

проблема не лише класифікації, а й термінологічного визначення. 

Незважаючи на значну кількість варіантів вирішення цього питання, 

можемо констатувати, що на основі аналізу формо-змістових чинників 

демонологічне оповідання – це різновид оповідання як жанру неказкової 

прози, для якого характерний набір певних ознак. До його змістових рис 

належить зв’язок із демонологічними віруваннями та повір’ями, які 

забезпечують побутування творів, вірогідність сприйняття дійсності, 

фантастичність у зображенні персонажів. Серед формальних ознак 

важливими є епічний ракурс (оповідь ведеться від першої або третьої 

особи), поєднаний з епічною дистанцією. Помітною також є наявність 

поетичних засобів (персоніфікація, метонімія, символ та епітет). 
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РОЗДІЛ 3 

ТИПОЛОГІЯ ФЕМІННИХ ОБРАЗІВ У КАРПАТСЬКИХ 

ДЕМОНОЛОГІЧНИХ ОПОВІДАННЯХ 

 

Українська демонологія є одним із найважливіших пізнавальних і 

творчих джерел народу. У ній збережено вірування та світогляд людей, 

відображено їхній життєвий досвід, систему емоційно-образних 

переживань. Саме народні уявлення про незвичайних, фантастичних істот 

стали джерелом для створення демонологічної оповідної традиції, в якій 

основний масив образів становлять складні багатознакові структури − 

демонологічні персонажі [250, с. 289]. Відзначимо, що поняттю 

«демонологічний персонаж» у наукових працях відповідає певний набір 

найбільш показових ознак, функцій, мотивів, закріплених за відповідним 

іменем [40]. Для аналізу образів демонологічної прози у роботі 

застосовуємо принцип двостороннього опису, який Л. Виноградова вважає 

найбільш продуктивним та актуальним на сьогодні [38, с. 60]. Ця схема 

полягає в дослідженні персонажного ряду та аналізі мотивного фонду 

демонологічних наративів. У дослідженні за основу використовуємо 

класифікацію, запропоновану російською дослідницею Л. Виноградовою 

[40], вносячи свої корективи – акцент на жіночих образах. Тому, 

аналізуючи жіночі демонологічні персонажі, розглядаємо такі групи 

образів:  

1) Духи-«господарі» природних локусів (майка, лісна, бісиця; 

русалка; вітерниця, літавиця, перелесниця);  

2) Духи хвороб, епідемій, смерті (Чума, Холера, Лихоманка, 

Колька, Пропасниця; Смерть); 

3) Духи, які уособлюють Долю (доля – недоля, щастя – нещастя);  

4) Демонологічні персонажі – персоніфікації часу (П’ятниця, 

Середа, Варвара). 
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3.1. Духи-«господарі» природних локусів  

Окрему групу карпатської демонологічної прози становлять 

оповідання 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). Погоджуємося з науковцем Р. Кирчівим, що такі оповідання 

є своєрідними варіаціями «відомих у східних слов’ян та інших народів 

вірувань у русалок, німф» [112, с. 252].  

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.  

Підкреслимо, що для всіх постатей карпатської демонологічної прози 

характерний антропоморфний вигляд, хоча на якихось конкретних 

портретних характеристиках не акцентується [251, с. 419]. Особливою 

рисою гуцульської лісної є здатність уподібнюватися з реальною дівчиною, 

в яку закоханий герой оповідання, або дружиною лісоруба: «… Она засідає 

на чоловіки, що тоскуют си, ни люблюут своїх відтак жінок, то они си 

д’ним присукують і жиють, єк зи своєми чоловіками, люблять си» [153, 

арк. 18]. Ототожнення антагоніста з образом дівчини може відбуватися 

також на акустичному рівні. У варіанті з ХІХ століття з Гуцульщини лісна 

співає і сміється голосом коханої: «Тот леґінь прийшов до стаї и играв у 

фльоєру, а вона за стаєв співала и вівкала. Вона сьміяласи голосом таким, 

йик єго коханка; всі люде, шо з ним були, всі чули» [245, с. 205]. Зазначена 

особливість проявляється у сучасних «фабульно елементарних» [177, с. 82] 

творах про зваблення хлопця бісицею, для прикладу в записі дисертанта: 

«Ади, мій чоловік був в бутиню, шо хлопця вивело. Та так вигулило з колиби, 

тай водило… Приснилоси, він дванаціть ночий не казав никому, шо вин 
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снит. Тре було розказувати, вона була си не вцупила. Кождий раз тре було 

розказувати. А вин не сказав никому, його си вцупила, виводила. Він, ну, 

здурів, паміть загубив, спав пид колодов, та ледве їмили, та ледве найшли 

його» [254, арк. 27]. На такій сюжетно-мотивній особливості простежується 

тяглість етнокультурної традиції народної демонологічної прози 

Гуцульщини на сучасному етапі у межах однієї території. 

Спільною ознакою всіх демонічних персонажів регіону є зображення 

фантастичного, яке помітне вже у зовнішньому вигляді. Характерними 

тілесними ознаками є «відкрите нутро»: «тулів їх від сторони плечий 

цілком отворений так, шо видно і утробу, і серце, і келюхи» [170, с. 54], 

«Шо то таке собі зверхи то жінка собі файна, вродлива, а тут кішки 

тигнутси за нев» [254, арк. 28], «…А вона все си так пидходила-пидходила, 

тай йому си так покаже, шо вона така файна з переду, така файна. …Але 

вона си викрутила, і вин подивився, шо висит калюжа, є кишки» [254, 

арк. 29], «Це з переду єк чилідина,… а з заду кижки за нею си везут…» 

[153, арк. 18]. Зазначена тілесна аномалія є стійкою регіональною 

особливістю цих демонологічних образів.  

Нявки у демонологічних оповіданнях зображені з більшими 

відхиленнями: «зпереду єк чельидина, а з заду видко їх утробу; ноги у них, 

єк у дитини, а голова жіноча» [245, с. 206]. У сучасному описі зовнішніх 

особливостей цього образу також зроблений акцент на ногах: «На лупленим 

дереві, де смерека втята, луп облуплений тай слідив. Такі ноги єк у дитини, 

босі. Цей слід я видів. Але так, де стала, там таке, гейби випалив, чорне» 

[254, арк. 30]. Відкриті нутрощі, як вважає Є. Єфімова, є однією з ознак 

«антисвіту» [83]. 

На Бойківщині поширені оповідання, в яких центральним 

персонажем є майка, мавра. На відміну від гуцульських демонологічних 

істот, вони мають вигляд гарних дівчат: «Були майки, які були дуже малі і 

танцювали на полі. Мали зріст 50 сантиметрів, що дві майки могли 

влізтися в чобіт» [74, арк. 89], «Майки – такі дівчата файні, вбрані в 
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віночках таких з якогось зілля такого усєкого, квітів» [253, арк. 12]. 

Подібними зовнішніми рисами наділений інший персонаж демонологічної 

прози Лемківщини – русалка, вродлива дівчина, яка з’являлася косарям під 

час відпочинку: «Молода женска, коло двацать, трицать, ручна, рядна 

постала, ціцкы, вшыткой. Дака русалка была» [33, с. 121]. В оповідній 

традиції Східної Словаччини, як зазначає дослідниця цього регіону 

Н. Вархол, образ русалки слабо поширений. Окрім неї, згадується про 

«яскиню» – красиву істоту з позитивно спрямованими функціями: «жовти 

волоси, мала, красота, блондячка, а ту, аж пониже пасу довге волося 

мала» [33, с. 121].  

Вказівка на вік всіх зазначених персонажів зводиться до 

характеристики – дівка, дівчата, що тісно поєднується з маркуванням 

краса-потворність. Підкреслимо, що потворна зовнішність властива 

гуцульським нявкам. Проявляється вона у поєднанні жіночої голови з 

дитячими ногами. Формою потворності також є оголеність демонічної 

істоти, що виступає як привабливою, так і лякливою ознакою. 

Роздягнутими найчастіше бувають русалки та нявки (навки): «Вони цілком 

голі, тілько спереду носять червоні фартушки» [100, с. 284]. У сучасних 

записах з Гуцульщини також трапляється опис бісиці, в якому поєднуються 

риси оголеності та потворності: «гет отака на обличчі як людина файна, 

але каже, шо ззаду кішки висіт з неї, тай мохом обросла. Гет гола, мохом 

обросла, так, вона нічко не одіта, кажут, мохом обросла» [254, арк. 18]. 

Зредукованою формою оголеності Л. Виноградова вважає босоту [38, 

с. 37]. Саме босі ноги є специфічною ознакою нявок, образів гуцульської 

оповідної традиції.  

Універсальною рисою усіх жіночих демонологічних персонажів 

слов’ян є довге розпущене волосся [38, с. 37]. На зазначеній особливості в 

портретній характеристиці більшості жіночих образів у текстах ХІХ–

ХХ століть та сучасних записах з Карпат не наголошується, окрім образу 

русалки в оповіданні з Лемківщини, що має вигляд блондинки з довгим 
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жовтим волоссям [33, с. 121] Підкреслимо, що розпущене неприкрите 

волосся є атрибутом хаотичного неспокійного «антисвіту» [83]. 

У демонологічних оповіданнях не ставиться акцент на змалюванні 

одягу персонажів, проте зафіксований текст у ХІХ столітті з Гуцульщини 

описує нявок як дітей, що «носять червоні фартушки» [100, с. 284]. 

Для більшості персонажів оповідної прози Карпат характерна 

наявність головного убору – віночка, хустки. «А они, як танцювали, тоти 

нявки, тай фустки такі полишєли» [171, с. 49]. Вважають, що в таких 

атрибутах «була зосереджена вся магічна сила демона» [33, с. 121]. У 

хорватів та сербів поширене вірування: «якщо порвати такий вінок, то 

властивості й сила потерпілого (ушкодженого) демона стають такими, як у 

звичайної людини» [33, с. 121]. Ймовірно, аналогічне повір’я відобразилося 

в оповіданні з сюжетотворчим мотивом: люди спостерігають за танцями 

нявок, в якому в чоловіків виникає бажання заховати хустки цих істот: 

«…тай погадали собі тоти фустки похапати. Але такі чим лиш погадали, 

тай то такі так попропадало» [171, с. 49]. Погоджуємося з Н. Криничною 

у тому, що головний убір був головним етнічним і віковим показником 

його носія [132, c. 51]. 

У демонологічній прозі українців Карпатського регіону в основному 

фігурують одиночні жіночі герої, проте досить часто трапляється їх 

множинне вираження. Множинність образу в текстах про лісну зводяться 

до розгляду двох сюжетних тем. Першa з них побудована на 

сюжетотворчому мотиві «лісна зваблює героя». У цьому оповіданні 

зазначений персонаж зображений як дев’ять жінок: «Ніч була місячна, йик 

вона му співала під хатов и кликала єго. Він си не обзивав, приходив до 

вікна и дивити, шо то єго кличе; то єму показувалос, шо є 9 чельидин під 

єго хатов» [245, c. 205]. Основою другого тематичного блоку є мотив 

«чоловік проситься на ніч до лісних, які жили в одній хаті»:«була йикас 

хатина, а в тій хатині мешкало дві лісні» [245, c. 206]. Множинність 

образу проявляється також у творах про нявок-мавок, які постійно бігають 
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гуртом, «перед зеленими сьвйитами блукают по польих та над водами, та 

голосьит: Мав, мав» [245, c. 206], «а то усе из за джарепу війде тай 

танцює, а музика играє. А они, як танцювали тоти Няўки…» [171, c. 49]. У 

текстах з Бойківщини також трапляється множинний образ мавки, проте 

він не настільки яскраво виражений. Його характеристика зводиться до 

простих узагальнень: «будут танцювати» [253, арк. 15], «Як будуть 

танцювати, то якусь злапаєш. Злапав двох» [74, арк. 87]. Л. Виноградова 

зазначає, що множинність жіночих персонажів є найтиповішою рисою для 

демонологічної прози всіх слов’ян [38, c. 39].  

Про походження множинного образу майок можемо довідатися із 

топонімічної легенди про виникнення назв гір Малі, Люта та потоку 

Кузьминець [210, c. 107], в основі якої лежить міфологічний сюжет про 

народження сімох дівчаток − «малих» від богині лісів. Незабаром їх мати 

померла і до «майок» прийшла зла мачуха. Як зазначає дослідник 

української прози В. Сокіл, «в основі таких творів лежать фантастичні 

версії, які відображають архаїчні космогонічні, тотемістичні й анімістичні 

уявлення людей» [210, c. 10].  

У демонологічній прозі населення Карпат побутує сюжет про 

контакти жіночих персонажів з іншими демонічними образами. Так, у 

текстах з Гуцульщини поширені оповідання з домінантним мотивом – 

дикий чоловік (чугайстер) полює на лісну: «Дивисі, онди 

чугайстирь…чоловік великий, як смерека, у білім шматю» [50, c. 179]. У 

сучасних записах він фігурує як «чоловік оброслий, гет оброслий» » [254, 

арк. 25], «чоловік лісовий…дуже зарослий, великий, здоровий такий був» 

[254, арк. 26]. У функції цього героя входило ловити бісиць і пекти на вогні. 

Часто він контактував з людьми з метою довідатися про місце перебування 

демона-жінки. Спосіб комунікації мав характер діалогу, хоча прихід 

демонічної істоти у колибу супроводжувався зверненням до людей: «Ви сі 

ни маєте чого бояти, людоньки,бо я, кажи, тоти Лісовиці виїдаю, а вам ни 

треба сі мене бояти. Нас, каже, було у мами сім, синіў и ми сі розійшли, 
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каже, по усім сьвікі и виїдаємо тоти Лісовиці, тоти Няўки» [50, c. 179]. 

Під час розмови герой дізнавався з якого боку або на якій горі «запищєла 

лісна». У сучасних записах звернення лісового чоловіка більш лаконічне і 

має монологічне вираження: «Не бійтеси мене, я собі чоловік лісовий, я вам 

нічко не скажу. Зараз я дівчину принесу та буду в вас жарити» [254, 

арк. 26]. Зазначений демонологічний персонаж не мав ворожого впливу на 

людину, наділений функцією опіки від жінок-демонів [251, с. 422]. 

Негативного забарвлення набував цей образ в оповіданні з вставним 

епізодом про спосіб смерті бісиці: «Тай приніс до колиби, за ону ногу 

наступив, а за ону так перервов, тай там у них жарив тай їв» [254, арк. 

26]. Як бачимо, наслідки контакту демонічного персонажа з людиною в 

оповідній прозі Гуцульщини мають незначний наслідок. Побутування 

образу чугайстра (лісового чоловіка) у демонологічних оповідання має 

регіональний характер та засвідчує тяглість традиції на сучасному етапі. 

В оповідній традиції Карпат не знайдено наративів з мотивом 

походження демонологічної істоти. Про це ми можемо довідатися з 

допоміжних джерел – українських вірувань та повір’їв. Згідно з ними, 

персонажі за походженням поділяються на дві групи: похідних від 

померлих, тобто «демонологізація мертвих», або «демонологізація живих 

людей» [38, c. 62]. До першої належать образи нявки, мавки, які походять з 

душ нехрещених, втрачених дітей, а також лісна й русалки, – з утоплених 

дівчат. «Нявки-мавки, се нехрещені душі дітий» [245, c. 206], «діти якісь 

такі, шо були збіглинєтами, такі, шо дома викидиші були, шо вони ни 

мають імня, шо їх нихто ни хрести» [254, арк. 29]. У сучасних віруваннях 

бойків «майки – такі дівчата…такі, як померли малі» [253, арк. 36], а у 

повір’ях гуцулів лісна – «проклята жінка така або зраджена, яка 

стратила себе. Дівчина, наприклад, любила хлопця, втопилася, вона 

перетворюєси на лісну» [254, арк. 47]. Дослідниця Н. Левкович пропонує 

називати вказаних персонажів «безпірними» небіжчиками, оскільки «саме 

цей термін відображає основну їх ознаку – невчасну смерть» [145, c. 9]. У 
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цьому випадку «недожитий» вік. Зазначена генеза характерна для більшості 

демонічних персонажів у всьому Карпатському регіоні. Фантастичні 

сюжети про вказану дійову особу пов’язані з віруваннями про маністичних 

духів, найчастіше утоплених, самогубців. «В основі таких вірувань лежить 

страх, що його викликають мерці, та думка про можливість повороту їх до 

живих людей» [41, c. 179].  

За народними оповіданнями існує два способи виникнення 

демонологічного персонажа лісної. У першому випадку лісна виникає «йик 

дївка учинит дитину, а закопає ї в лїсї, а тота дитина перетріває 7 рік у 

земли, кличе вона хреста; йик хто учує та схрестит, то з неї не буде 

лїсницьи, а йик ніхто не вчує и не схрестит дитину, то робити з неї лісна-

лїсницьи» [245, c. 204]. У сучасних віруваннях гуцулів генеза лісної набуває 

дещо іншого (простішого) способу − «демонологізація живих людей»: «з 

людини зробитси бісиця. Така шо не вірить в Бога, шось фальшує, шось 

шо. То такий розум у неї зробиться, шо вона зробиться таков 

непамітливов» [254, арк. 24]. Такий спосіб, можливо, найпізніший за часом 

появи і більше описує психічний стан персонажа. 

У демонологічній прозі Карпат тісно переплітаються категорії місця 

та часу перебування демонічної істоти з її діями, властивостями та 

уподобаннями. Локативна характеристика демонологічного персонажа є 

важливою ідентифікаційою ознакою, яка часто мотивує їх назву – ім’я [38, 

c. 41]. Наприклад, в оповідній традиції Гуцульщини образ лісної пов’язаний 

з характерним для неї місцем перебування – лісом, в межах якого вона 

повністю реалізує свою магічну силу. В оповіданнях 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 свого 

проживання – печера, від чого походить її назва.  
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У сучасних оповіданнях з Бойківщини локус мавок є більш 

обмеженим – їх можна знайти в такому місці, «де п’є з камені воду жовна» 

[253, арк. 64] або біля дуба, «де найбільше втоптано» [74, арк. 62]. Там ці 

істоти, в основному, танцюють. На любов до музики, співів і танців вказано 

також у повір’ях про нявок з Гуцульщини. Для появи цих демонологічних 

істот характерне чітке часове закріплення: «Вони сходьи на розігри, 

свийито перед Иваном, та співают тонким голосом:  

Йик би ни цибульи, ни чиснок  

Та ни кидрове зіль анї юдове з’їли,  

То би був наш світок» [245, c. 206].  

В іншому варіанті з цієї ж території локалізація образу більш 

конкретизована: «на горі Скуповій або на инчім високім верху в днину на 

полудни и гуляют, данцуют, грают си» [245, c. 207]. Такі вірування лягли в 

основу сучасних оповідань про нявок-збіглинєт, які бавляться в час свята: 

«…є таке свєто, шо на розигри сідати дві годині, шо збіглинєта бав’ютси, 

шоби тогди не робити» [254, арк. 74]. Для нявок характерний також 

локативний ряд тимчасового їх перебування. Такі місця в народі 

називаються «ігровищами». «На тім місци, де раз перетанцюють, трави не 

буде повік» [170, c. 57]. Захоплення музикою, піснями, танцями є спільною 

ознакою для більшості східнослов’янських жіночих персонажів [38, c. 46]. 

Отже, у сучасній демонологічній оповідній традиції добре збереглися й 

активно побутують давні вірування про чітке часове закріплення 

зазначених демонічних істот та їх характерні уподобання.  

Важливою розпізнавальною ознакою демонічних персонажів є звичні 

дії, особливе знання. Ситуація розпізнавання образів за притаманними їм 

справами служить сюжетним компонентом багатьох текстів демонологічної 

прози. Типовими характеристиками звукової поведінки найчастіше є крик, 

писк, нявкання: «лісна вівкала» [245, c. 205], «це так верещит» [254, 

арк. 24], «угукала та вівкала» [254, арк. 26], «Ги-ги… Та у повітрю чути 

було вереск» [255, арк. 18]. Усі демонічні персонажі карпатської оповідної 
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традиції мають здатність співати: «Я лиш чюв, як вона (лісна) співала вночі. 

Співала як жинка, тай усьо» [254, арк. 27]. Спів майки дуже лагідний: «чує 

такий спів делікатний, не чув ше такого з роду» [253, арк. 28].  

З погляду мовленнєвої поведінки активними виступають лісниці 

(бісиці), мавки, перелесниця та русалка. Здатність персонажів до 

комунікації з людиною виявляється у творах за двома сюжетними лініями: 

1) демон кличе чоловіка на ім’я; 2) демон вступає в діалог із чоловіком. 

Перша схема характерна для записів з Бойківщини та сучасних текстів з 

Гуцульщини, в яких лісна приходить за чоловіком і виманює його: «А то, 

каже, шо у димник, туда, куда дим виходив, вилізло на дах тай каже: 

“Максим, ти йдеш ци ні?” … Але чув голос, шо так сказала на имнє» [254, 

арк. 30], «… плаче: “Ти вже, Іванчику, мене лишиу? ”» [102, арк. 18 

(зворот)]. У другій – діалог виступає типовим способом спілкування 

демонічної істоти з людиною. В оповіданнях з Лемківщини чоловік при 

зустрічі з русалкою розпитує її про причину подорожі. У сучасних записах 

з Бойківщини трапляється епізод, в якому внаслідок зустрічі та спілкування 

майки з юнаком демонічний персонаж вирішує стати дружиною хлопця. 

Розглядаючи весь комплекс демонологічних оповідань українців 

Карпатського регіону, простежуємо наскрізний сюжетотворчий мотив − 

контакт духа з людиною [251, с. 423]. Зазначений мотив виявлено у двох 

тематичних блоках: 1) контакт лісної з легінем; 2) контакт хлопця з майкою 

[251, с. 423]. В основі першого тематичного блоку лежить мотив «лісна 

зваблює героя», який розгортається двома способами. У першому варіанті 

герой не іде на контакт з антагоністом через певні обставини: «Тот леґінь з 

межи тих людий пустивси тїкати на двір ид неї. Єго неньо крикнув на тих 

других: Не пустїть єго, бо єго лісна вікликає» [245, c. 205], «Від ид ним не 

віходив, зачьив си страхати и шукати лїку. Єго вилічив М. П. оделеном и 

зрад-зїльим и ардановов водов» [245, c. 205]. Отже, захиститися від 

негативного впливу демонічної істоти можна як самому, так і за допомогою 

родичів. Така сюжетна колізія типова для записів демонологічної прози 
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ХІХ–ХХ століть. У другому варіанті, який більш поширений у сучасній 

оповідній традиції, герой контактує з бісицею. Обов’язковою умовою 

можливості контакту є нерозголошене дев’ятиразове (в окремих варіантах 

дванадцятиразове) сновидіння: «…мущини собі сп’ют і шо думаєт собі 

дуже за жінку або приснитси, то треба рано розказати, а якщо не 

розказав, то вона приходит» [254, арк. 32]. У результаті такого контакту 

чоловік божеволіє: «Та й то якесь, шо вона його забрала. Лісами вин ходив 

тай тая. Його найшли вже не в своїм розумі» [254, арк. 38]. Підкреслимо, 

що в давнину божевіллям вважалося вселення нечистої сили у людину [83], 

таким чином, вказаний стан героя, який перебував у певній комунікативній 

ситуації з представником «того» світу, вважався ознакою причетності 

людини до «антисвіту». У зображенні наслідків контакту головного героя з 

антагоністом помітна загальноукраїнська тенденція – герой залишається 

живим, на відміну від зображення впливів на людину та демонологічних 

істот в російських та білоруських традиціях, де контакти з ними 

закінчуються летально: «за народними уявленнями, зазвичай русалки – 

похітливі жінки, що проводять час в основному в любовний іграх із 

хлопцями і щодо чоловіків є завжди вороже налаштовані без будь-якої 

причини. Русалки можуть залоскотати людину до смерті» [89, c. 419]. 

Вплив українських жіночих образів має дещо гумористично-доброзичливе 

наповнення: «годувала заячими одходами, бубелька» [254, арк. 28], «вона 

його годує добре, бере глини, того-того з колоди гнилої потерухи, тай 

нагодувала його. А йому си здає, шо не знати яка їда добра» [254, арк. 29]. 

Таку особливість демонологічного персонажа вважаємо регіональною, 

оскільки в записах з Бойківщини і Лемківщини на подібну характеристику 

не натрапляємо. 

Другий тематичний блок характерний для сучасної оповідної традиції 

Бойківщини. Центральним тут виступає мотив «хлопець одружується з 

майкою». «Був хлопець, не міг женитися. Пішов по ворожках. Ворожка 

каже: «Тобі дівка не стоїть, а стоїть майка» [74, арк. 88]. За порадою 
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ворожки хлопець купив нові чоботи, поставив на визначеному місці, де 

мали танцювати майки. У цьому оповіданні ворожка виконує функцію 

помічника героя. Вона радить: «Ше як увидиш, як будут танцювати, а ти 

постав там чоботи… І як увидиш, шо йдна сі буде вбирати у чоботи, той 

чєс би в’на ни могла затиснути чоботи, бись її ймив. То, каже, твоя 

жінка» [253, арк. 41]. У поданому тексті демонічна істота стала дружиною 

хлопця через силування: «мушу бути вже твойов жінков» [253, арк. 41]. В 

іншому зредукованому варіанті з цього ж регіону в червоні чоботи влізло 

дві майки. Одна з них з власної волі стала дружиною парубка: «Злапав двох, 

а одна каже: «Я буду твоя» [74, арк. 89]. Підкреслимо, що заволодіння 

частиною гардеробу є традиційним мотивом багатьох 

південнослов’янських фольклорних текстів і повір’їв [38, c. 14]. 

У повнішому варіанті майка укладає угоду: «…Буду я твойов жінков, 

але жеби ти мене нічо не питав, шо я буду робити. Бо як мене запитаєш, 

то вже я піду від тебе гет…» [253, арк. 41]. Така умова дає вказівку на те, 

що майка як представник чужого простору володіє надприродним знанням, 

про яке не можна допитуватися. Це знання дає їй можливість бачити ангелів 

та злих духів, які з’являються почергово на похороні дитини і на похороні 

свекрухи. Джерелом виникнення вказаного оповідання слугувало вірування 

в існування світу свого й чужого. У зазначеному тексті змальовано 

співіснування таких двох категорій. Герой та антагоніст є представниками 

різних світів, які не можуть співіснувати в одному просторі.  

Аналогічне уявлення лежить в основі тексту з сюжетотворчим 

мотивом «чоловік проживає з демоном». Сюжетна лінія побудована на 

кількох основних моментах – чоловік ловить повітрулю, забирає хустку, 

щоб не полетіла, «платину запрятав і жив із тою повітрулею як із 

жоною» [260, c. 187]. Повітруля також наділена неприродним знаннями: 

«зналася на усяких травах – котра від якої хвороти» [260, c. 187]. 

Наявність певних «чудесних» вмінь є ознакою «антисвіту» демонічної 
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істоти. При першій же нагоді повітруля покидає свого чоловіка, тобто 

представники двох світів не можуть знайти точки дотику. 

У сучасних записах демонологічної прози простежується певна 

відмінність персонажів, порівняно з оповіданнями ХІХ–ХХ століть. У 

семантиці раніших записів переважають мотиви, що ототожнюють жіночі 

істоти з нечистою силою, на них перенесено небезпечні й ворожі для 

людини функції [251, с. 424]. Сучасні фіксації зосереджують увагу на дещо 

комічному зображені цих персонажів. 

 

3.2. Духи хвороб, епідемій, смерті 

В українському фольклорі існує значна кількість демонологічних 

оповідань про різні види хвороб. Вони утворилися на основі вірувань, що 

слабість спричиняла нечиста сила або невидимі духи, які через їжу і напої 

проникали в організм людини [259, с. 474]. У записах із Гуцульщини 

трапляється згорнутий сюжет про Пропасницю, яка «трясе чоловіка, а 

постає з тоненького, білого довгого волокна, що дістається з водою до 

тіла» [245, c. 245]. Всередині вони набували певного зооморфного вигляду 

«різних гадів» – змій, жаб, черв’яків, мишей, які випивають кров, 

розривають органи. Місцем перебування цих демонів була голова, рідше – 

серце, груди, шлунок. Інколи говорили, що дух блукає по цілому тілу або 

постійно перебуває там з кров’ю. Такі розповіді є свідченням стійкості 

архаїчних уявлень про хвороби як наслідок входження у людину шкідливих 

духів. У записах з Бойківщини наявний зразок, у якому хвороба набирає 

образу дороговартісних речей: «Йак була слабісьць, то сьи пирикьидала 

грішми, … такими дорогими річами, аби сьи хто злакомив. – Хто сьи 

злакомив, то вмер» [102, арк. 59]. Вважаємо пізнішими за часом утворення 

демонологічні оповідання, в яких хвороба виникає як результат дії в 

основному нечистої сили, зокрема упирів та відьом, на Бойківщині та 

Гуцульщинію. На Лемківщині фігурує образ вітроплавця, що наносить на 

людину хворобу. 



92 
 

У Карпатському регіоні поширений тематичний блок розповідей про 

духів хвороб, зокрема так званих епідемічних (Холера, Чума), які 

заражають велику кількість людей (села, містечка) й призводять до їхньої 

смерті. Окрему групу становлять оповіді про лихоманки (Пропасницю, 

Титюху, Фебру). Вони не мають характеру пошестей, можуть бути 

симптомом інших хвороб і від них можна вилікуватися. У більшості 

демонологічних наративів не згадується про смерть від лихоманки. Існують 

також оповідання про хвороби, які стосуються окремої людини 

(Безсонниця, Икавка, Колька); що виникають залежно від симптомів 

(Жовтуха, 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 хвороби зображені персоніфікованими 

істотами жіночого роду, в основному в антропоморфному вигляді. Це 

найхарактерніше для уособлень Холери і Чуми. Зазначених духів 

ідентифікували під загальною назвою «слабість» або «страшна смертельна 

хвороба» [259, c. 474]. Проте для них були властивими й інші регіональні 

назви: Холєра, Колєра; Джума (Бойківщина), Куга, Бола (Гуцульщина), 

Коллєра (Лемківщина). Зображували їх найчастіше у вигляді жінки в різних 

іпостасях: «панна, така файна, шо аш ну» [49, c. 120], «постать жіноча ў 

доўгіі більі сукни ўбрана» [49, c. 117], «діўка якас бігає…» [50, c. 226], 

«жінка завита» [50, c. 227], «гарна, але стара, коси білі, як сніг» [245, 

c. 542], «пані гарна, повновида, але сива, в чорні сукні і лице завішане, 

одягнена, як черниця» [245, c. 542]. Хвороба інколи мала вигляд «смаркатої 

дівчини» [76, арк. 19]. Антропоморфізм або його елементи «є або 

результатом пізніших, теїстичних впливів, або ж прояв натуралістичних 

уособлень, надання духам рис зовнішності особи як елемента природного 

ряду, а не як особистості» [149, c. 28]. 
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У низці оповідань Холера з’являється у вигляді білого хорта або 

собаки, лошати, кішки, умітки, вимітки («мачьки»), чорної свині або курки: 

«Біль быв великий. Люде втікали, бо умітка йшла і несла хворобу» [210, 

c. 113]. Для більшості з зооморфних уособлень характерний епітет – 

«великий», що вказує на розмір, більший від звичайного. Це може бути 

ознакою того, що ця тварина походить з «чужого» нереального світу.  

На прихід Холери або Чуми зі світу, ворожого для людей, вказує 

також комбінований вигляд цих хвороб – пані «з товарячими ногами» або 

роздвоєними копитами [250, c. 291]. Ця ознака характерніша для подібної 

пошесної хвороби, вплив якої спрямований на худобу. Подібний образ Куги 

є у сербів. За повір’ями, у неї козлячі ноги. Блукаючи вечорами, вона 

зупинялася під вікнами і впускала всередину будинку свій злий дух, від 

якого гинула вся сім’я [207, c. 94].  

У демонологічних наративах поодиноким є образ Холери в 

аморфному вигляді: «щось таке, як губа (гриб), зморшка – піна росте, 

фиркне, неначе крила розпустить: росте, а далі більше виросло, таке вище 

від мене. …нічого я не бачив, ні очей, нічого – таке щось, як піна, росло…; 

зараз на другий день почалася холєра…» [247, c. 542]. В оповідях із Полісся 

і Волині подібним є образ моровиці. Ця хвороба також мала образ 

«паскудного гриба», який швидко розвивався і згодом тріскав. «А з нього 

вилетів птах не птах, змій не змій – стала всіх моровиця морити» [91, 

c. 43].  

Оскільки зазначені оповідання трапляються рідко і не мають типових 

традиційних рис, то можна припустити, що вони є відтворенням одного з 

початково збережених уявлень про епідемічні хвороби. Іпостасі таких 

демонічних персонажів не мають чіткого та однозначного визначення, бо 

здатність до метаморфози є їх типовою властивістю [38, c. 34]. 

На основі народних вірувань у надзвичайну силу астральних явищ 

виникла оповідна проза про провіщення хвороб, особливо епідемічних. 

«Нараз ў ночи зробиласи днина, а дес таке, йак мурашка на небі, такий 
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білий вогонь узріў, шо очи ми зальіпило; і так було с добру хвильу. Говорили 

старі льуди шо то буде вимір на льудий… – хольира» [50, c. 226]. Ознаками 

близькості нещастя вважали різноманітні природні аномалії: кола біля 

сонця чи місяця; грім зимою; велика кількість комах тощо.  

Холера та Чума як демонологічні істоти не можуть самостійно 

переступити межу того локуса, в якому вони планують перебувати і морити 

людей. У більшості оповідей сюжетотворчим є мотив, що описує спосіб 

потрапляння демона у село [259, c. 475]:  

1) селянин підвозить жінку-холеру і від неї ж дізнається, як 

позбутися епідемії; 

2) селянин приносить Холеру на спині у село або, переносячи її 

через річку – своєрідну межу, намагається втопити;  

3) 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.  

Отже, духи хвороб не самі проходять межу, а за допомогою певних 

атрибутів: селянин, підвода чи власна карета.   

У демонологічних оповіданнях не згадується про походження хвороб, 

не фіксується місце їхнього перебування до того, як вони потрапили за межі 

«свого» локуса. Для них характерна локалізація у сфері людського 

простору. Початкова поява можлива лише на пограничних місцях щодо 

села: на пасовиську, по дорозі в село: «…на кінци села коло фігури…» [50, 

c. 226]. У самому селі, тобто у «житловому» просторі людини, 

демонологічні образи Холери і Чуми з’являються також у периферійних 

місцях – біля вікна чи дверей, на порозі. Ці складники у структурі будинку 

є елементами, які «відчиняють» дім і забезпечують його зв’язок із 

зовнішнім світом. Через зазначені місця відбувається контакт людини з 

«чужим» простором: «Кажут, жи давно ходила слабісьць вечір і пукала в 

вікно» [50, c. 224], «… І потому воно шче мстилосьи і пукало до вікна…» 

[102, арк. 35]. У записах з Поділля із домінантним сюжетотворчим мотивом 
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приходу Холери увага акцентується не лише на місці перебування цього 

персонажа, але й на способі контакту з людьми: «Стала в дверах, нікому ніц 

не сказала, тілько тую дівку Оляну за ногу помацала і пішла до дверий. Там 

постояла – і вийшла з хати» [104, c. 41]. У демонологічних наративах 

Карпатського регіону такий мотив також наявний: «вимітка ходила котом і 

коло кого зам’явчить, і хто тоді єї не возьме на руки і не погладит, то вже 

домі живий не дойшов» [76, aрк. 19], проте дотичні контакти антагоніста й 

героя не є типовими. Спосіб комунікації у таких оповідання залежить від 

акустичних чинників (стукіт у вікно, заклик із двору). «В нучи прийшли ми з 

варти і льигли під грубу й спали. І там запукало до вікна і кажи: Вийизде, 

Андруху? – А систра вийшла зараз і до раньи вмерла, як ї підтьила. То 

слабість ходила люцка» [50, c. 225]. 

У текстах з центральним мотивом «дух кличе людину», увага 

акцентується на часі появи персонажа − вечір, ніч і північ. У відповідний 

час вони стукають у вікно і кличуть на ім’я. Якщо людина відгукується, то 

протягом деякого часу, в основному, – до трьох днів, хворіє і помирає.  

В оповідній традиції Лемківщини натрапляємо на варіант мотиву 

«хвороба звертається до людини». У таких творах «Колєра» виступає в 

образі «повітря», яке вночі кричало під вікнами: «Спите?». Якщо відповідь 

була ствердна, «повітря» казало: «Бодай-сте спали навіки!» [33, c. 123] – і 

люди помирали. У протилежному випадку, відповідаючи: «Не спиме, але 

Бога хвалиме» [33, c. 123] − залишалися люди живими, бо «повітря» казало: 

«Бодай-сте хвалили навіки!» [33, c. 123]. 

У демонологічних наративах поширений мотив «хвороба насилає на 

людей пошесть». Реалізація зазначеного мотиву відбувається переважно за 

допомогою певних атрибутів, якими насилали епідемію на людей. 

Переважно це була чорна або червона хустка, якою Холера «махнула три 

рази на село в різні сторони» [52, c. 202]. В інших творах на роздоріжжі 

біля села кладе дві сирі білі хлібини, які лежать до того часу, поки не мине 

пошесть. Вірили також, що Холера «мазала якимось червоним, таким чи 
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любрика» [50, c. 227] або «ходит і пише по одверках … чорними літерами» 

[50, c. 227]. У таких хатах настає епідемія і там помирають усі люди.  

Домінантною фантастичною функцією Холери та Чуми в 

демонологічних розповідях було умертвіння людини, проте поширені також 

сюжети з центральним мотивом допомоги людині, які виникли на основі 

вірувань про патронажні властивості цих істот. Вони виявляються в тому, 

що дух хвороби не чіплявся до людей, а допомагав порадою тим, які 

доброзичливо ставилися до нього і приймали переночувати. Таким людям 

він радить, що робити під час епідемії: втікати в гори, не виходити з хати, 

не відкривати воріт тощо, і вони залишаються живими.  

В оповідній демонологічній прозі Карпат є тексти, ускладнені 

вставними епізодами. Таким можна вважати мотив «собака бачить хворобу 

і попереджає про неї». Під час перебування Чуми в селі проявляється її 

негативний вплив на сільськогосподарських тварин: хрипнуть півні, собаки, 

що здалеку відчувають її наближення, не можуть гавкати. Такий 

демонологічний тип хвороб, можливо, відбиває уявлення про те, що 

епідемічні властивості Чуми поширюються не лише на людей, а й тварини 

зазнають певного паралітичного впливу. Своєрідним у таких оповідях є 

образ собаки. Його фантастична функція полягає у відволіканні уваги 

демонологічного персонажа від дому свого господаря або в попередженні 

про наближення небезпеки. Український вчений О. Потебня такі 

властивості собаки пояснює тим, що він має дар бачити те, чого не помічає 

людина; він відчуває злу людину, а також привида; інша його функція – 

бути другом людини, тому народній уяві легко було зробити собаку ворогом 

істоти, яка шкодить людям [182, c. 385].  

У більшості демонологічних наративів про персоніфіковані форми 

хвороб сюжетотворчим мотивом є контакт духа з людиною їй на шкоду. 

Мотив захисту та оберегу від цих демонічних персонажів зустрічається 

переважно в обрядодіях, які призначені відвернути епідемію від цілого 

села. Серед багатьох видів оберегів найпоширенішим є використання 
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магічної функції кола у різних модифікаціях: оборювання села, 

обгородження села, щоб були тільки одні двері, обперізування церкви 

намітками. Апотропейна роль магічного круга виявляється в обрядах, 

скерованих на ізоляцію людини чи її простору від негативних шкідливих 

впливів персоніфікованих духів хвороб.  

Під час епідемій практикувалося оборювання села. Це робили як з 

профілактичною метою, коли випадків захворювання ще не було виявлено, 

так і під час масового вимирання людей. Щоб у село не потрапила 

«слабість» у вигляді «мачьки» (кішки), «треба два бычьки-близнюки 

запрягти, оборати деревляным плугом. Так умітка не перейде через 

борозду» [210, c. 112]. Не випадковим є використання бичків-близнюків, а 

інколи – й двох погоничів. Число два охоплює значення бінарності, 

протиставлення двох одному непарному. Образ близнят також 

співвіднесений з парністю і викликав у людей переживання чогось 

надзвичайного. У цьому обряді подвоєння розглядається як збільшення 

молодої сили, повновладдя. Інколи обряд оборювання села виконували 

лише самі жінки, які роздягалися догола і розпускали волосся. У 

білоруських повір’ях таке обрядове дійство виконували три дівчини і 

хлопець за допомогою зрубаного у лісі дерева. Дівчата «впрягалися» в 

нього і волочили до села, а хлопець їх поганяв. Потім обходили село 

навколо і в тому місці, де коло замикалося, ставили хрест, зроблений з 

притягнутого дерева [85]. Характерною особливістю під час виконання 

подібних обрядів було використання залізних знарядь праці, якими люди 

намагалися вбити те, що в цей час пробувало перелізти через межу.  

Згідно з віруваннями, якщо Холера перебувала в селі, то її можна 

прогнати, виконавши обряд біля церкви. Намітками жінки обперізували 

церкву, яка була місцем перебування людей. Магічним колом, таким чином, 

відділяється внутрішня частина простору від зовнішнього, а межа, яку 

творять жінки, вважається захисною. 
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Ефективним засобом відвороту епідемічних хвороб був спів колядок 

та щедрівок: «… І зачьили кольидувати і пристали льуди мерти…» [102, 

арк. 35]. При наближенні до села Холера повідомляла селянина про час 

свого перебування: «Йа майу там інтерес, буду доти, аш поки ни 

закольідуйут» [49, c. 272]. Підібравшись до села, цей демон чує спів у 

супроводі дзвіночка і пропадає, не завдавши нікому шкоди: «вітир повійаў, 

віс пиривирнуло і не видьіў, де сьи подьіла» [49, c. 272]. В оповіданні, 

зафіксованому на Бойківщині, «слабість», після втрати своїх прямих 

функцій, продовжує шкодити людям: «І потому воно шче мсилосьи і пукало 

до вікна, і ніхто ни виходив. Пирикьидало сьи курми, качками – різьнов 

бідов. І так в йнакойі жінки здоптало земльу, жи аш тік зробило» [102, 

арк. 35]. 

Віра в охоронну силу обхідних пісень відома по цілій Україні. 

Магічна дія обходу спрямовувалася на захист від усього злого, на 

досягнення благополуччя. Дослідниця українського фольклору Г. Сокіл 

[212] зазначає, що система обхідних календарно-обрядових пісень 

українців представлена кількома жанрами, більшість із яких побутують 

локально. А колядки і щедрівки поширені на всій етнографічній території 

України. За уявленнями гуцулів, саме колядування – це один з головних 

народних обрядів, на яких тримається світ: «Світ доти буде стояти, доки 

будуть колядувати» [247, c. 548]. Крім співу, важливе значення має сама 

обрядодія. «Під час здійснення ритуальних обходів долається реальний 

горизонтальний та вертикальний шлях, останній осягається лише 

фігурально. Реальний шлях здебільшого круговий, який має на меті 

освоєння внутрішнього простору через вигнання злого начала. Рух по 

периметру передбачає спеціальне його освячення» [212, c. 57].  

Значну роль при календарних обходах відіграє обрядова атрибутика 

(вінки, топірці, дзвіночки тощо). У народних віруваннях доповненням до 

колядок під час захисту від Холери був дзвіночок. Використання у 

колядуванні дзвіночків, разом із рогом, трембітою належить до давніх 
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традицій, котрі розглядалися як обереговий чинник. Доцільно припустити, 

що у виконанні колядок під час наближення епідемії звуки дзвоника мали 

відігнати нечисту силу і захистити село від духа хвороби.  

Отже, реліктові форми народних вірувань про персонажів хвороб у 

демонологічній прозі сягають глибокої давнини, яка простежується у 

різноманітності їх вияву (аморфний, зооморфний, антропоморфний), у 

поєднанні охоронної та шкідливої функцій цих істот, а також у 

використанні магічних обрядодій як захисного сакрального чинника [259, 

c. 478].  

В усній традиції українського народу існує багато розповідей, 

пов’язаних зі смертю людини, в яких простежується нашаровування 

елементів різних часів і культурних рівнів. Архаїчно-язичницькі уявлення 

про смерть, загробне життя і вплив покійників на живих поєдналося з 

пізнішими християнськими, утворивши складний смислово-емоційний 

комплекс. У системі таких поглядів і народних вірувань, крім смерті як 

«процесу помирання», існує персоніфікований демонологічний образ 

Смерті, який знайшов своє відображення саме у фольклорних наративах.  

На уснословесному рівні у багатьох випадках подібними мотивами 

характеризуються персоніфіковані образи Смерті та Долі. Аналогія 

простежується насамперед у жіночому вияві цих духів, адже Смерть усюди 

фігурує як жінка в білому: «понаді мнойу йде йакась кобіта у білій плахті» 

[49, c. 114]; «…попіт річку іде якась біла паньі …» [49, c. 114]; жіноча 

фігура в білому [39, c. 15]. 

Інколи у народних оповідях образ Смерті набуває фантастичного 

вигляду жінки або дівчини з коров’ячими ногами. Таким комбінованим 

виявом цей дух уподібнюється до коров’ячої смерті, що, на думку 

О. Потебні [182, c. 382], не відрізняється від людської, оскільки духи-

охоронці людей не відрізняються від охоронців тварин. У наративах, які 

виокремлюють лише цю портретну характеристику, часто домінує мотив 

допомоги, тобто Смерть оминає людину, яка надала їй певну послугу. 



100 
 

Наприклад, існує розповідь про чоловіка, що пізно ввечері бачить на дорозі 

жінку в білому з коров’ячими ногами, бере її на підводу і завозить додому. 

У хаті ця баба мовчки залазить на піч і там вечеряє; іде з хати перед 

півнями. Вона пішла по селу, і де пройшла, то худоба вся померла, а в діда – 

ні [39, c. 15].  

Інші варіанти цього мотиву фігурують в оповіданнях про рибалку, 

який перевозить молоду дівчину і бачить її коров’ячі ноги. Смерть сказала, 

що не заплатить, а стане в пригоді. На другий ранок стало відомо, що в селі 

померла вся худоба, а в нього – залишилася живою [39, c. 15]. У таких 

текстах простежується патронажна функція образу cмерті щодо людей 

[250, c. 294].  

На відміну від інших жіночих персонажів української демонології, 

образ cмерті рідко трапляється у зооморфному вигляді. Це переважно буває 

якась біла тварина, зокрема гуска.  

Як зауважує польський дослідник К. Мошинський, зображення 

Смерті як постаті, одягненої у біле, поширене майже в усіх слов’янських 

народів, вважається старшим за зображення Смерті як скелета з косою 

[262, c. 631]. Білий колір, окрім інших значень, є символом вічності, 

божества. Він був сакральним і глибоко символічним у багатьох народів 

світу. Наприклад, на Сході, у слов’ян покійника загортали у білий саван. У 

давнину в Україні померлого відвозили в останню путь саме на білих волах 

[79, c. 14]. 

Часто у фольклорних наративах виокремлюють дитячу смерть, яка 

з’являється в образі дівчини або подається невизначеним поняттям – «шось 

ходило». У демонологічних оповідках відображалася віра людей у те, що 

куди ця «дівчинка» забіжить, там помирають діти: «…ўна мала, як 

дисїтьлітна дĭвчинка, сидит там. І тогди зачьила бічи, зайойкала і побігла 

до того шевця на подвірю. І на рано пйитеро душ ўмерло» [50, c. 223].  

Інший мотив вказує на акустичні здібності персонажа − «прийшло і 

кликало, йак та дитина називайецьі. А йак хто вийшов надвір, то не було 
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ньіц… Аш прийшло до ксьондза тей йак зачьело сипати землейу ў вікна, то 

мало не повибивало. Ксьондз дивицьі, стойіт мала дитина і плаче… А то 

ходила йакась нехрещена дитина і від того так діти мерли» [49, c. 116].  

Крім того, властивість спричиняти смерть немовлят приписували 

перелесниці – повітряній демонологічній істоті, яка, за віруваннями, краде 

здорових дітей, а на їх місце підкидає своїх.  

Однією з характерних особливостей образу Смерті є наявність 

постійних атрибутів. Часто це гостре ріжуче знаряддя – коса, серп, пила, 

ніж, а також мітла, які у наративах згадуються як «зброя» cмерті: «Ти ся 

хвалиш зброєю, а в мене єсть на тебе моя зброя: кривая коса, острий меч, 

пила зубастая, кривий серп, рискаль, мотика, мітла. Косою ти підотну 

ноги, пилою ти перетру кості, серпом переріжу ти горло, мечем ти одсіку 

руки, рискалем ти відотну голову, мітлою ти замету кров…» [52, c. 195].  

Образ Смерті з косою поширений не лише в українській 

демонологічній прозі. У білоруських биличках цей персонаж також 

приходить з косою і краплею крові на кінці. Вона встає у головах хворого і 

чекає, як тільки він відкриває рот, крапля з коси падає, і людина помирає 

[31, c. 618]. Подібно до образу Смерті, болгари уявляли собі Чуму з косою, 

якою вона відрізає людям голови [31, c. 619]. Крім такої негативної 

функції, коса, а також інші залізні предмети, були оберегами сакрального 

характеру, які впливали на нечисту силу: відлякували, затримували або 

символічно знищували її: «Косу кругом хати тягали три рази. А тут на 

порозі хреста зробят, шоб вин не шоў. И ў хаті косу потягают» [222, 

c. 175], «з серпом коло хати обойде, то мерлец не ходить» [222, c. 175], 

«сокиру ў яму кидали, щоб покійник не ходив» [222, c. 175]. Аналогічне 

використання залізних предметів спостерігалося і під час захисту села від 

духів хвороб. 

В оповіданнях і повір’ях часто фігурує одиничний жіночий персонаж 

cмерті, однак інколи люди розповідають про дві cмерті: «одна шьо 

приходит тогди, коли кожний старий умирає, друга – то нагла, 
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випадкова…» [50, c. 223]. Тут простежується диференціація за процесом 

смерті, а не за персоніфікацією духа. Люди розглядали «не свою» смерть – 

наглу – відхиленням від норми, її вважали страшнішою, а тому 

відмежовували.  

Підкреслимо, що в комплексі демонологічних наративів з Полісся 

поширеними є мотиви «про тяжку смерть чаклуна». Тут також ідеться про 

фізичний процес смерті. Люди вважали, що відьмаки, шептуни, знахарі 

перебувають у співпраці з нечистою силою і в момент смерті в тіло такої 

людини входить чорт. Вигнати злого духа може лише син чаклуна за 

допомогою магічної дії: він має лити окріп на тіло батька, доки не вийде 

вся нечисть [39]. Таку смерть у народних уявленнях вважали неприродною, 

іншою, ніж в усіх людей і, можливо, тому, дух, що її уособлював, мав 

вигляд чорта.  

Приходу Смерті передували певні ознаки. Дуже часто вони 

виявлялися на рівні акустичних віщувань. У таких оповіданнях можна 

виокремити наступні основні сюжетотворчі мотиви:  

1) щось стукає до вікна [54, c. 203];   

2) триразовий шелест на горищі [54, c. 203]; 

3) птах повідомляє про прихід криком (зозуля сідає на хату й кує 

[54, c. 226], над хатою ворон каркає [54, c. 254], жовна (дятел) стукає коло 

хати або сова пугукає [54, c. 229]). 

Зазначені сюжети існували не лише на слов’янській території. 

Дослідник первісної культури Е. Тайлор зазначав, що в Південній Індії 

існували злі духи, яких могли бачити лише тварини. Наприклад, сумне 

виття тварини, яку місцеві жителі називали «собачкою», віщувало 

наближення смерті [217, c. 372]. Подібно до цього завивання собаки 

свідчило про поширення незабаром пошесті Чуми.  

До інших сигналів приходу Смерті належать так звані «відвідні» сни, 

які бачать рідні хворого. Зазвичай, сняться бджоли, особливо мертві у 

вулику; гуси; орання ниви; копання рову; випадання зубів [54, c. 255] тощо.  
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Більшість духів українського демонімікону мають просторову ознаку. 

Локальна характеристика образу Смерті є дуже обмеженою, адже у 

народних розповідях не зафіксовано місце перебування цього духа до 

приходу за людиною. У текстах цей персонаж, подібно до образів хвороб і 

образу Долі, приходить вночі під вікно і кличе того, хто має померти. 

Інколи в оповідях зустрічається мотив відходу Смерті, але не вказується 

місце її перебування: «…іде йакась пані і пішла гет ў кут, а потім знеслась 

і догори і политьіла…» [49, c. 115].  

Отже, в демонологічних оповіданнах не завжди вказується локація 

Смерті. Проте обряд переходу в конкретний простір – село – здійснюється 

за допомогою певних лімінальних атрибутів, якими виступають селянин, 

підвода. Локусом перебування цих духів у людському просторі переважно є 

периферійні місця (вікно чи двері, а також поріг хати або піч) [258, c. 39]. 

Опозиція «свого» – «чужого» простору, аналогічно до часу появи 

цього духа, можливо, не є визначальною рисою для його поведінки і 

діяльності. Цю думку можуть підтверджувати вірування у те, що Смерть 

постійно перебуває на землі, тобто поміж людей. Її часова поява також не 

має чітко визначених меж.  

Таким чином, при аналізі другого блоку жіночих образів 

демонологічної прози основну увагу приділено фантастичним елементам у 

змалюванні зовнішності, функцій, атрибутів і віщувань, які передують 

їхній появі. Зазначені персоніфіковані образи поширені у багатьох 

слов’янських народів, зокрема у фольклорі українців, білорусів, болгар.  

 

3.3. Духи, які уособлюють Долю (доля – недоля, щастя – нещастя) 

Явище «долі» – одне з найзначніших у слов’янській культурній 

традиції, яка представлена архаїчно-язичницькими та народно-

християнськими уявленнями. Повір’я про долю – етична філософія, в 

центрі якої стоїть ідея долі, – ідеологічний ярус дійства цього поняття [202, 

c. 54]. Згідно з народним світорозумінням, доля – одна з найважливіших 
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побутових категорій і цінностей, яка визначає передумови життя людини. 

Вірування у цю істоту, пов’язані з осмисленням індивідуальної долі як 

щастя, блага чи нещастя, яким наділяється людина при народженні. Саме 

таке вірування в українській традиції втілилося у конкретний 

персоніфікований дух.  

У слов’янській міфології таких істот називають збірним поняттям – 

діви долі, судениці, живиці, сужениці, хресниці, чисті або білі діви. Час їх 

приходу – період пологів. Обов’язковим атрибутом, з яким вони підходять 

до дитини, є засвічена свічка – символ життя. Свічки гасять, коли 

виголосять кінцевий вирок – долю дитини. Характеристики зовнішнього 

вигляду цих персонажів, крім означень білі, молоді, гарні, не зафіксовано 

[257, c. 173]. З усіх цих істот побачити можна лише судениць за умови 

доброго освітлення місця їхнього шляху. Розказавши свої пророкування, 

вони тихо ідуть. Якщо в цю пору крізь вікно світить місяць, то, оповиті 

його світлом, бувають помітні їх легенькі повітряні образи. Отже, ці 

демонологічні істоти не мають конкретного матеріального втілення, яке є 

характерним для української Долі. У їхні функції не входить 

супроводжувати людину протягом життя, а лише визначати майбутнє.  

В українців Карпатського регіону поширене вірування в один дух, від 

якого залежить їхнє життя. Повір’я такого характеру стали основою для 

виникнення оповідної традиції про зазначений персонаж. Це 

персоніфікований образ Долі, який керує життям конкретного індивіда. 

Вона буває лихою або доброю. Лиху Долю часто називають Недолею 

(Бідою). Хоча інколи розмежовують ці поняття, посилаючись на те, що 

Доля або Недоля – постійний сталий дух, що супроводжує їх ціле життя, 

від народження аж до смерті. Біда ж приходить лише тоді, коли «щаслива 

Доля» відвертається від людини. 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, тобто Біда є локальним духом, 
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прив’язаним до людини, а Недоля – індивідуальним, бо її дії спрямовані на 

окрему людину.  

Недоля, як і Доля, не залишає людину протягом цілого її життя, а 

Біди можна позбутися. Існує кілька народних порад, як це зробити: Здуши 

Біду, зв’яжи і в ставі втопи, або: вхопи біду за хвіст і вдар нею об міст 

[101, c. 147], або просто залишити місце – дім, в якому поселилася ця 

істота.  

У демонологічних розповідях українців Карпат Доля переважно 

виступає антропоморфною істотою жіночого роду: гарна дівчина в білому 

одязі, стара жінка в білому одязі з ціпком, дівчата з розпущеним волоссям. 

Але існують оповідання, згідно з якими зовнішність цього демонічного 

персонажа залежала від того, кому він належав, тобто Доля була його 

двійником: Доля робітника виглядала «здоровим чорним мужиком; ледаря 

– голим і брудним чоловіком» [52, c. 163], у бідного чоловіка Доля була без 

одягу або в обірваній свиті.  

Згідно з повір’ями, ця істота має здатність до метаморфози. Зміна 

вигляду Долі з антропоморфного у зооморфний, можливо, залежала від 

соціального статусу людини: робітник мав Долю у вигляді кобили чи волів. 

Якщо у людини немає Долі, то вона може прийти до неї у вигляді кота чи 

цуценяти [95].  

Локусом зооморфізованої Долі переважно є дорога, на якій вона 

зближується з людиною. Місце, де можна знайти свою ледачу Долю, є 

більш конкретизоване: «трактир», «средній шинок», «під дубом», «у 

колодязі», «ліс і там у такім-то місці є поляна, там і лежить доля». Але така 

Доля не може відразу прийти у дім свого власника. Належить провести 

певний лімінальний ритуал, щоб вона могла потрапити зі свого місця 

перебування у людський світ. Над Долею в іпостасі тварини цей обряд 

відбувається над могилою: «перекинь ти мене наохрест через могилу та й 

положи у сумку: я твоя доля» [95, с. 364].  
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Вказівку на виконання обряду переходу щодо ледачої Долі дає 

щаслива Доля іншого чоловіка: «як будеш туди іти, зріж тридев’ять 

дубчиков-однолітків і, як прийдеш на полявину, то бий її тими дубчиками 

до тої пори, поки вона не озветься, а як тілко вона заговоре, тоти і брось 

її бити» [95, c. 368]. В іншому випадку ця обрядодія відбувається за 

допомогою «доброї байбари» або «півкварти горілки». Такі атрибути, як 

могила, мовчання і перебування уві сні, можливо, вказують на потойбічне 

походження персонажа. На зв’язок з потойбіччям вказує спосіб, за 

допомогою якого можна позбутися Долі померлої людини – попросити 

священика відслужити на її могилі «заклятий» молебень [95, c. 371], а 

також можливість здобути щасливу Долю: «перейти наохрест могилу» [95, 

c. 371].  

Вигляд духа також залежав від майбутніх подій, переважно 

нещасливих, що мали статися у сім’ї певної особи. Доля селянки мала 

вигляд жінки, але перед смертю батька з’явилася у постаті ведмедя [86, 

c. 115]. Саме такий зооморфний образ є найбільш поширеним при 

наближенні біди: «як я з хати за тою жінкою, а вона обернулась і каже: 

вже твій чоловік вмер, і потянулась, як медвидь за угол хати» [95, c. 357]. 

Недоля, крім цього уособлення, з’являється ще у вигляді зайця, сови, птаха 

з великими крилами, миші, а також голим чоловіком, хворою нечесаною 

жінкою або дитиною.  

У демонологічній прозі часто фігурують одинокі жіночі персонажі, 

тобто в однієї людини одна Доля або єдина Доля на цілу сім’ю, яка не може 

залишити її і перейти до когось іншого. Носіями такої життєвої сили 

можуть бути домашні тварини (собака, віл), а також біологічні організми 

(кров, серце). Згодом така Доля від тварини може перейти до людини [95, 

c. 374].  

Найпоширенішими є оповідання, в яких добра, щаслива Доля 

протиставляється лихій, лінивій – Недолі. У таких випадках людина мусить 

сама знайти свою Долю.  
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У контексті розпізнання Долі важливими є заняття, дії, які вона 

виконує. Найтиповішою характеристикою звукової поведінки істоти є 

мовчання – вона не озивається, поки до неї не заговорять, хоч і не 

рекомендується говорити з Долею: «…як побачиш – не займай і ни гляди. 

Поки вона мовчить – нічого, а як шо тобі скаже, то сама узнаєш, чи на 

добро, чи на худу» [95, c. 356].  

Основний спосіб самовираження для демона не мова, а різні 

модифікації голосу: регіт, свист, плач, спів тощо. Відмінні звуки, які видає 

демонологічна істота, часто прогнозують майбутні події. Тому в народі 

вірили, що Доля плаче перед смертю людини або кличе її за собою. У таких 

випадках не варто нічого відповідати. Сторонні люди також можуть чути, 

як плаче чиясь Доля. Жінка, чоловік якої вирішив повіситися, щоденно 

чула, як під ліжком хтось співав уночі: «Ой, Боже, ж мій Боже! Який я 

удався: як брів через річку, та і не вмивався» [95, c. 354]. Спів 

супроводжувався плачем. Коли селянин повісився, спів припинився.  

Функції Долі часто визначають комунікативну мету її дій. На такій 

основі цей дух може відігравати роль шкідника або виконувати функцію 

охоронця, помічника. Найпоширеніші вірування у Долю-шкідника 

відобразилися в народних оповіданнях про походження цієї демонічної 

істоти з душ мертвих родичів. Долею в такому випадку вважається 

уособлення померлих батьків й інших близьких людей, відбиваючи культ 

предків.  

Згідно з давніми поглядами, Доля помирає разом із людиною або 

живе на могилі померлого, звідси зв’язок з місцем перебування – 

потойбічним світом. Такою Долею, за народними розповідями, найчастіше 

були душі дідів, бабів, свекрів, свекрух, чоловіків, дружин, матерів. Вони 

приходили, щоб поживитися, задовольнялися, якщо знаходили їжу, і 

навпаки, сердилися, збиткувалися і навіть фізично виявляли своє 

незадоволення.   
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Побутують оповідання, в яких Доля виконує патронажну функцію. 

Такий персонаж допомагає своєму господарю чи господині у певній 

професійній діяльності протягом цілого життя: «…я твоя доля: я тобі 

совіт принесла … заніматься тобі бджолами, це – твій талан… будеш ти 

пріодітий і приобутий і мене пріодініш, … будеть і тобі хорошо, і мені» 

[95, c. 363]. В іншому оповіданні чоловік, їдучи на ярмарок, зустрів старця, 

який порадив йому: «ти виміняй на ярмарку, я знаю, лучних волів, … я твоя 

доля щаслива тепер при тобі» [95, c. 363].  

Згідно з народними віруваннями, Доля людини дається в день її 

народження, вона з’являється разом з дитиною, але в контакт вступає уже 

із зрілою особою. Доросла людина, тобто та, яка пройшла певну межу, 

комунікує з цією демонологічною істотою, своєю або чужою. Для контакту 

з лінивою Долею не достатньо пройти лише часову межу, і тому людина, 

переважно чоловік, мусить проходити локативну межу – просторову. 

Опозиція «свого» – «не свого» локуса часто залежить ще й від часових 

параметрів і є визначальною для поведінки як людей, так й істот нечистої 

сили [38, c. 41]. Демонологічний персонаж, потрапляючи у «не свій» локус, 

поводиться інакше або втрачає свою магічну силу. В цьому випадку для 

Долі характерна локалізація у сфері живого людського простору, бо саме 

тут вона починає виконувати свої функції.  

Отримати власну Долю можна також за допомогою посланця з «не 

свого» простору або «того світу», яким виступає тварина – «кобила чорна-

чорна» або невизначена істота без індивідуальних ознак, яка з’являється з 

могили [95, c. 347].  

В оповіданнях про Долю часом її появи переважно є ніч, північ. 

Увага на час акцентується, якщо персонаж перебуває у людському просторі 

– на ниві, у полі, на дорозі. Якщо ж людина іде шукати Долю, то категорія 

часу відсутня. Акцент ставиться лише на локусі, а час зображується як 

мить: «сів він на кобилу, вона раз скакнула і стала у самої копальні… на 

кобилі раз скакнув – і долю і здоровьє найшов» [95, c. 347]. 
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В усній народній творчості українців існують оповідання, в яких 

фігурує Доля як дар Бога чи ангел-хоронитель. Такі твори із християнським 

забарвленням – пізнішого походження. У них трапляються вказівки на 

використання християнських атрибутів і виконання релігійних дій: тричі 

хрестити дитину, молитися, просити у Бога щастя-долі. Проте, незважаючи 

на це, у народних повір’ях збереглися уявлення про Долю як 

персоніфіковану істоту.  

У способах побачити чи зустріти свою Долю простежується дуалізм 

християнської та народної віри: «хто хоче побачити долю, повинен по обіді 

на Різдво вийти з ложкою, що їв, за ворота, а там увидить її. Вона буде 

проходити попри нього і назве його по імені» [52, с. 162]; «На Великдень 

вистане вийти по обіді на вулицю, щоби побачити долю. Як буде гарно 

одягнена, значить, що доля щаслива, а як із торбиною, то зла, бо сам 

незадовго підеш по світі з торбами» [52, с. 162]. У народних оповіданнях з 

християнськими мотивами образ Долі фігурує як персоніфікована 

індивідуальна істота. 

Отже, у демонологічній прозі українців Карпат сформувався цілий 

комплекс оповідань, в основі яких лежать уявлення про Долю – істоту 

жіночого роду, яка має здатність впливати на людину і керувати її життям.  

 

3.4. Демонологічні персонажі − персоніфікації часу  

До карпатської оповідної традиції належать оповідання про жіночих 

демонологічних персонажів − уособлення певних часових відрізків. До них 

належать образи-персоніфікації окремих днів тижня – Середа [171, c. 12 – 

13] (Гуцульщина), П’ятниця [92, c. 34] (Бойківщина), в окремих випадках – 

Неділя. У ці дні прийнято утримуватися від деяких затяжних і важких 

жіночих робіт – прати, «золити біля» [171, c. 12] (відбілювати білизну), «не 

мож зваряти» [92, c. 34] (готувати їжу), а особливо прясти. Корпус таких 

обмежень «включав у себе і питання поведінки людини залежно від дня 

тижня» [18, c. 32]. На Лемківщині, окрім зазначених днів, заборона прати і 
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прясти стосувалася свята Варвари (17 грудня за н. ст.) та Сави (18 грудня за 

н. ст.) [33], що свідчить про пізніше християнське походження персонажів, 

які уособлюють ці дні: «были дні, коли не мож было прясти. Не мож было 

прясти у день Сави і Варвари» [260, c. 43]. У цьому випадку відбулося 

накладання давніх уявлень про персоніфікації часу та християнської 

системи персонажів. У трактуванні таких образів «застосовувалася 

методика на основі ідеї «заміщення» [60, c. 140], тобто язичницький культ 

П’ятниці змінюють християнські святі. 

Усі зазначені персоніфіковані дні тижня об’єднує «контроль за 

дотриманням людиною часових регламентацій» [18, c. 33], тому О. Боряк 

пропонує узагальнити ці образи як «охоронці» правил поведінки людей [18, 

c. 32]. Проте, попередньо вказані демонічні істоти пов’язані не лише з 

певним днем тижня, але й із забороною, яка пов’язана з саме цим часовим 

періодом. Отже, ці істоти уособлюють час, а виконують функції 

регулювання правил поведінки. 

У карпатській демонологічній прозі немає чіткої визначеності щодо 

номінування цих персонажів. На назву образу вказує певний день його 

приходу. Оповідна традиція Гуцульщини акцентує більше на постаті 

Середи, що фігурує у вигляді незнайомої жінки: «якас баба» [171, c. 12], 

«якас чужа жінка» [171, c. 12]. Часто в інтерпретації цього образу 

присутні епітети, які вказують на його негативні зовнішні ознаки та 

моральні якості – худа, страшна, зла, «дуже суха жінка» [171, c. 12], «якас 

така лєчна жінка» [171, c. 12], «така жінка худа та страшна, люта та 

остра, що нічим її не умолиш та не перепросиш» [48, c. 179]. Схожою 

зовнішністю наділений дух Варвари – «товста, оката, зубата жінка» 

[260, c. 44]. Подібна іпостась зустрічається у демонологічному оповіданні 

про заборону прясти у християнські свята. У цьому тексті образ, що 

уособлює час, має множинне вираження − «оті жони – губаті, зубаті» 

[260, c. 44]. Образ зубів у портретній характеристиці демонічного 

персонажа пов’язаний з уявленнями про життєву силу, вік, надзвичайні 
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можливості, які проявляються у здатності загризти, покусати героя [231, 

c. 359]. Губи мають подібне наповнення, поряд з ротом, язиком вони 

символізують «ворота» лихого впливу на людину [228, c. 249]. 

Зауважимо, що персоніфікований образ Середи, а також Варвари, в 

основному має антропоморфний вигляд непривабливої жінки. На відміну 

від цього, образ П’ятниці, який більше поширений в демонологічній прозі 

Бойківщини, фігурує в іпостасі жінки з чіткими теріоморфними рисами: 

«П’ятниця на гусячих ногах» [92, c. 34]. Розглядаючи культ П’ятниці, 

дослідниця М. Гримич пропонує вважати демонологічні персонажі Середу 

та Неділю синонімами образу П’ятниці, оскільки вони були сакральними 

жіночими днями [60, c. 147, 149]. 

Цікавим є оповідання із збірки І. Вагилевича, в якому функцію 

охорони поведінки людини (прясти у неділю) виконує персоніфікована 

постать Неділі у вигляді знайомої жінки − «входить … і присіла сусідська 

кума» [264, арк. 23]. У зображенні цього персонажа також простежується 

зооморфізм – «в куми козячі ноги» [264, арк. 23]. Нога є однією з найбільш 

міфологізованих частин тіла, яка виконує функцію медіатора [4, c. 422]. 

Згідно з народними віруваннями, це – нижня межа людини, де плутаються 

дияволи й інші демонічні сили. Мотив розпізнавання істоти з іншого світу 

за її пташиними лапами чи копитами – один з найпоширеніших у 

слов’янській міфології [4, c. 426]. Наприклад, у карпатській демонологічній 

прозі побутує образ босоркані на пташиних ногах. У литовських 

демонологічних оповіданнях наявний персонаж Субота, яка виконує ті ж 

функції і має вигляд старої жінки з хвостом і копитами [108, c. 12]. В 

українській оповідній традиції наскрізним є образ чорта в іпостасі чоловіка 

з кінськими копитами, тобто вся нечиста сила має здатність змінювати 

свою зовнішність, однак не має можливості змінити вигляд своїх ніг, які 

свідчать про нелюдське походження. 

У зовнішньому вигляді П’ятниці простежуються й інші тілесні 

аномалії − різко підкреслена жіноча фізіологія: «цици такі, же аж си 
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виверла на плечі» [92, c. 34]. Таке перебільшення ознак статі характерне й 

для інших демонологічних істот (Дика баба, літавиця), а також для казкової 

Баби-яги, яку інколи змальовують жінкою з великими грудьми [193, c. 168].  

Зображення демонологічного образу П’ятниці з оголеними грудьми 

поширений не лише в Карпатах. Наприклад, на Полтавщині вказаний 

персонаж змальовувався у вигляді дівчини, в якої «на грудях нагрузилось 

костриці та клоччя, мов притулено» [155, c. 378]. Дослідник В. Пропп 

вказує, що гіпертрофія материнських органів свідчить про зв’язок цих 

персонажів з культом родючості часів матріархату [193, c. 170].  

Отже, характеристики зовнішності цих постатей в оповіданнях 

Карпатського регіону досить обмежені. Немає змалювання одягу, головних 

уборів тощо. Увага акцентується на одній найяскравішій анатомічній 

ознаці істоти, якою є ноги, груди або рот демонологічної істоти.  

Локусом повної реалізації магічної дії персонажа на людину є 

житловий людський простір. У демонологічних оповіданнях Карпат 

П’ятниця та Середа з’являються у периферійних місцях – «стала си в куті» 

[92, c. 34], «сидит у куті» [171, c. 12]. Вказане місце перебування цих 

персонажів можна вважати регіональною ознакою, оскільки в записах 

демонологічної прози з Чернігівщини контакт людини з демонічною 

істотою у межах житла відбувається, в основному, через вікно, що є межею 

між «своїм» і «чужим» простором, за допомогою веретена − «колы це 

прыйшло шось пид викно та й каже: Теретын, теретын! На тоби жмут 

веретин та напряды вси!» [62, c. 48]. У записах оповідань з Полтавщини 

також побутує мотив спілкування героя з антагоністом біля вікна: 

«прийшла під вікно дівка, п’ятниця» [155, c. 379], а також поза людським 

простором, на дорозі. У цих текстах веретено «виступає медіатором двох 

полярних семантичних сфер – «свого» та «чужого» світів» [18, c. 32]. У 

міфологічній традиції народів світу процес прядіння посідав важливе місце, 

а веретено служило атрибутом, за допомогою якого здійснювався акт 

відродження світобудови [180, c. 22]. Про роль веретена як комунікатора 
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різних світів свідчить запис повір’я Я. Головацького з Прикарпаття: 

«Прядниця коли покине веретено не застромивши в кужіль, розвіє тай 

помотає майка всі нитки» [56, арк. 1]. Нитки, намотані на веретено, 

символізують повноту, достаток, на відміну від заплутаних, що є символом 

хаосу, порушення гармонії, з їх допомогою можна надіслати хворобу [32, 

c. 404]. Згідно із західноєвропейськими віруваннями, за прялями стежать 

особливі уособлені істоти: у німців – берта, у італійців – бефана, які також 

накидають пусті веретена, карають ледачих [154, c. 376]. Отже, у таких 

оповіданнях простежується аналогія з ниткою життя людини.  

В оповідній прозі Карпат заборона прясти асоціюється з образом 

чорта, який погрожує забрати життя: «приходит якис панок, кидає їй через 

вікно дев’ять веретін тай каже: «Я ту зараз вернуся. Як міні до того часу 

тих дев’ять веретін не напрядеш, то тє житє возму»… Та то був 

щезник» [100, c. 284]. Така розповідь свідчить про пізніше нашарування, 

коли під впливом християнства нівелювалася межа між різними 

демонічними постаттями, «усе те булла «нечиста сила» і як така, зводилася 

під один знаменник чорта» [53, c. 7]. 

В оповіданнях з Карпат не акцентується на активізації персонажів 

відносно періоду доби, хоча інколи зустрічаються вказівки, що «в ніч Сави і 

Варвари не мож прясти. Казали, що в ту ніч ходили Сава і Варвара» [260, 

c. 44]. Часове закріплення характерне для певного дня тижня.  

Адресатами дій персоніфікованих образів П’ятниці (Середи, Неділі, 

Варвари) є жінки, які виконують заборонену в певний час роботу. У таких 

оповіданнях базовим є мотив: «демон приходить до жінки, щоб покарати». 

Допустимим способом комунікації героя та антагоніста у карпатській 

демонологічній традиції є вербальний контакт, який виявляється у формі 

погрози, що має певне скерування на самого героя оповідання: «ни добрись, 

каже, зробила! Типерь, каже, як хочеш, аби ти добре було, аби сі ти, 

каже, увійшло, то мусиш брати ту золу и пити; а як ні, то прийду заўтра 

у вечір, у цей чьис тай ту золу скипеню и у ту кі золу вержу горьичу» [171, 
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c. 12], «як ти мене зваряла, так я тебе буду зваряти» [92, c. 34]. Об’єктом 

впливу антагоніста також можуть бути діти героїні: «Сохтуй (пильнуй), 

каже, окропи, аби швидко кіпіли, тай клади свої ґіти у цеберь» [171, c. 13]. 

Погрози дають можливість визначити основні моделі взаємин людини з 

демонологічним персонажем.  

Б. Кербеліте у контакті героя з антиподом вбачає певну форму 

випробування [108, c. 14]. У литовських казках у такому сюжеті 

простежується зв’язок з давнім обрядом ініціації, за яким функцію 

випробовувача-атагоніста виконує старший член сім’ї, тотемні тварини 

тощо, від яких залежить герой. 

Невербальний контакт відбувається, коли демонологічний персонаж 

(Неділя) виконує табуйовану роботу: «присіла сусідська кума за веретено, 

тче тче… Кума ткала до пізньої ночі» [264, aрк. 23]. На цій функції 

наголошувала О. Боряк, вважала її карою за непослух [18, c. 35]. Отже, 

покарання мало дуалістичний характер – воно стосувалося як порушниці, 

так і образу демонічної істоти. 

Спосіб впливу на антагоніста наявний в оповідальній традиції такого 

типу в більшості слов’янських народів. Він виявляється у вигляді 

спеціальних засобів (півень) [108, c. 15]. Проте характерною рисою 

карпатських демонологічних оповідань про персоніфіковані образи часу є 

залучення образу помічника, яким дуже часто виступає знайома жінка – 

кума, сусідка, що навчає, як можна позбутися негативної істоти. 

Особливим типом архаїчних персонажів-помічників виступають знахарки − 

«баба така розумна (знахірка)» [171, c. 12], які допомагать порадою, 

вказуючи як подолати демонічний персонаж: «А баба каже до неї: … 

треба ти до заўтра напристи девйитеро верекін віґлі тай ти веретена 

поставити на вікно, то буде добре» [171, c. 12].  

Мотив захисту та вигнання демонічного персонажа з внутрішнього 

простору відбувається за допомогою певних вербальних засобів або 

комбінованих – вербальних у поєднанні з невербальними. До вербальних 
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належать замовлювальні формули-крики: «Горєт гори и долини и ґіти 

середини» [171, c. 13], «Йой! Шо сі ў сьвікі зробило? Середини ґіти горє» 

[171, c. 12], «Ой, П’ятнице, Осиянцька гора горит!» [92, c. 34]. Образ 

Осіянської гори (гори Сіон) широко фігурує в народних замовляннях як 

місце розташування криниці з лікувальною водою: «На Осіянській горі, 

там стояв колодязь кам’яний, туди йшла дівка кам’яна…» [228, c. 69]. 

Гора в народній космогонії виступає локусом поєднання неба, землі, «того 

світу», виконує роль вертикалі, яка сполучає наш світ з демонологічним 

[140, c. 520], тобто співвідноситься з центром Всесвіту, є аломорфозом 

світового дерева. В оповідній демонологічні прозі Осіянська гора виступає 

місцем перебування демонічної істоти та її дітей, що вказує на констатацію 

сакральності. До комбінованих засобів оберегу належить виконання певних 

магічних дій з замовлянням: «оберни, каже, двері на вівороть; возьми та 

издойми из завісіў хатні двері и оберни тими завісами, шо ишли у гору, у 

долину» [171, c. 12]. 

Демонологічні оповідання такого типу мають відмінні фінальні 

формули: 1) закінчуються усвідомленням антагоністом обману: «А тось ня 

звела!». Але двері били замкнені і не мож било назад ввійти» [92, c. 34], 

«Але й мудрас, каже, бестийо» [171, c. 13]; 2) погрозою: «сими нитками 

будут дияволи путати душі и буду кигнути до пекла… Тай пішла гет» 

[171, c. 12]; 3) моралізаторським повчанням: «вкінці встала і, йдучи до 

дверей, сказала: «Пам’ятай, іншого разу не тчи в неділю» [262, aрк. 23].  

Українська усна традиція зберегла значну кількість демонологічних 

оповідань, пов’язаних із певними табуйованими елементами, а особливо з 

забороною праці у певні дні тижня, що містить чимало язичницьких 

прикмет. Такі обмеження є відображенням у фольклорному творі норми 

звичаєвого права українців, за якою засуджувалася фізична праця у дні 

релігійних свят [151, c. 393]. 

Таким чином, фольклор та демонологічні вірування тісно 

переплелися у демонологічних оповіданнях про жіночі образи. 
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Домінантною жанровою ознакою є сюжетотворчий мотив – вплив 

антагоніста на людину. Певну його специфіку можна простежити у тому, 

що для окремих образів характерні своєрідні мотиви, властиві тільки для 

конкретних персонажів: майка одружується з хлопцем, дика баба певний 

час проживає з людьми, хвороба потрапляє у людський простір тільки 

завдяки певним засобам (підвода, карета, селянин). Подібною також є мета 

(нашкодити герою) та засоби її реалізації (акустичні та зорові впливи). На 

змістовому рівні типологія простежується у змалюванні зовнішності, 

функцій, атрибутів демонічних істот. 

 

 

 



117 
 

РОЗДІЛ 4.  

ВІДЬМА У КАРПАТСЬКИХ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ 

ОПОВІДАННЯХ: РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА 

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Одним із найпопулярніших персонажів народної демонологічної 

прози українців Карпат є відьма. О. Курочкін вказує на те, що українська 

відьма значною мірою зберегла свій язичницький архетип, відмінний від 

церковної православної догматики та європейського вченого містицизму 

[136, с. 173 – 174]. Дослідник розрізняє відьму як казковий персонаж, який 

більше узагальнений і типізований, та як дійову особу народних повір’їв та 

оповідань, де виразно простежуються риси побуту і світогляду народу 

[136, с. 174]. Таких оповідань, а також легенд, присвячених відьмі та її 

впливові на народне повсякденне життя, є велика кількість. Так, В. Гнатюк 

писав: «Загалом нема ніякої царини в сільськім житті, до якої відьма не 

могла би втикнутися і наробити шкоди» [53, с. 45]. Відповідно тематика та 

сюжетно-мотивний комплекс народних демонологічних наративів багатий 

та різноманітний, у ньому простежуються як загальноукраїнські, так і 

регіональні риси, давні язичницькі вірування та пізніші християнські 

нашарування.  

 

4.1. Карпатська відьма: походження, зовнішність, властивості 

Образ відьми, за Л. Виноградовою, належить до найбільш стійких та 

легко впізнаваних у різних віруваннях, ідентифікуючись за такими 

ознаками: реальна жінка, що має зв’язок з нечистою силою, володіє 

надприродними властивостями і використовує їх на шкоду людям [38, 

c. 230]. Для називання цієї демонічної істоти народна традиція 

використовує безліч імен, найвідомішим з яких є відьма (від слов’янського 

«ведь» − знання, чаклунство [82, с. 396]). Українські писемні джерела ХІ–

ХІV століть згадують жінок-чарівниць під такими назвами: волхвиці, 
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відьми, чародійки, чарівниці, обавниці, наузниці, потвори та ін. [248, с. 95]. 

Дослідники народної демонології розрізняють в українській традиції 

київську, поліську та карпатську відьму [135, с. 27]. До найпоширеніших 

номінацій карпатської відьми належать: відьма, чарівниця, чередільниця, 

босурканя, вохвиля, босорка, стріга та ін. Назва босорка запозичена з 

угорської мови [238, с. 48]. У бойківській традиції відомий номінатив 

опириця (та, що відбирає в корів молоко). Це, ймовірно, пов’язано з 

однаковою міфологічною природою відьми й упиря – наявністю в них двох 

душ [144, с. 264]. 

Універсальними для характеристики відьми різних слов’янських зон 

є високий ступінь шкідливості стосовно людей (їхнього господарства, 

здоров’я), викликання природних стихійних бід, здатність до перетворення, 

календарна приуроченість активізації її демонічних властивостей, 

розпізнавання відьми серед звичайних людей, мотив польотів на шабаш 

[38, с. 231]. Ці аспекти домінують також у демонологічній прозі про відьом 

регіону Українських Карпат зокрема та в загальноукраїнському контексті 

загалом. Народні оповідання чітко ідентифікують відьму як представницю 

людського світу, інколи навіть дуже близького до оповідача чи свідка 

сюжетної події. У багатьох текстах простежуються родинні зв’язки чи 

сусідські контакти: а то була рідна стрийна господаря, «що сидила 

недалеко» (Покуття) [51, с. 114, 125], сваха (Покуття) [51, с. 129]; сусідка 

Федориха Павлючка (Гуцульщина) [51, с. 115], сусіда-опириця, що 

відбирала молоко (Поділля) [51, с. 118], сусіда (Покуття) [51, с. 119]; кума 

(Покуття) [51, с. 116, 120, 129]. Зазначимо, що перелічені образи не кровно 

споріднені з героєм і належать певним чином до світу «чужих» для 

оповідача, не позбавлені маркування чужорідності. Так, стрийна, за 

народним визначенням, − дружина батькового брата (за походженням – 

представниця іншого роду), аналогічно і сваха – мати невістки. Доволі 

поширена в оповідній традиції Бойківщини та Гуцульщини ще й соціальна 

характеристика відьми – зазвичай вона багата чи належить до вищих 
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селянських прошарків: багата була «чарівниці» [49, с. 180]; війтова жінка 

[51, с. 105, 119]; майстрова «В одному місті жив кравець. А майстрова 

була чирівницї…» [49, с. 185]), багачка-вдова [51, с. 134]. Простежуємо 

реалізацію бінарної семантичної опозиції «свій/чужий» у варіанті 

«бідний/багатий», де бідний завжди добрий, а багатий, за словами 

Л. Мушкетик, протиставляється йому як поганий, зазвичай зажерливий і 

скупий, бідний – представник свого типового середовища, тоді як багатий – 

виходець із «іншого» світу [162, с. 204-205]. Найяскравіше протиставлення 

свого і чужого відображено в народних оповіданнях, де відьма – етнічно 

маркований персонаж. Відомо кілька зразків із Бойківщини про німкеню-

чарівницю: «Стара Німчиха пристерла на землю хустку і щось над нею 

ворожила: «С куʹждойї хышкы по мишцьі!» [49, с. 186]; продала корову 

руській жінці і прискакала до тої жінки жабою [51, с. 116]. Тут чітко 

відображено етнічний стереотип галицького українця, який поєднав 

міфологічне бачення чужинця (вважав представницю німецького народу 

незвичайною людиною) та об’єктивні знання. За словами Ю. Сілецького, 

німець у свідомості українців поставав особою розумною, винахідливою, 

письменною, працьовитою, що може пристосуватися до будь-яких, навіть 

не найсприятливіших для неї, обставин [205, с. 20]. Народна традиція у 

цьому контексті наділяє німкеню також знанням, щоправда незвичайним: 

ворожінням та здатністю до перетворення. 

Поширеним в українській оповідній традиції, зокрема і карпатського 

регіону, є образ відьми-вдови: «В єднїм селї була вдоваʹ чирівниʹцьї…» [49, 

с. 192]. Така жінка втрачала конструктивне начало і ставала еквівалентом 

хаосу, «того світу» [113, с. 192]. Саме тому вдовиця могла встановити 

тісніший контакт з позалюдським світом, опанувавши мистецтво та знання 

ворожіння, знахарування тощо. 

Зазначимо, що у більшості оповідних зразків відьма – це жінка вже 

поважного віку (стрийна, сваха, сусідка, вдова), інколи дуже стара баба: 

«Була в селї така дуже стара баба Варвара, всї казали, що вона відьма» 
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(Наддніпрянщина) [51, с. 117]. Це пов’язано, на нашу думку, із тим, що 

жінкам похилого віку, які втрачали здатність до дітонародження, 

дозволялося, за народними звичаями, лікувати та знахарувати, виконувати 

певні сакральні, магічні обряди [96, с. 188]. 

Народна демонологічна проза Карпатського регіону зберегла 

загальноукраїнські уявлення про родимих та вчених відьом. Так, на 

Гуцульщині побутують вірування про те, коли є сім дівчат без хлопця, то 

обов’язково одна буде родимою відьмою [51, с. 100]. Такі відьми не мають 

гріха: «Як родима відьма, то не має гріху, а як учена, то має гріх» 

(Покуття) [51, с. 99]. Під час зустрічі з людиною в патовій ситуації 

чарівниця виправдовує свої дії: «А я мушу ходити, бо я є призначена так 

ходити, бо я єст відьма» (Покуття) [51, с. 129]. За сучасними записами із 

Гуцульщини, то є такі чередійники, що корову чередують, відбирають у неї 

манну – «воне є родимі…. Йим гнема веходу иншого, мусят таке це 

робеʹте» [142, с. 256]. Про призначення відьом відомі легенди з Покуття у 

зібранні В. Гнатюка. У творі «Відьма і Бог» сила демонічної істоти в час її 

активізації протиставляється за могутністю Господній, тому Всевишній 

дозволяє їй робити ті лихі діла, які відьма отримала – «збивати росу» [51, 

с. 142]. Інший зразок «Відьма скриває Ісуса перед Іродом», який виник під 

впливом популярних апокрифічних легенд про втечу Святої Родини до 

Єгипту й належить до загальноукраїнського фонду прозової традиції, 

пояснює, чому відьмам дозволено ворожити і бути при цьому непомітними: 

чарівниця, що несла дійницю з молоком, сховала втікачів від Ірода. За це 

отримала подяку та нагороду від Матері Божої: «Абиʹс була скрита, поки 

сьвіта й сонцьи!» [51, с. 142]. Доволі популярні в гуцульській традиції, 

порівнюючи з бойківською та лемківською, вірування, а відповідно – й 

народні наративи, про диференціацію відьом за способом діяльності: «Є 

відьми так само и опирі – від дожджу, від посухи, від морозу, и від коров, и 

від всєкої біди» [51, с. 101]; «Одна є до худоби, друга до вужей, трета є до 

жибів, четверта до звірів, п’ята до людей, шо потинає, до всякого, до 
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дожджу, до граду, до посухи, до всєкого» − розповідає жінка-відьма 

чоловікові, коли той її впіймав [51, с. 108]. Такі уявлення про відьом, які 

стали основою формування мотивів народних оповідань, пов’язані з 

віруваннями про те, що впливати на природні стихії і надсилати бурю, 

грозу, тривалі дощі, град, великі морози, посухи, неврожаї могли «нечисті» 

померлі [147, с. 53]. Окрім того, домінантний у народній прозі мотив 

викрадення молока в корів міг початково стосуватися дощової магії, 

символізувати чаклунські дії з викликання посухи [147, с. 55]. Саме на це 

вказував І. Нечуй-Левицький у праці «Світогляд українського народу», 

наголошуючи на першій прикметі відьом – «вони крадуть з неба дощ і росу 

і держать їх у себе в горшках у хаті або в коморі [167, с. 80]. Зазначимо, що 

така ідентифікація відьом за господарською сферою їхнього впливу 

побутує у народних віруваннях на сусідній із Гуцульщиною Буковині, де 

основним видом занять є землеробська праця: є відьми до молока і 

бараболь, доки не зірвуть цвіт, то з нього можна вивести «барабулі» [51, 

с. 112]; «Йи відьми до всьикого, до кукурузїв і збіжьи» [51, с. 126]. У цих 

зразках відображено вплив своєрідного модусу мислення, який, за словами 

С. Грици, пов’язаний з умовами життя та середовищем існування тієї чи 

іншої спільноти [63, с. 18].  

Передання незвичайних відьомських властивостей по жіночій лінії, 

особливо від баби до онуки, простежуємо у кількох демонологічних 

наративах із Бойківщини та Гуцульщини. Дитина вже народжується з 

незвичайними здібностями, однак їх слід активізувати: баба до онуки 

«Перелети поле!» − «А дитина з лавки на ліжко лише фіть…» 

(Бойківщина) [51, с. 192], мати намастила чимось дитину, фівкнула – «а 

дитина схопила си та по шнурі ид бабі», і так тричі (Гуцульщина) [51, 

с. 101]. Особливим символічним значенням наділена мотузка, яка 

відображає нерозривний зв’язок поколінь (передачу сили 

новонародженому) та слугує медіатором між світами, людським та 

демонічним, важливо долучити дитину не так до соціальної спільноти, як 
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до родинно-демонічної. У гуцульському зразкові особливі збідності 

акивізує незвичайна мазь, поширений атрибут у текстах про польоти 

відьом на сейми. Твір із Бойкіщини зберіг давні уявлення про ритуальне 

криваве жертвоприношення за отримання демонічної незвичайної сили: 

народжується нова відьма, хтось із родини мусить померти. Людські 

жертвоприношення з метою задобрити вищі сили та отримати від них 

бажаний результат, за археологічними даними, були доволі поширеним 

явищем у слов’ян-язичників [117, с. 67 – 68]. У бойківському наративі 

таким чином відбувається певний обмін демонічної душі для відьми на 

людську. 

Вчені відьми, за народними уявленнями, вважалися небезпечнішими 

та лютішими. Чарівницею, за словами Н. Вархол, «могла стати будь-яка 

жінка, щодо якої в громаді відьом було проведено низку певних 

церемоній» [33, с. 125]. Навчання відьомства – центральна тема у кількох 

прозових карпатських зразках. Так, у лемківському наративі такі жінки 

мали дати з маленького пальця крові, «а так шя мушіли позоблікати, як їх 

Бог на швіт дав, шыткы» та «мушіли до дірок у скелях задками пхати» 

[33, с. 125]. Простежуємо наявність відомого в українській традиції мотиву 

підписання душі нечистому, особливо поширеного в легендах про Адама, 

«запродання та відкуплення роду людського». Символічні в цьому ж 

аспекті нагота та скелі, що мали б знаменувати залучення навченої відьми 

до «чужого», «природного», «демонічного» світу й відповідно передання їй 

незвичайних властивостей. Подібне семантичне наповнення має легенда з 

Наддніпрянщини: відьма навчала молодицю – та скинула сорочку і пішла 

за чарівницею берегами і ярами [51, с. 99]. «Чужий» світ представлено 

іншими локусами: берегами і ярами, тоді як долучення до нього 

відбувається через традиційну наготу. На Слобожанщині набуття 

незвичайних можливостей через встановлення зв’язку з нечистою силою 

відображено в оповіданні «Як маляр хотів зробити женщину відьмою»: 

довго читав якусь книгу та наказав молодиці в одній сорочці обернутися 
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задом до образів [51, с. 105]. Смислові акценти змінено: навчання 

відбувається не через залучення до світу природи, духів, незвичайних істот, 

а шляхом угоди з нечистою силою через зневагу християнських символів. 

Саме наруга над святинею та образне уявлення майбутньої діяльності 

відьми і її долі належать, за В. Милорадовичем, до найвідоміших способів 

навчання відьом [156, с. 49]. 

Щодо зовнішніх характеристик відьми, то в оповідній карпатській 

традиції домінує її зображення як звичайної жінки з певними фізичними 

аномаліями. Найпоширеніше відхилення в загальноукраїнському контексті 

– наявність хвостика у родимої відьми. Серед другорядних ознак, про які 

згадується в окремих регіонах, наявність у відьми рогів, двох рядів зубів 

(Волинь), чорної смуги волосся від потилиці до пояса (Харківщина), 

відсутність заросту на статевому органі (Гуцульщина) та ін. [42, с. 125]. 

Різночасові фіксації з Бойківщини відображають тяглість традиції у 

змалюванні відьми, вказуючи на хвіст як найтиповішу ознаку: «То Дмитро 

повідав, жи видів чарівницьу отї на ґанґу, так біло вбрана, як на смерть, і 

мала хвіст» [51, с. 98]; парубок, залицяючись до дівчини, намацав хвоста – 

«то такі вітри почали дути, шо й ну» [47, с. 203]. Така наявність хвоста 

метафорично долучає відьом до світу природи й символізує існування 

природжених дивовижних інстинктів, частково властивих тваринам чи 

птахам (скажімо, можливість літати) [219, с. 178]. Вірування з Покуття про 

новонароджену дитину відьми подає деталізованішу зовнішню 

харатеристику: «Така дитина природзіня нимає, тільки пупчик». Нема 

«цицочок», волосся, тільки ззаду голий хвіст. А як засне, ніхто її не 

розбудить, бо дух її пішов десь між опирі або відьми [51, с. 106]. 

Відьма, за народними уявленнями, належить до людського світу: має 

сім’ю, дітей, зазвичай добра господиня, ходить до церкви, однак у певні 

часові проміжки активізується її демонічна природа, вона завдає шкоди 

людському господарству, здоров’ю тощо. Саме тому так важливо вміти 

розпізнати чарівницю. Цілий комплекс магічних прийомів для виявлення 
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чарівниць О. Курочкін назвав «фольклорним методом процесу пізнання 

відьом» [136, с. 165]. У карпатській традиції його відображено у низці 

вірувань та народних оповідань. Так, на Бойківщині вважають, що відьма 

ніколи не обійде з процесією навколо церкви [49, с. 180], тобто не буде 

учасницею магічного ритуального обходу (символіка кола) з яскраво 

вираженими християнськими тематикою та атрибутикою, який має сильну 

апотропейну функцію й покликаний очистити внутрішній простір від 

усього нечистого [210, с. 171]. Поширені карпатські вірування й про 

шматок сиру чи яєчної шкарлупи, над якими слід провести цілий комплекс 

ритуальних дій (Покуття) [51, с. 94], (Бойківщина) [51, с. 94 – 95]. 

Зазначимо, що ці методи розпізнавання жінок з незвичайними 

властивостями мають загальноукраїнське поширення: за допомогою 

свяченого сиру (Наддніпрянщина) [51, с. 118], вареника із сиром 

(Слобожанщина) [51, с. 95, 96]) та ін. На Покутті та Гуцульщині таким 

чарівним ідентифікатором відьом є різдвяний часник [51, с. 96 – 97; 170, 

с. 126], який належить до універсальних оберегів від нечистої сили [115, 

с. 37]. Найпоширенішим атрибутом, за допомогою якого можна впізнати 

відьму, є, на думку Н. Вархол, стільчик [34, с. 124], який робили зазвичай із 

живого дерева (Покуття) [51, с. 95]. Сидячи на ньому, можна побачити, як 

відьми тримають на головах дійниці (мотив поширений також у текстах 

про сир як елемент розпізнавання), танцюють за вівтарем, стоять спинами 

до вівтаря та ін. Цікаве в цьому аспекті демонологічне оповідання з 

Покуття, в якому чарівна здатність бачити нечисту силу перенесена із 

предмета на людину − пішов Бойко з дєдьом на Івана Хрестителя до 

церкви, поклав на нього ногу, коли священик читав Євангеліє. Батько 

побачив: «Виджу, жи кужда відьма тримає дівницу на голові…» [51, с. 96]. 

Зв’язок з демонічними істотами та володіння незвичайними властивостями 

– типові, на думку О. Бєлової, для слов’янських уявлень про «чужинців» 

[15, с. 24], які в основному акумульовано в фольклорних творах про 

представників інших етносів. Покутський селянин кінця ХІХ століття 
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наділяє такими рисами свого сусіда, однак представника іншої 

етнографічної спільноти. Таке бачення у «своєму» чужинця поширене в 

українській оповідній традиції, зокрема зв’язок гуцулів та волохів з 

нечистою силою відображено у відповідних етіологічних легендах [107, 

с. 123 – 124]. Загалом такі вірування про можливість розпізнати відьму у 

церкві поширені, за Л. Виноградовою, в українській, білоруській та 

польській народних традиціях [37, с. 300].  

До одних із найпопулярніших шляхів розпізнавання відьом належить 

мотив калічення, завдання фізичних ушкоджень тварині-перевертню 

внаслідок контакту з людиною. У карпатській демонологічній прозі 

популярні два сюжетні типи із цим базовим елементом: відьма проникає до 

локації господаря – він завдає їй ушкоджень; чарівниця зустрічається з 

людиною у певному місці й отримує тілесні поранення. Перший тип 

простежуємо в оповіданнях про відбирання молока: через дві неділі 

вийшла Німчиха з покаліченими носом і крижами (Бойківщина) [51, с. 116]; 

Івана жінка на другий день була така синя, що не могла собі ради дати 

(Бойківщина) [51, с. 117]. Другий представлено у творах про зустріч героїв 

за певних часо-локальних обставин (опівночі край села, на роздоріжжі, на 

дорозі в лісі та ін.) та відьомські збори, на які потрапляє чоловік, наймит, 

жовнір. Демонологічні зразки про шабаші чарівниць пов’язані зазвичай з 

метаморфозою відьми у кобилу та мотивом її підковування. Доволі цікавий 

сучасний запис В. Галайчука зі Старосамбірщини: свекруха спіймала жабу 

в банку і прикрила каменем – зранку сусідку забрали з інфарктом до 

лікарні [45, с. 115]. Наповнення тексту такими сучасними реаліями 

пов’язане із самою природою фольклорного мотиву, зокрема його 

тенденцією до постійного повторення, пристосування старих засобів для 

вираження нових фактів – відповідно до історичних та суспільних умов 

розвитку [133, с. 24]. За аналогією до народних творів про муки відьомської 

душі після смерті на тому світі на Гуцульщині побутують поодинокі 

вірування про розпізнавання демонічної істоти таким чином: масло 
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кидають на воду − «…єк відьми, то всяка нехар до такого масла йде» [51, 

с. 123]. 

Доволі поширені у карпатській традиції народні вірування та 

оповідання про те, як можна прикликати відьму після вчиненої шкоди. В 

їхній основі – також елементи парціальної магії, тобто певний вплив на 

об’єкт через предмет, що з ним пов’язаний. До таких відьомських речей та 

предметів належать: кінська підкова (Покуття) [51, с. 98], краплина молока 

(Слобожанщина) [51, с. 98], жаби (Покуття) [51, с. 104, 120]. Усі ритуальні 

дії пов’язано із вогнем. Спалювання жінок з незвичайними можливостями 

було поширене, за словами В. Милорадовича, у країнах Західної Європи 

[155, с. 58], інколи такі випадки траплялися і в Галичині. П. Куліш 

зазначав, що «тільки полум’я відьмам біда: бо полум’я й чорти не 

заговорять» [100, с. 68]. Проведення певних ритуальних дій над цими 

предметами, а саме нагрівання, контакт з розпеченим залізом чи киплячим 

молоком, провокує й відповідний вплив на відьму: серце її пече, як тоту 

жабу (Покуття), приходить щось позичати, бо її пече (Бойківщина), 

прибігла і «все тре себе під груди» (Бойківщина) [51, с. 121]. Доволі 

обширні ритуальні дії з метою прикликання відьми-шкідниці представлено 

у фіксаціях початку ХХІ століття. Так, у бойківських оповіданнях чоловік 

кип’ятив молоко у глечику, тоді зав’язав горстку, що залишилася, до 

торбинки з сирого небіленого полотна, сів на поріг, як на коня, почав 

упихати в мішечок дев’ять голок і бити сокиркою – «Доходит до дев’ятої 

− вна приходит гола. Запхав дев’яту іглу – відьма тріснула» [45, с. 115], 

«одна жінка у глечику в киплячій вода варила єгли, ті єгли тоту жінку 

колять, яка ворожить – «І вона мусит прийти до того, хто варит єгли і 

тоді вже можна знати, хто ворожит» [233, арк. 8]. Подібний наратив з 

Лемківщини наводить Н. Вархол: поляк варив голки у зіпсованому молоці 

– прийшла босорка [34, с. 125]. У народній культурі слов’ян голка наділена 

полісимволічним значенням: як оберіг худоби від нечистої сили, як засіб 

прикликання та розпізнавання відьом, у любовній магії та замовляннях з 
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негативним спрямуванням [30, с. 370-371]. Окрім того, у цих фольклорних 

зразках велике магічне значення має горщик, в якому варилися голки. 

Глиняні вироби, на думку М. Пошивайло, призначені, особливо в 

оповіданнях про упирів, протидіяти ворожій силі, виконують сакральну, 

охоронну функцію [191, с. 478]. Звернемо окрему увагу на образ поляка в 

лемківському зразкові, якого, оскільки він репрезентантував інший етнос, 

сприймали як представника «чужого» світу, що володіє певними 

незвичайними властивостями (зв’язок з демонічним світом). Такі приклади 

в карпатській демонологічній прозі – непоодинокі: відьма-німчиха, бойко, 

що міг бачити відьом та ін. У текстах зі Слобожанщини та 

Наддніпрянщини такою функцією наділено першого сина у матері: він все 

бачить [51, с. 118], чарівниця не може завдати йому шкоди [51, с. 126]. 

Зазначимо, що в окремих зразках творів цієї тематики ритуальні дії не 

конкретизовано, перенесено акцент на їх виконавця: один чоловік, що 

працював у попа, «шос він поворожив, і зараʹз та жіʹнка у тї хвиʹли 

прихоʹдит…» (Покуття) [51, с. 120]. Той факт, що прикликати відьму 

можуть лише особливі люди, своєрідно акумульовано у творі з Бойківщини 

«Як відьми танцювали голі»: газди заплатили подорожньому, щоб усі 

чарівниці стали перед ними [51, с. 105]. Образ подорожнього, наділеного 

незвичайними магічними здібностями, не випадковий і пов’язаний із 

семантикою дороги як межового, порубіжного простору, місця дії багатьох 

міфологічних персонажів. Людина з дороги чи предмет, знайдений на ній, 

перебувають у контакті з «чужим» світом і можуть наділятися лікувальною 

здатністю чи іншими чарівними властивостями [141, с. 126]. Доволі 

цікавий спосіб викликання: подорожній поклав у шапку гроші й покрутив її 

два рази – «Тим часом кожда чирівницї, що робила, то робила, шматє з 

себе верла тай до коршми, тай гола танцювала» [51, с. 105]. Сам процес 

крутіння (створення кругових обертів) характерний для нечистої сили, а 

також широко використовується у ворожіннях [176, с. 15]. У бойківському 

наративі воно забезпечує встановлення зв’язку з потойбічним, демонічним 
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світом і відповідний вплив на нього. Зворотна семантика закладена у 

протилежних обертах, які руйнують цей зв’язок та відновлюють його із 

людським світом: обернув у другий бік два рази – кожна опам’яталася і 

полетіла до своєї хати. 

У народних віруваннях українців великого значення набуває часова 

характеристика демонічного персонажа. У багатьох традиційних культурах 

свято, а особливо «рокове», велике календарне осмислювалося як час, коли 

розкрита межа між «цим» і «тим» світом, через яку легко пройти. 

Ю. Буйських, досліджуючи діяльність відьом у контексті календарно-

обрядових свят, висловлює припущення, що в цей період «посилюється 

саме демонічна природа відьми, її негативні магічні здібності 

активізуються, вона набуває здатності до перевертництва, яка майже 

відсутня в інші дні року» [25, c. 18]. Це свята приурочені, за словами 

Н. Вархол, до зимового, весняного та літнього сонцевороту [34, с. 123]: 

Святий вечір, Страсний четвер, Русальний тиждень, Купала та ін. У цей 

період загалом посилюється демонічна діяльність відьом, хоча кожен 

празник має певну специфіку. Із Великоднем зазвичай пов’язані народні 

оповідання та вірування про відвідини церкви та розпізнавання чарівниць. 

Перебування відьми у храмі мотивоване її бажанням набратися сили, 

вступити у безпосередній контакт з чимось, що заряджене потужною 

позитивною енергією (ризи священика, його руки, замок церкви) [25, c. 19]. 

Саме у цей час можна розпізнати відьму за допомогою певних атрибутів: 

свяченого сиру, вареників із сиром, шкарлупи свяченого яйця, часника, 

стільця із живого дерева, над якими проведено цілий комплекс обрядовій. 

Міфологічні вірування, пов’язані зі святом Юрія, поширені та 

надзвичайно розгалужені в карпатському регіоні, у господарському житті 

якого тваринництво відігравало дуже важливе значення [25, с 20]. Саме 

напередодні цього свята опівночі відьми активізовували свою діяльність, 

щоб нашкодити худобі. Чарівниці приходять до корів − німчиха прийшла 

на саме Юрє (Бойківщина) [51, с. 116], на Юрія відьми ходять відбирати 
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молоко (Покуття) [51, с. 129]; ворожать: «Али тото было перед Йірйом…» 

(Бойківщина) [51, с. 186]; збирають росу: «Рас над досвітком дивльу сьі – а 

то шос лазит по траві» (Гуцульщина) [51, с. 111]. У значній кількості 

творів ці процеси приурочені до дня Івана Купала: «Се мож лише на св. 

Ивана…» [245, с. 239]; «На Івана Купава йдут росу на житі…» 

(Гуцульщина) [245, с. 239] та ін. Посилення активності відьми на Івана 

Купала – сталий світоглядний мотив традиційних вірувань більшості 

українців на різних етнографічних землях [129, с. 464]. Зрідка відьми 

завдають шкоди худобі на святого Петра: на Петра опівночі відьма зі 

свічкою в руках йде до корови (Покуття) [51, с. 128]. Активізація 

незвичайних можливостей демонічної істоти пов’язана також із мотивом 

«відьми збираються на збори, шабаші, сейми». Часові відтинки 

різноманітні: на великі свята (Юрія, Андрія, Івана та ін.) [51, с. 104, 105, 

137]. Однак час таких зібрань уточнено: на східні четверги (Покуття), 

кожного нового місяця першого тижня (Буковина), нового четверга 

опівночі, «бо то четвер відьм», чи нової середи (Гуцульщина) та ін. Такі 

уявлення відображають зв’язок відьми з небесними світилами (місяцем та 

зірками): вона викрадає і ховає їх [206, с. 134], чарівниці на Гуцульщині 

«спивают» місяць, поки не зменшиться і не стане чорним, з його крові 

народжується новий місяць [170, с. 126]. Так поява молодого місяця, який 

уособлює потойбічний світ [14, с. 144], пов’язана із активізацією 

демонічних властивостей відьом: «Коли місяць в серп, то чарівниці на 

гряниці» [14, с. 146], «…як місєц настає на четвер, то вни ходили до 

сейму» (Бойківщина) [51, с. 139]. Домінування четверга зумовлено 

семантикою цього дня тижня, який пов’язували з легкістю у роботі та 

збільшенням достатку, саме в четвер до схід сонця добре примовляти чи 

замовляти [109, с. 414]. В окремих демонологічних оповідних зразках 

активізація незвичайних можливостей відьом з метою завдання шкоди 

людині відбувається на Святий вечір (Бойківщина) [49, с. 180], Русальний 

тиждень (Бойківщина), Клечальну неділю (Слобожанина) [51, с. 114]. 



130 
 

У певний часовий період, коли активізується демонічна сутність 

відьми, вона, окрім природжених ознак (хвостика, волосяного покрову та 

ін.) і здатності поставати у вигляді різних тварин чи речей побутового 

призначення, набуває додаткових зовнішніх характеристик, до яких 

належить голизна або нагота, довге волосся, білий колір одежі. Нагота – 

ознака, яка в народній культурі сприймалася зазвичай негативно і пов’язана 

зі значеннями «чужий», «демонічний», «природний». Вона сприяла 

встановленню контактів з «іншим світом» та використовувалася для 

одержання надприродних можливостей [3, с. 356 – 357]. Саме тому така 

зовнішня характеристика типова не лише для відьом, а й для багатьох 

карпатських (іноді центральних та північно-східних) міфологічних 

персонажів. Ця традиція збережена частково у змалюванні польських 

богиньок, болгарських віл [179, с. 125]. Відьму у карпатських наративах 

зображено голою в період активізації її демонічної сутності: при обливанні 

мертвою водою господарського обійстя (Бойківщина) [49, с. 180]; коли у 

стайні приходить до корів − «а вна цілком гола, як на світ пустила мати» 

(Бойківщина) [49, с. 182]; парубок налякався, бо «вона простоволоса тай 

гола…» (Покуття) [51, с. 128], «відьма доїть коров теж гола» [128, 

арк. 12]. Чарівниця в оголеному вигляді збирає росу: «а то Йваниха 

Квасьньучка гольіська ходит с дьіницив и росу збирайе» (Гуцульщина) [51, 

с. 112], на Юрія Кирило коні пас, дивиться – «вона сі розібрала до голого, і 

ходит, і збирає росу» (Бойківщина) [45, с. 114]; розказували, що в 

Нагуєвичах є така жінка – «Вона сі роздіває догола і ходит після 

дванайцітої години», збирає росу (Бойківщина) [233, арк. 10]. У 

Карпатському регіоні побутують також твори про випадкову зустріч 

людини, зазвичай оповідача, з голою відьмою: «…а вона була гола» 

(Покуття) [51, с. 128]; один чоловік вночі косив траву – «а та чередійнеця 

іде, жинка гола, гет, без всякого» (Гуцульщина) [142, с. 256]. Інколи 

відьма постає з розпущеним волоссям, яке також символізує єднання з 

природним, демонічним світом через недотримання певних людських 
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звичаїв (покривання голови у заміжніх жінок). Окрім того, наділення її 

такою ознакою пов’язане з дохристиянськими уявленнями, що при 

місячному світлі розпущене волосся набувало магічної сили [65, с. 27]. 

Загалом мотив розпущеного волосся у відьми в період її активності 

поширений у традиціях багатьох українських етнографічних регіонів: 

«…іде женщина тиличкою, в однї сорочцї, розпатлана, в руцї цеберку несе» 

(Слобожанщина) [51, с. 127]; «Ось вона скинула юпку, розпатлала волося й 

пішла с хати… Це вона ходила відьмувати» [51, с. 125]. Порівнюючи ці 

зразки з карпатськими, можемо говорити про значне поширення в останніх 

давніх уявлень про демонічних істот, однією з основних ознак зовнішнього 

вигляду яких є нагота (сприяє активізації незвичайних властивостей). У 

поодиноких творах цієї тематики домінує білий колір одягу чарівниці: коли 

відьма хоче іти до корови, «то сі перебирає на біло і волос має 

роспущений» (Покуття) [51, с. 103]. Білий колір одягу своєрідний для 

жіночих міфологічних персонажів української, білоруської, російської, 

південнослов’янської традицій [179, с. 125]. Доволі поширені в оповідній 

традиції Карпат народні твори про те, що тільки душа відьми приходить до 

корови чи завдає іншої шкоди господарству, а тіло залишається вдома. Її 

образ найчастіше пов’язаний зі світлом: душа чарівниці з’являється в 

образах свічки у міхурі (Покуття) [51, с. 130], приходить до корови у 

вигляді червоної кулі чи такої, що світиться (Гуцульщина) [142, с. 256]. У 

текстах з сусідньої Буковини − «гий лучіца, а то була відьма» [51, с. 112], 

«тїло лежит живе биз душі, бо душьи летит у мішюлї» [51, с. 127]. Тут 

можемо виділити два моменти. По-перше, зображення душі відьми у 

вигляді світла пов’язане з давніми віруваннями про цю субстанцію та 

небесні світила (зірки – душі померлих людей, блукаючі вогні – душі 

нехрещених дітей, грішників, самогубців, які приречені на вічне 

поневіряння [221, с. 167]). По-друге, у цих текстах відображено міфологічні 

уявлення (карпатські та південнослов’янські) про наявність у відьом двох 

душ: людської і демонічної, саме остання покидає тіло жінки під час сну і 
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шкодить людям [38, с. 231]. Такі вірування зафіксовано у поодиноких 

фольклорних зразках з інших українських етнографічних земель, скажімо, 

у творі «Відьма і парубок» [62, с. 109]. Зрідка у демонологічних наративах 

подано акустичну характеристику відьом, яка пов’язана з її появою у 

зміненому образі: чоловік у стайні спіймав відьму у вигляді кулі – «Вин 

ударев цей м’яч, тай шо заверещєло» (Гуцульщина) [142, с. 256]. 

Незвичайний звук зображено також в оповіданні з с. Ходович Стрийського 

р-ну Львівської обл.: «я бив жабу, а вона скакала повиж мене і «мявчьила 

так, ги коли котє» [51, с. 115]. Такий звуковий прояв – один із 

незвичайних зовнішніх атрибутів відьом, який з’являється зазвичай у 

патовій ситуації і має чітко виражену захисну, обманну функцію (чарівниця 

прагне налякати людину, щоб захиститися). 

Однією з незвичайних властивостей відьми є зміна її зовнішнього 

вигляду, тобто здатність до перетворення. В. Гнатюк зазначав, що «з 

численних оповідань про відьми і чарівниці знаємо, що вони самі можуть 

прибирати постаті різних звірів або не одушевлених предметів та іншим ті 

постаті накидати» [50, с. 195]. Така можливість перевтілення – типова риса 

карпатської відьми, яка, однак, має свою специфіку. Метаморфоза у 

текстах народних наративів про відьом має своє функціональне 

навантаження, місце у сюжетному ланцюгові, вхідний та вихідний 

продукти переміни, часо-локальні характеристики. У карпатській 

демонологічній традиції вона найбільше поширена в оповіданнях про 

відбирання молока у корів та польоти відьом на сейми, зрідка в інших 

сюжетах: про контакт, зустріч з героєм у певних часо-просторових 

параметрах (на роздоріжжі, в лісі, опівночі) (Бойківщина, Гуцульщина) [49, 

с. 185; 170, с. 127], щоб завдати шкоди людині чи її господарству. На 

території інших етнографічних українських земель такі твори доволі 

поширені: клубок, колесо, щось біле котиться на парубків, дівчину, яка 

йшла з вечорниць, двох жінок, що пізно повертаються додому 

(Слобожанщина) [51, с. 112, 114], відьма у вигляді клубка, свині чи кішки 
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може побити людину, добре її налякати [94, с. 458 – 464], собакою 

відвідати хрестини (Наддніпрянщина) [51, с. 118], йти за возом 

(Слобожанщина) [51, с. 118] тощо. У демонологічних оповіданнях 

українців Карпат метаморфоза відьми, яка хоче відібрати молоко, виконує 

маскувальну, обманну та охоронну функції: твариною приходить до стайні 

− господар пішов на Юрія до стайні ночувати – дивиться: котиться колесо 

(Гуцульщина) [51, с. 115], перекидається у звіра безпосередньо в 

приміщенні [51, с. 103], набуває іншого образу в момент, коли її схопив 

господар, або коли тікає − «тай вона як зачєла втїкати, зробила сьа 

колесом» (Бойківщина) [51, с. 115]. Найпопулярніші метаморфози: жаба, 

собака, кішка, кобила, свиня, гадина; решето, колесо, біле полотно. 

Перетворення відьми в сюжеті про відбирання молока часто зворотне, 

інколи кількаразове. Повернення до людського образу зумовлене дією 

часових чинників: господар «рано приходит до свої стайнї, а то жінка, 

йиго кума» (Покуття) [51, с. 116]. Відображено традиційну семантику ночі, 

коли максимально активізуються незвичайні можливості усієї нечистої 

сили. Зворотне перетворення в оповіданні з Гуцульщини відбувається, коли 

жінка завела впійману відьму у вигляді білого собаки до хати (повернення 

у традиційний людський локус) та засвітила (символічна часова зміна ночі 

й дня) [170, с. 128]. У кількох зразках відьма у тваринному образі стає 

жінкою через биття: «Бив тілько, аж доків сї не стала с пса жінка» 

(Покуття) [51, с. 117]. Биття – один із давніх магічних ритуалів, головне 

призначення якого – відігнати злу силу (апотропейна функція) та 

захиститися від її шкідливого впливу [106, с. 18].  

Переміна як одна із центральних властивостей характерна також для 

творів про відьом інших тематичних циклів. У бойківському наративі про 

народження дитини – майбутньої чарівниці, в основі якого наділення 

демонічного персонажа рисами змори (душити сплячих, пити їхню кров), 

стара відьма вирішує вбити сина: «Я оберну сї в кітку тай піду до стодоли 

та му виссу всю кров…», «ти будеш вітром, а я буду вилами» [49, с. 192]. 
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Образ кота в оповіданнях про відьом пов’язаний з демонічною природою 

тварини, на появу якої вплинули колір (зазвичай чорний) та здатність 

бачити вночі. Значна кількість легенд та оповідань про перетворення різних 

демонічних персонажів у кота (босуркань, стригоїв, богинок, 

двоєдушників) відомі в українській традиції. Подібним мотивувальним 

елементом (бажанням завдати шкоди людині) наділена метаморфоза в 

іншому прозовому зразкові із Бойківщини: «Але рас вона сьи зробила 

котом, то псом і зачила сьи на нього кидати, бо хотіла настрашити» [51, 

с. 127].  

Загальновідоме як у карпатській, так і в загальноукраїнській традиції 

перетворення відьми на кобилу поширене в основному в сюжеті про 

відьомські шабаші й пов’язане з мотивом підковування чарівниці. Так, в 

гуцульському оповіданні циган за наказом наймита у Космачі підкував 

господиню-відьму [51, с. 138], а у зразкові з Покуття вона пораненою 

кобилою повертається з відьомських сходин [51, с. 138]. У цих творах 

закладена амбівалентна семантика тварини: зв’язок з нечистою силою та 

медіаторна функція. Походження коня в українських етіологічних легендах 

пов’язане із чортом: Бог перетворив його на тварину, щоб Адамові легше 

було працювати на землі [226, с. 146]. Окрім того, образ коня, посередника 

між «своїм» та «чужим» світами, широковідомий в народних чарівних 

казках «як репрезентант міфологічної традиції» [75, с. 12].  

Здатність до самоперевтілення зумовила існування в поодиноких 

зразках народних оповідань про властивості відьом перетворювати людей. 

У записах кінця ХІХ – початку ХХ століть такий мотив поширений в 

демонологічних наративах про відьомські сейми: чарівниця перетворює 

наймита на коня, долаючи таким чином межу між світами [51, с. 138]. 

Певної трансформації зазнала така метаморфоза в сучасних текстах: в кінці 

села Залужани живе Цьоткова така – «вона може перетворювати людину в 

що-зна-що. Сеніва в жабу перетворила» [233, арк. 9]. Збережено давній за 

походженням зв’язок чарівниці із земноводною твариною, хоча змінено 



135 
 

саму семантику метаморфози: переміна – як один із варіантів шкідливої 

діяльності демонічного персонажа щодо людини. 

Отже, карпатська відьма, незважаючи на значну кількість 

найменувань, характеризується певними сталими зовнішніми вродженими 

рисами (хвіст, волосяний покрив) та набутими властивостями під час 

активізації її демонічної активності (нагота, розпущене волосся, здатність 

до перевтілення). Активна діяльність чарівниць зазвичай приурочена до 

важливих народних свят, особливо до Юрія та Івана Купала. До 

регіональних особливостей гуцульської традиції належить диференціація 

відьом за сферами впливу: для худоби, від дощу і т. д.  

 

 

4.2. Функціональна природа чарівниці: сюжетно-мотивний 

комплекс  

За українськими віруваннями та уявленнями, відьма наділена різними 

функціями. В основі більшості з них – мотив «відьма завдає шкоди», який 

реалізує себе у значній кількості варіантів. Найчисленнішу групу народних 

наративів українців Карпат становлять прозові зразки про те, як відьма 

відбирає молоко у корів. Цей мотив, за словами Л. Виноградової та 

М. Толстої, найкраще опрацьовано в українській, білоруській та 

західнослов’янській традиціях [37, с. 298]. На запитання П. Іванова «Що 

таке відьма?» більшість опитаних селян наприкінці ХІХ століття відповіли, 

що це жінка, яка доїть уночі чужих корів і псує їх [94, с. 438]. Розглядаючи 

твори цього тематичного блоку, можемо виокремити 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 із сіллю; збирає коров’ячий слід; 

псує молоко.  
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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. «Божою росою» вважали молоко. Саме тому в більшості зразків 

цей процес має часову приуроченість до дня святого Юрія, коли вперше 

виганяють худобу на пашу: Повиходили «чирівницї на толоку на Юрє тай 

збирают росу» [49, с. 187], «…а дуже була роса на Юрі…А вона там коло 

того костела мала відро і так собі стала, так ту роʹсу збирала…» [105, 

арк. 58]. Окрім дня святого Юрія, відьми часто збирають росу на Івана 

Купала, рідше – в Русальний тиждень. Посилення активності відьми на 

Івана Купала – сталий світоглядний мотив традиційних вірувань більшості 

українців на різних етнографічних землях [129, с. 464]. Дуже цікавий у 

цьому аспекті сучасний запис із Бойківщини: «На Івана Купала идут росу 

на житі, жито є святе, росу та в флящя, флящя» [255, арк. 83]. Вода, 

зібрана у такий спосіб, допомагає від усіх хвороб. У цьому зразкові 

поєднано семантику води, землі та зерна як цілющих, чудодійних начал. 

Типологічно та семантично близькі до цього оповідання зразки із Покуття 

та Бойківщини у зібранні В. Гнатюка. За першим, чарівниця «от ходит по 

хлїбі, тай збирає, дайи корові, а та дайи молока», «росу збирайи» [51, 

с. 99]. У ньому відображене особливе шанобливе ставлення українців до 

хліба, зерна, колоска, який вважали символом добробуту й достатку [116, 

с. 148]. У другому зразкові із Бойківщини вода наділена тими ж функціями 

та символічним значенням: «А на водї ци кубіта якас махала чимос по водї, 

на бродї» [49, с. 121]. У наративі початку ХХІ століття із села Вовче 

Турківського району Львівської області хронологічні межі дещо 

розширено: «Треба йти на Купава ци Русавна п’ятниця» [255, арк. 74]. 

Русальною називали п’ятницю, яка передувала Трійці, саме в цей день 

могла активізуватися нечиста сила, з метою захисту від якої люди 

заквітчували свої обійстя. Невід’ємний елемент народних оповідань про 

збирання роси – зовнішній вигляд відьми, а саме її нагота й розпущене 
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волосся; таке уявлення має загальноукраїнське поширення з певними 

регіональними відмінностями: «а то Йваниха Квасьньучка гольіська ходит 

с дьіницив и росу збирайе» (Гуцульщина) [51, с. 112], на Юрія Кирило коні 

пас, дивиться – «вона сі розібрала до голого, і ходит, і збирає росу» 

(Бойківщина) [45, с. 114]. Нагота, характерна для відьом й інших 

слов’янських традицій, сприймалася в основному як негативне явище й 

ототожнювалася зі значеннями «чужий», «природний», «демонічний», а 

також сприяла встановленню контактів із «тим світом» і набуттю 

незвичайних властивостей [3, с. 355 – 356]. Сучасні фіксації із Бойківщини 

відображають значну продуктивність цього мотиву в оповіданнях про 

збирання роси: «Гола баба ходит, роздіваєсі до гола так, як її мати на 

світ родила, навіть волосся розпустит» [255, арк. 56], «…голенька вона 

була, голенька-голенька, не вбрана» [105, арк. 88]. Зазначимо, що мотив 

«гола відьма активно діє, завдаючи людям шкоди» належить до 

міграційних мотивів, активно побутуючи у зразках про відбирання молока 

у стайні, зустріч відьми з людиною та ін. Народні оповідання цього 

тематичного пласту, в основі яких – проведення певних незвичайних дій з 

метою отримання потрібного результату, відображають давні уявлення про 

акціональну та вербальну магію. Чарівниця використовує певний інвентар, 

проводячи магічні дії. Це відро, скопець і цідильце (Бойківщина), хустини 

(Покуття), кантар або поділ спідниці [47, с. 210], ополоник (Гуцульщина) та 

ін. Простежується один із різновидів апотропеїчної магії, коли дія 

скерована на об’єкт через його замінник, предмет, що був з ним у контакті 

[214, с. 168]. Надзвичайно різноманітне варіювання словесного чинника, 

народного замовляння, яке відображає давню віру в магічну силу слова. 

Більшість відомих записів належать до так званих замовлянь-описів 

ритуальних дій [169, с. 26]. Можемо виокремити кілька основних 

різновидів.  
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- перенесення рис предмета на інший через відбирання частини від 

цілого: «Беру ужиток, але не вшиток» (Лемківщина [34, с. 124], 

Бойківщина [49, с. 122]); 

- закон аналогії, за О. Соляр [214, с. 151]: «Сметану збираю, сметану 

збираю» (Бойківщина) [255, арк. 36], «Із усїх сїл сїм кісьлїв» (Бойківщина) 

[51, с. 125]; 

- надмірна гіперболізація з метою забезпечення успішного 

результату: «Мині молоко, а тобі гімно! Я – по кістки у молоці, а по коліна 

у сметані» (Бойківщина) [105, арк. 85], «Я не збираю саму росу, але з 

маннов з усеї худоби, шо ходит сим полем, з усеї землї, з усего цьвіту, шо є 

на сьвітї…» (Гуцульщина) [245, с. 239]. 

Сучасний наратив з села Залужани Дрогобицького району містить 

епізод ворожіння над зібраною росою, тоді як відсутній словесний чинник 

[233, арк. 11]. Цей твір виник, на нашу думку, за аналогією до народних 

оповідань про відбирання молока за допомогою різних побутових 

предметів, які поширені в прозовій традиції карпатського регіону. Кілька 

зразків відображають чітку часову приуроченість моменту ворожіння. За 

бойківським оповіданням, перед великими святами стара Німчиха 

розстелила хустку на землю і щось над нею ворожила: «С куждойі хыжкы 

по мишцьі!» [49, с. 186]. У тексті з Буковини значну увагу звернено на 

акустичний вияв худоби: кладе на столі дійницю, слухає, де корова 

заричить, і примовляє: «Минї сметана та масло, а тобі − каже − най буде 

вода» [51, с. 104]. В інших прозових зразках цього тематичного пласту 

чарівниця отримує молоко, використовуючи різні господарські предмети: 

землеробські знаряддя (соха), інвентар для худоби (дійниця, воловоди), 

знаряддя для тіпання льону, конопель (терлиця). Саме ці предмети стають 

тимчасовим місцем зберігання вкраденого молока, над якими ще треба 

провести певні ритуальні дії: «А вна підставила коновку, через бальок 

перевісила два воловоди тай, каже, с тих воловодів молоко так тече». 

Примовляла: «Сьтій, маленька, сьтій» (Бойківщина) [51, с. 121]; 
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«Застромила ніж у терлицу тай доїт, а молока повен цебер» 

(Гуцульщина) [51, с. 123]. За зразком із Покуття, коли чоловік відьми 

захоче молока, дев’ять разів бовхне сокирою об соху – «тогди з сохи 

поцюркотит молоко, а єк уже доста, то ковтне вістрям раз у соху і молоко 

перестане іти» [51, с. 123]. 

В оповіданнях про збирання роси чи інше ворожіння на молоко 

дійовою особою часто є людина, яка долучається до магічного ритуалу, 

несвідомо чи навмисне, й отримує відповідний результат. З незначними 

відмінностями ці тексти побутують в усіх етнографічних регіонах 

Українських Карпат: господар почав волочити «обрикінке» по траві, 

повісив їх на стіну, «а з них молоко тече», всім показував на показ 

(Бойківщина) [49, с. 187]; побачив відьму, як вона махає чимось на воді – 

після того його корови мають багато молока («Тото молоко, що вна собі 

хотіла, прийшло до мене») (Бойківщина) [51, с. 121]; наймит випасав коні, 

коли дві баби збирали хустками росу. Зранку в стайні «а то уже цїле 

мочуло зробило сї у стайни з молока, а з оброкинок фурт цуркотиь, так, 

якби с кирницї вода йшла». Сусіда прийшла позичати макітру – вже 

оброкинки сухі (Покуття) [51, с. 122]. Інколи герой навмисне копіює дії 

чарівниці, змінюючи відповідно і замовляння: «Шо тобі – те мені, шо 

тобі – те мені». «Як прийшло полудне – з кантарів молоко тече…» [45, 

с. 114]. У кількох варіантах образи чоловіків етнічно марковані, що 

відображає реалізацію в текстах відповідних етнічних стереотипів: німець 

викрав у відьми шматок хустини – і сьогодні так є, що німці знають «тото», 

мають стільки молока, як води (Бойківщина) [49, с. 186]; жид Авраменко 

випасав коні, вуздечками згортав росу, примовляючи «А я на вшиток!» 

(Бойківщина) [51, с. 122]. Відображено одну із характерних ознак євреїв, 

якою є, за народними уявленнями українців, захланність. Своєрідно 

акумульовано її в етіологічних легендах про походження парші у жидів [48, 

с. 33]. Сатирично-гумористичний образ представника єврейської спільноти 

подано також в іншому бойківському оповіданні: Жид під час того, як 
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відьми збирали роси, почав паскудити під кущем − «Та моє, каже, молоко 

таке смердєче, що не можна сї нахилити…» [49, с. 187]. На прикладі 

оповідань про відьму і солдата (москаля), які поширені значною мірою на 

центрально- та східноукраїнських землях [94, с. 451; 206, с. 136; 226, 

с. 197], простежується використання образу офіцера у бойківському 

наративі: спостерігаючи за відьмою, він промовляв: «Із усїх сїл сїм псів» − 

собаки прийшли і роздерли корову чарівниці [51, с. 123]. Інколи 

копіювання дій чарівниці навмисне провокує негативні наслідки для самої 

людини: подорожній купець взяв «кусник тих чарів» у боденку і примовляв: 

«І я с кожної хижки не беру хобай по пів лижки» − «Як сьа молоко зачьало 

льати до хати, ледви втік» (Бойківщина) [51, с. 123]. Простежуємо 

акумулювання у тексті великої магічної сили слова (вербальна зміна 

замовляння провокує гіперболізовані наслідки), яке, за словами 

Х. Ящуржинського, в давні часи наділялося здатністю матеріалізуватися в 

реальності [261, с. 559]. 

Доволі чисельну групу творів, в основі яких – мотив «відьма відбирає 

молоко», становлять оповідання про прихід чарівниці до господаря. 

Відбувається вторгнення демонічної істоти в людський локус: подвір’я, 

стайню тощо – з чіткою метою нашкодити людині. Ці фольклорні зразки 

побутують у всіх етнографічних регіонах Українських Карпат, хоча, без 

сумніву, можемо говорити про їхнє загальнонаціональне поширення [94, 

с. 478; 206, с. 135; 226, с. 199]. Розглядаючи структурні особливості 

прозових текстів, можемо виокремити два найпопулярніші сюжети, відомі 

у різних варіантах: відьма проникає до стайні, щоб видоїти корову, та 

чарівниця приходить на подвір’я, щоб поцупити щось. Зазначимо, що, як і 

в інших прозових зразках про відьом, у цих творах простежується певна 

часова приуроченість події, однак у значно розширеному вигляді: «на 

сьвєта», Юрія, Купала, Петра. Народна традиція значним чином варіює 

зовнішній вигляд героїні під час проникнення, зберігаючи антропоморфну 

подобу чи надаючи зооморфної форми шляхом метаморфози. Зображення 
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відьми, яка приходить до худоби, в людському образі характерне 

здебільшого для східноукраїнської оповідної традиції: вночі коло опівночі 

чути крик – «ось вона скинула юпку, розпатлала волося й пішла с хати… 

Це вона ходила відьмувати» (Слобожанина) [51, с. 125]; розпатлана відьма 

у довгій білій сорочці йшла з дійницею в руках [226, с. 199]. та ін. У 

карпатській демонологічній прозі на таке зображення натрапляємо зрідка: 

коли відьма хоче іти до корови, «то сі перебирає на біло і волос має 

роспущений» [51, с. 103]. Набагато численніша група творів із мотивом 

перетворення відьми. Таку здатність до переміни, а також нічні польоти, 

вміння «морочити, відводити очі», страшний дар панування над природою, 

П. Іванов вважав найтиповішими ознаками відьми [94, с. 458]. В 

оповіданнях цього циклу метаморфоза має охоронну, обманну та 

маскувальну функції, тому в сюжетному ланцюгові її місце непостійне 

[106, с. 17]. Найпоширеніший мотив «відьма у перетвореному вигляді 

проникає до стайні», який зазвичай пов’язаний із сюжетними елементами: 

господар пильнує свою худобу та намагається впіймати лиходійницю. 

Відьма найчастіше приходить до худоби у вигляді: жаби (Лемківщина, 

Бойківщина, Гуцульщина, Покуття), свині (Покуття, Бойківщина), собаки 

(Гуцульщина, Бойківщина, Покуття), кота (Покуття, Гуцульщина), колеса 

(Гуцульщина), решета, білого полотна та ін. Найпопулярніший вихідний 

образ переміни в оповідній прозі українців Карпат – жаба. На Лемківщині 

жабу перед стайнею називали «босоркою» [34, с. 123]. Такий зв’язок 

демонічного образу із земноводною істотою цілком закономірний (жаба 

володіє певними незвичайними властивостями) і типовий для всієї 

слов’янської традиції [69, с. 387]. Наведемо кілька прикладів із Бойківщини 

та Гуцульщини: «На саме Юрє Німчиха обернула сї в жєбу і прискакала до 

тої хлопки…» [51, с. 116]; раненько на Івана ропуха велика – дідо старий 

каже: «Це Чопеха прийшла!» [142, с. 257]; «То чаривниця приходила 

молоко брати, а в’на ся переробила на жабу,’би її не пізнати» [45, с. 115]. 

Доволі поширена, особливо на Гуцульщині, переміна відьми в собаку. 
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Ототожнення цієї тварини з нечистою силою зумовлено її зв’язком із 

вовком (хтонічною істотою) та уявленнями про собаку як образ душі 

покійного. Такі собаки-душі, за В. Клінгером, у давнину перетворюються 

на собак-демонів, які в християнському світі ототожнювалися переважно із 

чортом [114, с. 256]. Образ тварини в гуцульських демонологічних 

оповіданнях урізноманітнено атрибутивними характеристиками, зокрема 

кольору: «білий пес», «пів білий, пів чорний», «сухий пес білий» та ін. У 

текстах з інших українських етнографічних земель кольорова 

характеристика зазвичай відсутня: опівночі в дванадцятій годині господар 

дивиться, «жи сидит пес коло корови» (Покуття) [51, с. 117]; відьма 

перетворюється на свиню, а тоді на собаку (Бойківщина) [51, с. 117], інколи 

домінує руде забарвлення: руда собака лізе з відром через огорожу і йде до 

коров (Слобожанщина) [51, с. 119]; до стайні зайшов «великий красий пес 

межи худобу» (Покуття) [51, с. 119]. Зрідка простежуємо перетворення 

відьми на кішку (Гуцульщина) [170, с. 129], свиню: «Іде якас така 

свиниско…» (Бойківщина) [51, с. 117] та ін.  

До специфічних мотивів гуцульської оповідної традиції належить 

сюжетна конструкція «відьма перетворюється на вужа (гадину) та ссе 

корову»: «Є такі відьми, шо сї перемітуют на вужі на Ивана вдосвіта», 

«Оден чоловік найшов коло корови гадину, шо сцала корову» [170, с. 129]. У 

цих зразках відображена бінарна семантика тварини: культ вужа, якого 

вважали охоронцем хатнього добра та затишку, та нечиста, демонічна 

природа змія, образ якого, за християнським вченням, ототожнюється з 

дияволом [69, с. 280]. Виразніше культ вужа-охоронця дому подано в 

оповіданні з Покуття: «стрийна мала вужа, і теля як продасть, то вуж 

ссе!.. А молоко як зачне бувало доїти, то так гуркотит, як у хмарі 

перевертає сї» [51, с. 125]. Відомі випадки, що господині спеціально 

ставили тарілки зі щойно здоєним молоком для вужів, казали, що корова, 

яку ссе вуж, матиме особливо багато молока [161]. Мотив «відьма у вигляді 

тварини ссе корову» поширений в кількох варіаціях на інших українських 
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землях: пастух дивиться − «корову ссе велика дуже жаба… Та жаба була 

ворожка. І відьма може обертатися на жабу» (Бойківщина) [233, арк. 12], 

«…лізе хорт через пліт – тай під корову, тай цорк, цорк, ссе, як тельи» 

(Поділля) [51, с. 118]. У певних зразках відьма у зміненому вигляді зберагіє 

антропоморфні функції: «Нараз кітит сї обійчина з решета право піт 

корову і чуйи, обійчина вже й доїт корову» (Покуття) [51, с. 114], «а то 

відьма (такий капшучок, а в нїм світло) доїт корову» (Покуття) [51, 

с. 130].  

У народних оповіданнях про проникнення чарівниці до стайні 

господаря важливе місце посідає мотив її схоплення чи впізнання. Воно 

відбувається зазвичай за допомогою певних предметів утилітарного 

призначення, які, за народними віруваннями, наділені певними магічними 

властивостями. До таких належать борони, мотузка, свячена вода, осиковий 

кілок тощо. Борони – одне із найритуалізованіших сільськогосподарських 

знарядь, наділене могутньою апотропейною символікою. Наявність зубців 

робить борони універсальним оберегом разом з іншими зубчастими та 

гострими предметами: вилами, граблями, гребенем, серпом та ін. [68, 

с. 235]. Цей образ в демонологічній прозі українців Карпат поширений 

здебільшого в текстах з Покуття: господар кладе борону на ворота [49, 

с. 184], лягає під них, щоб побачити та впізнати відьму [51, с. 101], кидає 

знаряддя на чарівницю у зооморфному образі та ловить її [51, с. 101]. В 

окремих зразках магічна природа знаряддя підсилена часовими 

характеристиками: на Великдень, коли правиться Всеношне, можна залізти 

під борону та впізнати відьму. У тексті з Поділля таким семантичним 

зарядом наділено образ осикової борони. Осика, за народними уявленнями, 

− універсальний оберіг від нечистої сили: вона запобігає посмертному 

приходу мерців, злодіянню відьом та інших демонічних істот, «широко 

застосовується у превентивних магічно-ритуальних поховальних, 

календарних та оказіональних діях» [130, с. 49]. За народними 

оповіданнями з інших українських етнографічних регіонів, відьму можна 
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впіймати за допомогою осикової палиці: Василь, перший син у матері, 

торохнув осиковою палкою по колесі (Слобожанщина) [51, с. 115]. У 

християнізованих варіантах осикову палицю замінено на незвичайну: у 

диякона була така палка, що могла у всяку нечисть попадати, бо на ній 

було стільки сучків, скільки в Отчинашу слів (Слобожанщина) [51, с. 110].  

До універсальних образів-апотропеїв у демонологічних наративах 

належить також мотузка, яку господар закидає на відьму. У цих зразках 

простежуємо давні уявлення про магічну силу нитки, мотузки, а також про 

охоронну функцію кола, яке створюється шляхом магічного оперізування 

[19, с. 167]. Образ мотузки, основними характеристиками якого є 

протяжність та здатність зав’язуватися на вузол, поширений у різних 

варіаціях. Господар закидає на відьму «курій із дзвона» (Покуття) [49, 

с. 184], «шлюбний очкур» (Покуття) [51, с. 101], «кулешінник червоний і 

шлюбні покірниці» (Покуття) [51, с. 102], «шнур на відлів» (Покуття) [51, 

с. 101] та ін. Доволі цікавий образ шлюбного пояса. За народними 

уявленнями, молода на весіллі дарувала чоловікові червоний пояс, який 

мав оберігати його від вроків, наговорів та чужих жінок [19, с. 172]. У 

демонологічних текстах захисну здатність цього атрибута одягу підсилено 

його участю у весільному обряді, це надає більшої магічної сили. 

Закидання на відьму шлюбного пояса зумовлює її зворотну метаморфозу, 

повернення до людського вигляду: «Відьма си перекидає ци на пса, чи на 

кота, то аби зловив на слюбний очкур, тай вона перестоїт якийс чьис, тай 

зробит сї жінков» [51, с. 101]. Образ червоного шлюбного пояса із 

чарівною властивістю здійснювати переміну поширений також у народних 

прозових зразках про вовкулаків. Використання предметів ткацтва, 

винятковість та унікальність яких пояснюється тим, «що вони створені в 

особливих умовах або ж отримали статус предмета-знака у попередніх 

важливих обрядах» [19, с. 54] непоодиноке в демонологічних зразках. У 

творі з Покуття господар впіймав відьму (її душу в капшучку, що 

світиться) за допомогою незвичайного міха, який готують на перший 
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Святий вечір [51, с. 130]. Загалом можемо говорити про загальноукраїнське 

побутування цього мотиву: господар закидає ремінник відьмі на шию 

(Наддніпрянщина) [51, с. 129], накидає мотузку [226, с. 199].  

Дуалізм язичницьких уявлень та християнських впливів простежуємо 

у текстах із Покуття і Гуцульщини про те, що відьму можна впіймати за 

допомогою свяченої води: «Йо такі йорданьсков водов булькнув на него 

(колесо), а переді мнойу стала мойа сусьіда Федориха Павльучка» [51, 

с. 115]. В основі такого мотиву – давні вірування про могутню силу та 

очисну здатність цієї речовини, які згодом підсилено християнськими 

чинниками (вода освячена в церкві). Таке використання християнських 

релігійних актів магічного характеру часто бачимо в народному 

господарському календарі [66, Т. 1., с. 5]. У творах про відбирання молока 

поширені в поодиноких фіксаціях інші шляхи схоплення відьми: челядник 

підковує відьму-кобилу (Бойківщина) [49, с. 185], за аналогією до 

оповідань про сейми, чоловік може спіймати її тільки при роботі й до того 

має бути непоміченим (Бойківщина) [49, с. 192] та ін.  

Народні оповідання, де людина стає свідком відьомських 

незвичайних справ (збирання роси, відбирання молока від худоби), мають 

доволі своєрідну розв’язку, де визначається подальша доля чарівниці. 

Можемо виокремити такі основні мотиви цього пласту. Доволі поширений 

базовий сюжетний елемент «господар відпускає чарівницю за певну 

винагороду» – зазвичай, за гроші: відпустив її за десять римських 

(Бойківщина) [49, с. 182]; відьма дала чоловікові, що підгледів, як вона 

збирала росу, десятку, щоб мовчав (Гуцульщина) [51, с. 112]; син 

відкуповує матір за десятку (Буковина) [51, с. 127], інколи – за предмети 

одягу: чарівниця дає циганові сердак, щоб познімав підкови (Гуцульщина) 

[51, с. 138]. В оповіданні з Покуття господар отримує багато молока 

протягом наступного року [51, с. 114]. Відома така форма відкупного й у 

текстах з інших етнографічних земель: будете мати стільки молока, скільки 

захочете [51, с. 128]. Зрідка у творах карпатського регіону господар 
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застосовує до чарівниці фізичне покарання – б’є, а тоді відпускає (Покуття) 

[49, с. 184]. Порівняємо з відомими записами народних оповідань з інших 

українських територій, в яких побита чи прив’язана відьма згодом помирає 

(Слобожанщина) [51, с. 184], господар вбиває її коромислом (Буковина) 

[51, с. 117], ножем у серце чи ґралями (Поділля) [51, с. 127-128]. Карпатські 

демонологічні оповідання про летальні наслідки для демонічної істоти 

відомі у кількох зразках: вуйко побив Гаврилиху за те, що до корови 

прийшла, вона згодом померла (Покуття) [51, с. 125]; чоловік − граблями 

власну жінку у вигляді кішки (Покуття) [51, с. 131]. У цих творах 

відображено давні уявлення про покарання за гріхи не тільки після смерті, 

а й за земного життя. Таке покарання має конкретний фізичний характер і 

вбачається у смерті, хворобі, паралічі, сліпоті та інших хворобах [224, 

с. 545]. До пізніших за походженням форм відкупного належать, на нашу 

думку, обіцянка відьми більше не відбирати молоко (Покуття) [51, с. 116] 

чи «направлення» корови господаря (Покуття) [51, с. 117]. 

В основі творів, де відьма викрадає щось із подвір’я господаря, 

ворожить над коров’ячим слідом, отримує молоко через сіль, – уявлення 

про парціальну магію, вплив на предмет, що певним чином пов’язаний з 

об’єктом магічного впливу [19, с. 3]. Значного поширення в карпатській 

демонологічній прозі набули народні оповідання про те, що чарівниця 

викрадає трісочку з дверей стайні: «с стайні з одвірка утеше тріски, тай 

вже відобрала молоко» (Покуття) [51, с. 104], «кожний все рік брала на Їря 

молоко… Там видять, двирі постругані, там то, там то» (Бойківщина) 

[255, арк. 69], «вона може пошкребти шось там біля дверей стайні…» 

(Бойківщина) [255, арк. 71], «бодай хоч трошечки тріски вона вітам 

уріше…» (Бойківщина) [105, арк. 84]. На Лемківщині, щоб відібрати 

молоко, босорки брали солому або траву з чужого двору [34, с. 123]. 

Варіювання у структурі мотиву синонімічне й не зумовлює значних 

модифікацій сюжету в текстах. Дещо зміщено семантичні аспекти у творах 

зі схожим сюжетним розвитком, в основі яких, однак, уявлення про 
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контактну магію, вплив через дотик. Сучасний зразок з Бойківщини 

оповідає: «Вона прийшла, тіки за клямку подержала: догори, донизу, і всьо 

– дев’ять хат догори, в долину – перехрестіться: молока нема» [45, 

с. 115]. Символічне у тексті число дев’ять, поширене також у зразках із 

Бойківщини про збирання роси із дев’яти меж, відображає множинну 

велич, значну кількість, знаменує образ трьох світів [180, с. 40], тобто 

великий масштаб вчиненої відьмою шкоди. Дотиковий аспект домінує 

також у наративі з Лемківщини, де босорка відбирала молоко, клепаючи 

дерев’яними ложками по чужих дворах [34, с. 123]. 

Народні вірування українців про слід тварини як символ та 

уособлення її самої знайшли відображення в прозових текстах про 

відбирання молока. Поширені вони здебільшого на Бойківщині та Покутті: 

як женуть корови, відьма спостерігає, «а відтак лиш озме слїду…» і молока 

не буде (Покуття) [51, с. 119]; «…на Івана Купала зранку збирала сліди 

корів на пасовиську (тую глину, на якій вони були)» (Бойківщина) [47, 

с. 212]; «…то навіть сліди і сліди збирала з коровів. Шось знала, то від 

злого ся робит» (Бойківщина) [255, арк. 4]. Таке ворожіння, «нашіптування 

на слід», за українськими уявленнями, вважалося одним із 

найнебезпечніших і могло завдати великого лиха [180, с. 123]. Поширені в 

кількох зразках оповідання про відбирання молока через сіль: скільки 

маржини через горсточку солі перейде, стільки молока і відбере (Покуття) 

[51, с. 104], «То вона своїм коровам ту сіль давала, би її ся доїли, а від тих 

– забрала» [45, с. 114]. Кристалики солі, за народними уявленнями, 

наділені особливою енергією, нашіптування на неї має важливий характер 

під час проведення інших невербальних дій. У текстах про відбирання 

молока сіль концентрує у собі всю енергію чужої худоби, яка вступила із 

речовиною в безпосередній контакт: «вона брала солі у платочок чи в папір 

і клала під каміні, як худоба йде пасти вже з другої хати, аби худоба туди 

переходила, була мала доста молока» [105, арк. 82]. Зазначимо, що, окрім 

текстів про цілковите відбирання молока у худоби, в гірських регіонах 
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побутують оповідання про псування, тобто зміну певних його фізичних 

властивостей (густини, смаку, консистенції): газда вилив молоко у 

бербеницу, до обіду воно «зшиптіло» (Гуцульщина) [49, с. 181]; піна на 

молоці не стає (Буковина) [51, с. 126], молоко тігнулося і смерділо 

(Бойківщина) [45, с. 115]. Простежуємо певну зміну смислових домінант у 

таких наративах, відмінну семантику: важливо не так придбати для себе, як 

нашкодити іншому. Пояснення насправді повсякденних речей, які 

трапляються у господарстві, відбувається під сильним впливом традиції 

(відьма відбирає молоко) й продиктоване діяльністю демонічної істоти.  

Доволі поширені в українській прозовій традиції народні оповідання 

про те, що відьма може завдавати різноманітної шкоди у господарстві. Так, 

на Поліссі до таких способів відбирання добра, прибутку в господарстві 

належали: відьма краде сало у свиней, шкодить урожаєві жита чи льону, 

висмикує кур’яче пір’я [38, с. 234]. Наративи про свійських птиць 

побутують також у певних гірських регіонах: на Покутті, коли відьма 

повисмикує у курей пір’я, вони несуться у бур’янах [51, с. 119]. Відомі 

також прозові зразки про викрадення капустяних висадок за допомогою 

незвичайних коней, що щезають [51, с. 119] чи опирів, які перетворюються 

на цих тварин [51, с. 120]. Можемо тут говорити про вплив умов життя та 

середовища існування на появу фольклорних мотивів у нових варіаціях. 

Доволі цікавий образ опирів – помічників відьом. 

Шкідливий вплив відьом на людські господарства не обмежується 

лише відбиранням молока чи якогось іншого достатку. «Малоросійська 

відьма також ходить уночі з відром і ссе кров з сонних, умертвляє людей, 

викрадає дітей або «псує», «їсть їх очима», пожирає трупи» [156, с. 54]. 

Окремі мотиви знайшли також своєрідне відображення в карпатських 

демонологічних оповіданнях. Відомі різночасові фіксації творів про 

завдання шкоди шляхом використання мертвої води: она взяла «метіль з 

дитини до флєшкі» (дитина померла), на «Сьвітий вечір цілком гола» 

вийшла на двір і пообливала тим обійстя своєї братової [49, с. 180], може 
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підлити мертвої води [45, с. 114]. Вода, якою обмивали покійника, 

вважалася дуже небезпечною, її виливали в глухих безлюдних місцях, щоб 

не нашкодити навіть тваринам. Вона володіла надзвичайною негативною 

енергією та могутньою силою. Народні тексти підтверджують це: «Від 

того чьису нїчо в хаті не могло сї утримати, ані курка, ані корова, ані 

конина, ані нїц. Що купит, тай здохне» (Бойківщина) [49, с. 180]. Часто 

такі ритуальні дії, особливо в сучасних записах, спрямовано на саму 

людину, її життя та здоров’я: то «людина буде схнути, схнути, поки не 

вмре» [49, с. 180]. Негативна діяльність відьом, а саме їх вплив на здоров’я 

через певні предмети, відомий і у фіксаціях кінця ХІХ століття. Так, гуцули 

вірили, що злі духи збирають шерсть ту, що викидають, а відьми її січуть – 

«и тим потинают людей, робє калїками або на смерть» [51, с. 108]. 

Простежуємо використання відомої в зразках про чарівниць парціальної 

магії. Об’єктом обрано загальнопоширену в гуцульській побутовій культурі 

річ, оскільки вівчарство – основне заняття в цьому гірському регіоні. 

Загалом використання волосся (шерсті тварин) відоме в народній магії, за 

його допомогою можна позбавити людину життя, передати хворобу та ін. 

[223, с. 422]. Застосування речей, пов’язаних із смертю, покійником, 

цвинтарем, в народній магії трапляється доволі часто: «мертву воду 

підливають, землю з цвинтаря, лєнточки з вінків, яйця закопуют» [233, 

арк. 11], що зумовлює активне побутування оповідань цієї тематики, а 

відповідно – й певні зміни в народному образі відьми. 

На думку Л. Виноградової, для карпатської босорки (босоркані) 

характерні окремі риси змори (функція давити, душити сплячих, пити їхню 

кров) та богінки (функція підміни дитини) [38, с. 236]. Так, у тексті з 

Покуття відьма підміняє людську дитину на свою, порушуючи певні 

заборони у визначений час: коли місяць змінюється з казибріта на марот і 

вночі не світити світла, відьма підкидає опирє, а сама мучить людську 

дитину, бо свою б так не могла мучити [51, с. 106]. 



150 
 

Народній традиції відомі різні способи відвернення відьминої шкоди, 

які органічно вплетено в сюжети відповідних демонологічних наративів. 

Вони різні за походженням. Так, Л. Виноградова виокремлює такі 

ритуальні форми вигнання чи знищення відьми: ментальні (заборони, 

повір’я, мотивування), вербальні (термінологія, фразеологія, фольклорні 

тексти), акціональні (спалювання опудала, її атрибутів) [38, с. 235]. Цікавий 

ритуальний комплекс з апотропейною функцією представлено у творі з 

Гуцульщини: господар ввечері відливав воду дев’ятьма ложками, метав 

«вуглє» дев’ять разів, примовляючи. Водою побризкав корови, а «вуглє» 

висипав біля воріт і через нього перегнав корови [49, с. 181]. Представлено 

використання акціональної та вербальної магії, хоча акцент зроблено на 

ритуальних діях, в основі яких – уявлення про воду та вогонь, які 

відганяють нечисту силу та очищають від її негативного впливу. Вірування 

про вогонь як очисну, а водночас караючу за гріхи субнстанцію, поширені 

в іншому гуцульському наративі: відьом брали, в’язали ланцюгами і пекли, 

поки не відверне посуху, дощ чи інше зло, що вчинила [51, с. 101]. Такі 

зразки виникли під впливом історичних реалій: в багатьох країнах Європи 

відьом піддавали тортурам водою чи вогнем, поширене було їхнє 

спалювання. Під польським впливом траплялися такі випадки спалення 

відьом і в Галичині під час засухи чи холери [156, с. 58]. У багатьох 

демонологічних наративах доволі поширене уявлення про позбавлення від 

відьомської шкоди, а то й анулювання демонічних сил, шляхом проведення 

певних християнських обрядів: чоловік змусив дружину висповідатися, а 

дитину охрестити – довго і добре жили (Бойківщина) [49, с. 192]; піп «най 

мене й дитину заклене, там є в книгах заклинанє, тай від нас злі духи 

відступлє, и я тай дитина вже не мем належати до них» (Гуцульщина) 

[51, с. 101]; жінку, яку спіймав чоловік, піп благословив, щоб була «чистов 

чьильидинов» (Гуцульщина) [51, с. 108]. Саме такі церковні релігійні акти, 

«як освячення, благословення, хрещення, кроплення і мащення святою 

водою і оливою, приймаються народною практикою, як сильні магічні 
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акти» [66, Т. 4, Кн. 2. с. 5]. Таке визнання їх магічної сили народною уявою, 

за словами М. Грушевсьвого, «було, по всякій очевидності, першим актом 

приймання християнства народним життям, незалежно від його 

догматичної сторони» [66, Т. 4, Кн. 2. с. 5]. Загалом в системі народних 

знань та вірувань поширені різні способи та шляхи захисту та відвернення 

відьомської шкоди: господарі роблять хрест дьогтем на дверях стайні та 

одвірках (Покуття) [51, с. 101]; покійна Марія «воском висукувала» напасті 

відьом (Гуцульщина) [51, с. 108]; знахарі обкурювали худобу васильком, 

яким обкладають хрест на Чесного Хреста (Покуття) [51, с. 111]; святили 

дерево «колокічку», робили з нього кілочки і запихали ті кілочки у роги 

худобі (Покуття) [51, с. 111]; треба тричі махнути косою над коровами, то 

опириця не має права [51, с. 115]; стайню обкурювали чорним ладаном, 

проскурою, яку роздають на Великдень, лупиною з писанок, «лайнікою 

корови робиться на дверях хрест» (Покуття) [51, с. 130]. За словами 

Т. Лаврука, серед українців Карпат особливо актуальною є тема 

календарної демонології, а відповідно – й широка система оберегів та форм 

магічних засобів захисту, де провідне місце належить хрестикам-оберегам 

[137, с. 909]. Лушпиння великодніх яєць також наділене сильною 

апотропеїчною функцією: ним обсипали довкола хати, щоб ніяке зло не 

лізло [196, с. 202]. 

Окрему тематичну групу демонологічної прози про відьом 

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

Загальноукраїнського поширення набули уявлення про вміння відьми 

літати на Лису гору, коли молодий місяць, а участь у таких «зборищах», за 

Н. Войтович, були своєрідною посвятою, імітацією, тимчасовим переходом 

на «той світ» [42, с. 127]. Карпатська демонологічна традиція визначає 

певні часові континіуми активізації незвичайної сили відьом у такий 

спосіб: четверги (Бойківщина), на Юрія (Покуття), на великі свята 

(Покуття), кожної нової середи (Гуцульщина) та ін. На Лемківщині, як 

зазначає Н. Вархол, загальнопоширене повір’я про зустріч відьом на 
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сходинах під час зимового, весняного та літнього сонцевороту [34, с. 123]. 

Варіює народна традиція також локуси таких зібрань, які часто 

відображають особливості місцевого рельєфу. Гора у різних 

трансформаціях – найпоширеніший образ, символ найвищої точки землі, 

один із різновидів світового дерева, межовий простір між своїм та чужим 

світами. Саме на слов’янських Красних горах, за О. Воропаєм, проходили 

різні язичницькі обряди, збиралися упирі, перелесники, горіли «вічні вогні» 

[44, с. 254]. Відьомський політ на гору І. Чеховський вважає актом 

відбирання молока-дощу в небесних світил [241, с. 156]. Варіації Лисої 

гори в карпатській демонологічній прозі: кругляк (горбок на пасовиську 

розміром 2-3 м) (Покуття) [51, с. 104], «вези мене на Гирицю на сугир» [51, 

с. 138], «на тій горі» [51, с. 137], «на високий грунь Близниці в Рафайловій» 

[170, с. 126] (Гуцульщина). Окрім гір, поширені також інші локуси 

помежового значення: границі (Бойківщина) [49, с. 192], (Покуття) [51, 

с. 133, 137], між полями сусідніх сіл (Гуцульщина) [51, с. 135], на луках 

(Лемківщина) [34, с. 123]. У християнізованому варіанті з Покуття відьми 

на новий рік приходять до церкви, щоб обговорити свої плани на майбутнє 

[51, с. 95]. Саме біля цієї культової споруди, яка наділена могутньою 

силою, відбувалися сходи для вирішення громадських питань, молебні 

процесії для забезпечення врожаю та запобігання стихійним лихам [220, 

с. 283]. Локалізація таких сходин, пов’язана з певною місцевістю, 

характерна і для сучасних наративів цієї тематики. Так, на Бойківщині 

оповідають, що відьми збираються на тополях біля села Глибівка 

Богородчанського району: «Відьми, кажут, шо колись були, де тополі, 

вони на Івана там сходилисі, забирали молоко» [47, с. 204], далеко в полях 

[47, с. 205].  

У творах про відьомські сейми один із центральних є мотив «відьма 

літає», який має загальноукраїнське поширення. Для цього вона 

використовує різноманітний господарський інвентар: коцюбу, мотику, 

віника, помело та ін.: «тай відьми їдут на кочергах на границї» (Покуття) 
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[51, с. 104]. Такі традиційні жіночі знаряддя, після проведення над ними та 

демонічною істотою певних ритуальних дій, наділяються незвичайними 

властивостями. Найпоширеніший мотив «відьма покриває себе та 

господарський рудимент чарівною маззю, рідиною»: взяла з-під припічка 

мазь, намастилася, «тай крізь гори пішла каглов» (Гуцульщина) [51, с. 135]; 

взяла пляшечку з полиці, намазалася, сіла на кочергу та й гайда в комин 

(Гуцульщина) [51, с. 136], відьми перед Іваном тої ночі мають таку мазь 

(Покуття) [51, с. 137]; стріги можуть намаститися чарівною маззю і 

вилетіти (Лемківщина) [34, с. 123]. В окремих зразках особливу увагу 

звернено саме на походження цих мазей. У творі з Покуття жінка викопала 

«масти» з-під порога [51, с. 133]. Поріг, за народними віруваннями, межа 

між світами, де живуть «духи», домовики. Його сакралізація пов’язана із 

давніми звичаєм хоронити померлих родичів під порогом [180, с. 284]. В 

іншому покутському зразкові детально описано процес виготовлення 

незвичайних мастей: уночі відьма встала, витягнула плужок з шафи, зорала 

на припічку та й посіяла просо. «В кі хвильці просо зійшло і зацвило», 

змолола його, намастилася ним і пішла з кочергою на границю битися з 

відьмами [51, с. 133 – 134]. Можемо провести до цього твору паралелі з 

народних казок про виконання героєм незвичайних завдань за короткий 

термін з допомогою змієвої (чортової) доньки, також представниці 

«чужого» світу (СУС 313). Особливим семантичним зарядом наділено 

образи печі (уособлення жіночого начала, неперервності людського роду) 

та плуга (символу чоловічого запліднюючого начала). Незвичайна мазь, 

рідина допомагає чарівниці у проведенні метаморфози: відьма намастилася 

чимось, сіла на кочергу та й сказала «ну» − та став кінь (Покуття) [51, 

с. 135]. Загалом твори про можливість відьомських польотів за допомогою 

чарівних мазей, рідини, масла чи олії поширені у значних варіантах на 

українській території: баба намастилася маслом, сіла на коцюбу і поїхала 

комином (Поділля) [51, с. 132], жінка «помахала с каганчіка тай пішла у 
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гори (комин)» (Буковина) [51, с. 133], вона чогось лизне тай вилетить через 

камін (Слобожанщина) [51, С. 133] 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) [51, с. 104], збирати зілля для чарування, потанцювати з 

боденками та дійниками (Лемківщина) [34, с. 123], битися. Мотив 

відьомських боїв, поєдинків побутує здебільшого на Покутті та 

Гуцульщині: збираються на границях і б’ються [51, с. 133]; «…а они си 

б’ют на тій горі» [51, с. 137]; перед Іваном відьми «їдут на границу і там 

сї косами рубают» [51, с. 137]. Такі поєдинки через відображення у 

своєрідній формі ритуального биття з функціями продукування та 

відганяння мали б забезпечити його учасницям збільшення достатку, з 

одного боку, та закріпити відповідні сфери впливу, кордони, межі між 

ними, з другого. Інколи таке биття застосовувалося у сербів, поляків та 

інших слов’ян для встановлення межі між селами [158, с. 180]. 

Підтверджують цю думку і фольклорні тексти, де поєдинок не має 

летальних чи інших серйозних наслідків для його учасниць. Так, за 

гуцульським зразком, «родимі відьми мали свої мечики від терлицї…» [51, 

с. 135], як ішли між полями сусідніх сіл, говорили: «Шьо тну, не перетну» 

[51, с. 135]. У творах з інших етнографічних регіонів побутує інше 

мотивування відьомських сеймів: одруження упиря з відьмою (Буковина) 

[51, с. 105], «бо всї відьми по п’ятницях і серидах лїтають ночу на мітлах з 

чортами гулять» (Слобожанщина) [51, с. 131], на «заговини» позбиралися 

в однієї відьми, все виїли з молошника, а ввечері моталися в Київ 

(Слобожанщина) [51, с. 133]. Мотив ритуальної гостини поширений також 

у гуцульському наративі: після сейму був «баль» − повна хата панів, перед 

кожним стоїть «килішок» із якимсь напоєм [51, с. 135].  

Невід’ємним сюжетним елементом багатьох оповідань та легенд 

цього масиву є участь людини за певних обставин та в результаті окремих 
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дій у цих сеймах. Найпоширеніший мотив – «чоловік підглядає за 

відьмою», який продуктивний також у текстах про збирання роси. 

Варіювання відбувається зазвичай на суб’єктному рівні: чоловік, який 

спостерігав за дружиною, жовнір, наймит, гуцул. Воно не створює значних 

трансформацій мотиву і тексту відповідно. У подальшому сюжетний 

розвиток відбувається у таких напрямках: герой бере участь у відьомських 

битвах, потрапляє на сейм, та потім не може повернутися додому [51, 

с. 133]; чарівниця карає чоловіка [51, с. 132]. У карпатській традиції 

найбільшого поширення набули наративи про участь людини у 

відьомських поєдинках: жовнір перебив на границі дванадцять відьом 

(Покуття) [51, с. 134], наймит покалічив багатьох чарівниць, серед яких – і 

свою господиню (Покуття) [51, с. 135, 138], (Гуцульщина) [51, с. 138]. 

Продукуюча функція цього мотиву різна: герой отримує похвалу (Покуття) 

[51, с. 134] або покарання − чарівниці добре вибили гуцула (Гуцульщина) 

[51, с. 135]. Із можливістю перетворення чарівниці на коня (кобилу) 

пов’язаний сюжетний епізод про її підковування, а відповідно й 

розпізнавання (Гуцульщина) [51, с. 136 – 137]. З незначними відмінностями 

простежуємо активне використання цього мотиву в текстах про відбирання 

молока, що свідчить про його міграційний характер (загальна ознака 

мотиву), однак в межах народних наративів про відьом. Більшість творів 

про участь людини у відьомських зборах об’єднує мотив важкого 

повернення із «чужого», демонічного світу, який типовий також для 

народних казок. Дорога займає доволі тривалий для людського життя 

проміжок часу. Показовою в цьому плані є легенда з Гуцульщини: 

священик три роки повертався до села [51, с. 135]. Число три, одне із 

найвідоміших у народній традиції, поширене також і в інших зразках: 

чоловік повертався додому три тижні (Слобожанщина) [51, с. 133]. Цікаво 

представлено «чужий», потойбічний простір: Бог дав днину – ксьондз 

сидить на гіллі на смереці і тримає в руці кінське копито (Гуцульщина) [51, 

с. 135], чоловік сидів у лісі на високій ялині (Лемківщина) [34, с. 123]. 
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Повернення до людського простору характеризується також незвичайним 

способом: на терлиці, поки не сказав «вйо» і не залишився без нічого [51, 

с. 134], на кобилі чи підкованій відьмі, на мітлі, поки говорить «гойда» та 

ін. Зазначимо, що у кількох гуцульських текстах відьма вирушає на шабаш 

верхи на парубкові, якого часто перетворює на коня [51, с. 138]. Цей мотив 

В. Милорадович вважав «менш небезпечними справами відьом», як у 

Гоголівському «Вії» чи подібних до нього народних казках [156, с. 54]. 

Популярний західноєвропейський мотив про польоти відьом на шабаш з 

чортами виражений в український традиції досить слабо. 

Народні уявлення про смерть відьом та, відповідно, прозові зразки 

мають загальнонаціональне поширення. Важка смерть чарівниць – це 

покарання за зв’язок із нечистою силою, вона не відійде в інший світ, поки 

не передасть свої знання [37, с. 300]. Народні оповідання про смерть відьом 

можемо поділити на такі групи: фізичні аномалії, природні катаклізми, 

акцент на часовій протяжності передсмертних мук. Перший різновид 

представлено в оповіданні з Бойківщини: «За то як вмирала, то страшно 

конала. Бичим голосом ревіла, нїхто до неї не міх приступити, а очи її так 

понабігали, як гусїчі єйцї» [49, с. 180]. Подібні народні зразки поширені й 

на інших українських територіях: «Лежить вона, зареве, мов скотина, 

нелюдським гласом, гавка, як собака…» [156, с. 60]. У гуцульських 

наративах, які найбільше зберігають зв’язок цих демонічних істот із 

природними явищами, акцент зроблено на реакції природи на смерть 

відьми: «Єк умре таке, то доти буде або дождж, або посуха, доки єму 

голов не відрубают» [51, с. 101]. Такі природні катаклізми – покарання за 

гріхи відьми, поширені також в оповіданнях про інших грішників 

(потопельників, вішальників та ін.) Образ відьми-чередільниці домінує в 

наративі з Покуття: Як померла стрийна, «то корова так рикала, що трохи 

двері не поломила» [51, с. 125]. Своєрідно акумульовано його в сучасному 

записі з села Лімни Турківського району Львівської області: коли помирала 

відьма, «то молоко, каже, текло з кожного ступка, каже, так по подвіру 
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молоко текло із кожного ступка…» [255, арк. 15]. Метод гіперболізації 

використано для зображення усього молока, яке відібрала чередільниця за 

життя. Зв’язок чарівниці з нечистим відображено в сучасному записі із 

Бойківщини: «Тоді як їй зробили трувну, то так вітри дули, шо чуть 

дерева не повикорчовували. Шо диявол робив» [45, с. 115]. Вважаємо, що це 

оповідання виникло під впливом народних вірувань про заложних 

покійників. Відьом, чаклунів, самогубців Н. Панікаровська трактує як 

людей, які добровільно обрали долю заложних [173, с. 40]. А вихор, 

сильний вітер зберігає з ними тісний зв’язок, є реакцією на їхню смерть. 

Народні уявлення про передачу знань під час смерті відображено у творі зі 

Старосамбірщини: відьма Пушкарка вмирала дуже довго, просила в людей 

пробачити і забрати від неї ту «Чорну книжку» [45, с. 115]. Загалом 

уявлення про передавання «знань» майже в тих самих формах побутує по 

всій Україні, воно відбувається під час безпосереднього фізичного контакту 

чи словесно, зазвичай дітям чи онукам [47, с. 244]. У творі з Бойківщини 

всі знання акумульовано у так званій чорній книзі.  

Народна прозова традиція Карпатського регіону зберігає фольклорні 

зразки про своєрідне існування відьом після смерті, що пов’язано з 

уявленням про дві душі чарівниці та її стосунком до заложних покійників. 

У гуцульському наративі природні катаклізми після відьминої смерті 

безпосередньо пов’язані з її подальшим існуванням: «…а в трунї всякий 

цвіт і лїд, и відьма вивалила язик» [51, с. 101]. Відрубали голову – «а кров 

жидівська потекла» [51, с. 101]. Голова – розумовий центр людини, в 

якому концентрується управління всіма фізичними та духовними 

процесами. Саме обезголовлення знаменує остаточне позбавлення відьми 

не лише душі, а й усіх її незвичайних можливостей. Доволі поширені в 

карпатському регіоні народні оповідання з центральним мотивом «відьма 

після смерті приходить до родичів»: «…як вмерла чарівницьа, то прийшла 

до того дому і не давала невістам корови дойети» (Бойківщина) [51, 

с. 110]; мати-опириця приходила до сестри оповідачки колисати дитину 
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[51, с. 115]. В основі цих зразків – давні уявлення про дворушників, до яких 

частково належить і відьма. Саме демонічна душа оживляє тіло померлого, 

примушуючи його ходити серед живих та завдавати їм різного роду шкоди 

[27, с. 53]. Двоєдушність відьми, а саме те, що лиходійства чинить 

демонічна сутність, засвідчує також текст з Буковини: як спіймають душу в 

мішюлику, а тіло несуть до гробу, коли мішюлик впустити, душа увійде в 

тіло і відьма оживає [51, с. 108]. Один із популярних способів боротьби із 

демонічною душею відьми – осиковий кілок: ходила доти, доки її не 

закляли, «батюшка прибивав її осиковим приколнем» (Слобожанщина) [51, 

с. 110]. Якщо демонічну душу відьми можна знищити, то людська, за 

народними уявленнями, покутуватиме за вчинені гріхи на тамтому світі. 

Народні оповідання дидактично-моралізаторського спрямування про 

покарання відьми після смерті доволі популярні в карпатській прозовій 

традиції. За сюжетом, обидві жінки, одна з яких чарівниця, кидають дві 

грудки сиру на воду: «То так мою душу будут йисте…», бо її душа брудна, 

а сусідки чиста (Гуцульщина) [142, с. 257]; стара відьма і донька, яка хоче 

навчитися, кидають дві грудки сира на воду: «А стара як кинула, як ся 

злетіло то гаддя всяке, всякі риби, всьо, − той сир тіко іно махнув», 

«…отак будут мою душу щипати» (Бойківщина) [45, с. 115]. За народними 

уявленнями, які також прийняла офіційна християнська релігія, ворожіння 

та порушення різноманітних заборон – великий та непростимий гріх [1, 

с. 544]. Загалом ці зразки відображають, за Б. Путіловим, одне із 

призначень фольклору – пропагувати моральні норми народної культури 

[197, с. 158]. 

Отже, народна прозова традиція Карпат зберегла та своєрідно 

трансформувала вірування та уявлення про відьму та її незвичайні 

можливості, втілені у її функціональній природі. Найвідоміший мотив – 

«відьма завдає шкоди господарству» поширений в кількох варіантах: 

відбирання молока різними методами, урожаю рослин (кукурудзи, капусти 

та ін.), домашньої птиці тощо. Інший великий тематичний цикл наративів 
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про відьом становлять тексти про зібрання (сейми, збори, сходини) 

чарівниць.  

Відьма – один із найпопулярніших жіночих персонажів української 

демонології та, відповідно, народної демонологічної прози, яка поширена у 

словесній традиції всіх українських етнографічних регіонів. Зберігаючи 

певні загальнонаціональні риси, відьма має свою регіональну специфіку. 

Не становить винятку й карпатська босорка, босурканя, чередільниця, 

чарівниця та ін. Проаналізувавши демонологічні оповідання про відьму 

різних часових фіксацій з Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини та 

Покуття, можемо виокремити кілька моментів. По-перше, побутування 

поширених уявлень про родимих та вчених відьом, домінування у 

природній зовнішності карпатської чарівниці фізичних аномалій (хвостика, 

волосяного покрову) та наготи під час активізації її демонічної діяльності 

(збирання роси, відбирання молока тощо), яка символізує долучення до 

природного, «чужого» світу та налагодження з ним контакту. 

Найважливішими часовими відтинками такої активізації є свята. Домінує, 

безперечно, день святого Юрія, покровителя небесної вологи та худоби. 

Карпатська відьма – зазвичай жінка вже поважного віку, на відміну від 

чарівниць з інших українських земель, добра господиня, дружина і мати, 

яка живе звичайним життям, ходить до церкви тощо. Доволі поширена в 

карпатській оповідній традиції соціальна та етнічна ідентифікація 

чарівниці. Здатність відьми до перетворення, яка характерна не лише для 

української, а й слов’янської демонічної істоти, має свою специфіку: 

карпатська чарівниця перевтілюється зазвичай у жабу, собаку, коня, вужа, 

біле полотно та ін. Народні прозові зразки акумулювали велику кількість 

способів та методів розпізнавання відьми (найвідоміший – під час 

Великодньої служби), її прикликання, захисту та відвернення шкоди. Щодо 

функціональної природи цього демонологічного персонажа, вважаємо 

мотив «відьма завдає шкоди господарству» у варіанті «чарівниця забирає 

молоко чужих корів» найпродуктивнішим у демонологічних оповіданнях 
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карпатської традиції. Вона робить це різними шляхами: збирає росу, 

приходить до стайні господаря, забирає якусь частинку одвірка, воріт, 

ворожить, отримує молоко через різні предмети (воловоди, сіль), нашіптує 

на коров’ячий слід. Другу велику тематичну групу становлять тексти про 

відьомські збори, які також мають свою часову (коли новий місяць, в певні 

дні тижня) та локальну (гора, горбок, межа та ін.) приуроченість. Локальна 

зазвичай відображає особливості місцевого рельєфу. На значну увагу 

заслуговує мотив контакту демонічної істоти з людиною. Він поширений у 

таких варіантах: чоловік спостерігає за діяльністю чарівниці та копіює її, 

часто невдало з гіперболізованим результатом, господар вистежує відьму в 

стайні, схоплює та отримує від чарівниці відкупне, зрідка – фізично карає 

або вбиває; герой бере активну участь у відьомських сеймах (спостерігає, 

завдає шкоди, важко повертається додому з потойбічного, демонічного 

світу). Сучасні записи засвідчують тяглість традиції на різних рівнях зі 

зміщенням певних семантичних домінант – відьма завдає шкоди не так 

господарству, як самій людині, її життю та здоров’ю. 
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ВИСНОВКИ 

 

Одним із багатих пластів української прозової традиції є народні 

демонологічні оповідання, які, зберігаючи зв’язок з вірування та 

уявленнями, актуальні й у наш час і продовжують активно побутувати. 

Пропоноване дослідження – одна із спроб осмислити жанр 

демонологічного оповідання як формо-змістової єдності, простежити 

особливості побутування цього фольклорного масиву. У роботі залучено 

значну кількість текстів про жіночі демонічні образи з етнографічних 

регіонів Гуцульщини, Бойківщини та Лемківщини, проаналізовано їхні 

основні ознаки та функції. 

Історіографічний огляд основних джерел засвідчив активність та 

динаміку цього жанру. У роботі наголошено на тому, що зацікавлення 

народною демонологією припадає на початок ХІХ століття, збирання 

відомостей про яку пов’язано, перш за все, із фіксацією етнографічних 

матеріалів – народних вірувань та повір’їв. Процес записування та едиції 

власне демонологічних оповідань як зразків фольклору бойків, лемків та 

гуцулів розпочався лише у другій половині ХІХ століття. Тексти були 

включені до видань за різними принципами класифікації, хоча й помітна 

тенденція їх певного тематичного групування, наприклад, у збірках 

В. Гнатюка, А. Онищука, В. Шухевича та інших дослідників. Упродовж 

останніх десятиліть більшість опублікованих матеріалів потрапила до 

багатожанрових видань, у яких демонологічні оповідання зараховували 

передусім до міфологічних легенд або казок. Ця ж тенденція збережена у 

ХХ столітті. 

Проаналізувавши наукові дослідження ХІХ–ХХІ століть в галузі 

оповідної традиції демонологічного змісту та народного світогляду, 

виявлено різні тенденцій у сфері опрацювання цього жанрового масиву. 

Наголошено на тому, що у вивчені духовної спадщини науковці 

зосереджували свою увагу здебільшого на характеристиці демонологічних 
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вірувань. Щоправда, основна частина таких аналітичних студій 

проводилася як реконструкція міфологічної системи (М. Костомаров, 

Я. Головацький та інші), у лінгвістичному аспекті (О. Потебня, Н. Хобзей), 

у порівняльному загальнослов’янському чи балканському контексті 

(А. Плотнікова, О. Поріцька) або в системі народного календаря 

(І. Чеховський). 

Досліджено спроби теоретичного осмислення творів демонологічного 

змісту. Зазначено, що намагання окреслити деякі параметри жанру 

«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. У 70–80-х роках ХХ століття 

О. Дей, Л. Дунаєвська та інші дослідники, розглядаючи особливості 

тематики та принципу відображення дійсності, виокремили із жанрів 

неказкової прози твори з демонологічним змістом як один із різновидів 

легенди, а саме як міфологічну легенду. Цю концепцію підтримали 

науковці в подальшому теоретичному опрацюванні (В. Давидюк) та 

едиційній практиці. 

В українській фольклористиці кінця ХХ − початку ХХІ століть 

простежується тенденція розгляду фольклорних зразків оповідної традиції 

за принципом єдності форми та змісту. Відповідно до цього положення й за 

аналогією до російської та білоруської фольклористичних наук 

активізувалося застосування назв биличка або бувальщина на позначення 

творів демонологічної тематики, зокрема про зустріч людини з демонічною 

істотою.  

У дисертації уточнено питання термінології, зокрема розглянуто різні 

погляди як українських, так і закордонних науковців на номінативне 

питання та дефініцію жанру відповідного фольклорного масиву, вказано на 

недоліки певних принципів виокремлення жанру. На основі аналізу формо-

змістових особливостей творів запропоновано сюжетні розповіді, 
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сформовані на основі демонологічних вірувань, про власну або недавню 

почуту розповідь про зустріч людини з демонами чи демонічними істотами 

називати демонологічними оповіданнями. 

Аналіз фіксацій демонологічних оповідань ХІХ–ХХ століть дав змогу 

розкрити формальну та ідейно-тематичну своєрідність цього жанрового 

різновиду неказкової прози. Вказано на взаємозв’язок демонологічних 

оповідань та народних вірувань, що забезпечує тривале функціонування 

фольклорних зразків. Увагу закцентовано на тому, що народні вірування та 

уявлення визначають специфіку семантичного наповнення демонологічних 

оповідань, навіть коли народна традиція використовує одну й ту ж 

сюжетну схему. 

Аналітичний розгляд різночасових фіксацій 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 упевненості у 

реальному існуванні демонічних істот. Іншим, не менш важливим 

чинником, є функціональність жанру. Зазначено, що серед різних функцій, 

притаманних демонологічним оповіданням, домінує інформативна, яка 

повідомляє про факт зустрічі людини з надприродною істотою, а також 

вказує на реальність надзвичайних подій. Вона обумовлює специфічне 

відображення дійсності, що полягає у чіткості та точності повідомлення, 

які спричинені єдністю та взаємообумовленістю епічного ракурсу та 

епічної дистанції. Простеживши часопросторову локалізацію випадку та 

позицію оповідача, виявлено своєрідні риси жанру – наявність ініціальних 

та фінальних формул, висловів щодо правдивості поданої інформації, що 

свідчить про неперервність етнокультурної традиції. 

Як й інші жанри народної прози, демонологічні оповідання мають 

свій комплекс мотивів і сюжетів. На основі аналізу текстів з’ясовано, що 

типовим для цього фольклорного матеріалу є його побутування у двох 

формах – простій і складній сюжетних конструкціях. Тексти простої 



164 
 

структури, або фабульно елементерні, 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.  

При аналізі сюжетно-мотивного фонду оповідань українців Карпат 

про демонологічні жіночі образи простежено, що мотиви цих фольклорних 

зразків для всіх надприродних персонажів формуються на основі одного 

центрального епізоду − контакту демонічної істоти з людиною, який 

стимулює сюжетний розвиток демонологічного оповідання. 

Аналіз поетико-стилістичної системи цього жанру засвідчив тяглість 

традиції. Незважаючи на різночасове походження зразків демонологічного 

оповідання, виявлено тенденції до збереження художньої форми. Про це 

свідчать типові образи, традиційні символи, персоніфікації тощо. 

Незважаючи на відносну стійкість засобів поетичного вираження, вони 

здатні до варіювання та пристосування до цього фольклорного масиву. 

У роботі визначено понятійне ядро терміна «демонологічний 

персонаж», якому відповідає певний набір найбільш показових ознак, 

функцій, мотивів, закріплених за відповідним іменем. Для аналізу жіночих 

образів демонологічних оповідань використано принцип двостороннього 

опису, запропонований Л. Виноградовою, який вважаємо найбільш 

продуктивним та актуальним на сьогодні. Ця схема полягає в дослідженні 

персонажного ряду та аналізі мотивного фонду демонологічних наративів.  

У дослідженні розглянуто окремі погляди на проблему класифікації 

демонічних істот, вказано на її недоліки на персонажному рівні. 

Запропоновано власну систематизацію жіночих демонологічних 

персонажів, взявши за основу розробку поділу міфічних образів нечистої 
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сили Л. Виноградової, структуру яких утворює функціональна ознака, до 

якої внесено корективи – зроблено акцент на фемінних образах карпатської 

демонологічної оповідної традиції. 

У фонді демонологічних оповідань Карпатського регіону 

виокремлено такі групи образів: духи-«господарі» природних локусів 

(майка, лісна, бісиця; русалка; вітерниця, літавиця, перелесниця); духи 

хвороб, епідемій, смерті (Чума, Холера, лихоманка, Колька, Пропасниця; 

Смерть); духи, які уособлюють Долю (доля – недоля, щастя – нещастя); 

демонічний персонаж – персоніфікація часу (П’ятниця, Середа, Варвара).  

Розглядаючи зразки демонологічних оповідань, акцентуємо увагу на 

типових та індивідуальних особливостях у зображенні персонажа, його 

атрибутів та функцій.  

На підставі аналітичного огляду фольклорних текстів про духів-

«господарів» природних локусів виявлено спільні мотиви для всіх образів 

цієї групи – демонічна істота викликає героя, зваблює героя, одружується з 

героєм, насміхається над ним. Закцентовано увагу на типових рисах 

зображення цих персонажів, зокрема на зовнішніх аномаліях – відкритих 

нутрощах. Простежено зміни образу антагоніста на функціональному рівні 

в українських, російських та білоруських зразках, що спостерігаються саме 

у зображенні наслідків контакту головного героя з бісицею. В українських 

текстах виявляється національна тенденція – герой залишається живим, на 

відміну від зображення впливів російських та білоруських демонологічних 

істот, які закінчуються трагічною смертю. 

Аналізуючи оповідання демонологічного змісту про духів хвороб, 

епідемій, смерті, а також духів, які уособлюють Біду, Нещастя, простежено, 

що в творах цієї тематики домінує сюжетотворчий мотив – демон кличе 

людину. Варіювання мотиву в конкретних текстах цих тематичних груп 

відбувається здебільшого на персонажному рівні (Холера, Смерть, Доля), 

рідше – на предикатному (демон кличе людину, стукає у вікно). Типовою є 
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наявність білого кольору в одязі, а також найвищий ступінь здатності до 

метаморфози. 

Розглядаючи фольклорні зразки про персонажів – персоніфікації 

часу, закцентовано увагу на їхній особливості, яка полягає в тому, що 

демонічні істоти уособлюють певний відтинок часу і регламентують 

заборону, яка пов’язана саме з цим часовим періодом. Типовим для них є 

змалювання потворної зовнішності, часто гіпертрофовано зображені 

частини тіла, їхнє вороже ставлення до людини, яка порушила заборону, 

володіння надздібностями (вміння дуже швидко прясти). Спільною для цієї 

групи демонологічних оповідань є структура тексту, ускладнена діалогами, 

введенням у текст героя-помічника. 

Одним із найпопулярніших жіночих демонологічних персонажів 

народної традиції українців Карпат є відьма (босурканя, босорка, 

чарівниця, чередільниця і т.д.). Проаналізовано демонологічні наративи про 

цей персонаж із Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини та Покуття у 

різних часових фіксаціях. На основі цього виокремлено основні ознаки 

образу в зовнішності, часо-локальних характеристиках, походженні, 

властивостях відьом. До домінантних зовнішніх рис належать наявність 

певних фізичних аномалій (у карпатській традиції – хвостика у вроджених 

відьом), волосяного покрову. Серед особливостей зовнішнього вигляду в 

момент активізації демонічної сутності відьми виокремлюємо наготу як 

найпоширенішу ознаку в карпатській народній прозі, здатність до 

перетворення (загальноукраїнська риса), розпущене волосся, білий колір 

одежі. 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. Своєрідною рисою гуцульської відьми вважаємо мотиви її 

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

специфічних ознак персонажа виділяємо також часові відтинки активізації 
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демонічної сутності відьми, з чим пов’язані народні уявлення про наявність 

у неї двох душ: людської та нечистої. На основі аналізу текстів доведено, 

що діяльність чарівниці припадає в основному на великі свята народного та 

християнського календаря: святого Юрія (найпоширеніший варіант), 

Благовіщення, Великдень, Івана Купала, святих Петра і Павла, рідше – 

Святий вечір. Зазначено, що в народній творчості популярними 

залишаються мотиви впізнання відьом (за допомогою свяченого сиру, 

часнику та ін.) та прикликання чарівниць після вчиненої шкоди (шляхом 

нагрівання молока, за допомогою глиняного глечика та голок тощо). 

Наголошено на тому, що такою можливістю наділено в окремих зразках 

особливих людей: бойка, поляка, подорожнього. У наративах інших 

українських етнографічних земель таку здатність має перший син у матері. 

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, в основі яких – давні вірування: вона 

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 в творах про збирання роси, що символізує долучення 

чарівниці до природного, «чужого» світу та встановлення контакту із ним. 

Указано на те, що в наративах про збирання роси та відбирання молока у 

стайні господаря важливого значення та поширення набув мотив контакту, 

безпосереднього чи опосередкованого, демонічної істоти з людиною. 

Тексти про проникнення чарівниці в локус господаря містять інформацію 

про різні способи її впіймання: за допомогою борони, мотузки (від дзвона, 
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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 (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 також її здатність літати та відвідувати відьомські 

зібрання (шабаші, збори). Ці події мають часову приуроченість: на певні 

свята (Юрія, Івана Купала та ін.), окремі дні тижня (новий четвер, середа). 

У текстах простежуємо чітку вказівку на локуси таких зібрань, в основі 

яких – уявлення про Лису гору та відображення особливостей місцевого 

рельєфу (горбик, гора Близниці та ін.). Найпоширеніші мотиви 

демонологічних оповідань цієї тематики: політ відьми за допомогою 

сільськогосподарських знарядь, над якими проведено певні ритуальні дії 

(намащено особливою маззю), бої чарівниць та перебування людини 

(жовніра, наймита, чоловіка) як спостерігача чи безпосереднього учасника 

таких поєдинків. Окрему групу демонологічних наративів становлять 

тексти про смерть відьми. Важкий відхід у інший світ пов’язаний зазвичай 

із потребою демонічної істоти передати комусь своє знання. Її смерть 

супроводжується зазвичай різними катаклізмами та аномаліями: реакцією 

природи (сильні бурі, вихор), акустичними виявами самої відьми 

(стогоном, гудінням, бичачим ревінням та ін.). 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 – самостійний 

жанр неказкової прози, для якого характерний сюжетно-мотивний фонд, 

система образів, формо-змістові ознаки. Народні вірування, що лягли в 
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основу фольклорних текстів і сама природа прозового твору забезпечують 

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

Встановлено, що типовими рисами демонологічних оповідань про всі 

групи жіночих демонічних персонажів є спільна центральна тема – контакт 

героя та антагоніста, здатність до метаморфози, наявність ознак, що 

свідчать про належність демонічної істоти до «чужого» простору. 
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