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АНОТАЦІЯ 

Давидюк Л. М. Народна наративна традиція Західного Полісся: 

статика та динаміка. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.01.07 «Фольклористика». – 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Луцьк, 

2017. 

У дисертації здійснено спробу системного осмислення проблем 

народної неказкової прози в едиційному, тематичному та формальному 

аспектах. У пропонованій роботі в науковий обіг введено автентичний 

фольклорний матеріал, що презентує народно-оповідальну творчість 

західних поліщуків, на основі аналізу якого з’ясовано особливості, 

регіональну специфіку усної прози краю та внутрішні динамічні процеси 

розвитку тематичного та формального планів вираження традиційних 

смислів. Запропоновано розгляд генології усної прози в наративному 

дискурсі. 

У роботі подано огляд праць вітчизняних і закордонних дослідників, 

які стосуються неказкової епіки Західного Полісся, з метою представлення 

джерельної бази та визначення напрямків її обсервації, а також з’ясування 

малодосліджених ділянок наративної традиції краю та проблем, які 

потребують вирішення. На основі цього виокремлено етапи вивчення 

західнополіської народної неказкової творчості, що дозволило простежити 

зміну наукових пріоритетів й конкретні завдання сьогочасних досліджень. 

Перший етап – період несистемної едиції західнополіської епіки 

польськими збирачами у першій половині ХІХ ст.; другий етап – період 

коротких тематичних розвідок та окремих публікацій регіональних наративів 

вітчизняними народознавцями – кінець ХІХ – початок ХХ ст.; третій етап – 

включення зразків із Західного Полісся до академічного видання української 

народної прози в другій половині ХХ ст. та видання окремих збірок 
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західнополіської неказкової прози вкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст.; четвертий – дослідницький етап: період теоретичного осмислення та 

комплексного вивчення явищ західнополіської прозової творчості – кінець 

ХХ – ХХІ ст. 

Виявлено, що за наявності певного арсеналу напрацювань щодо 

неказкової прози Західного Полісся деякі її тематичні пласти на сьогодні й 

зовсім обділені увагою (героїчні, історичні, побутові, реалістичні й 

фантастичні наративи), а багато проблем залишаються системно не 

висвітленими. 

Для комплексного представлення семантики традиційних смислів і їх 

динаміки здійснено докладний аналіз сюжетно-мотивного фонду народної 

неказкової епіки краю. 

Встановлено, що спадкоємність і розвиток традиції на тематичному 

рівні реалізується завдяки взаємодії алогенетичних явищ із поступовими 

змінами поглядів на давніші з них у зв’язку з новими віяннями на різних 

етапах суспільного розвитку. Тому динаміку простежуємо в особливостях 

зображення народних уявлень, досвіду, аксіології, відповідно до чого 

відтворення дійсності в наративах відбувається з різних ракурсів: 

міфологічного, апокрифічного, конкретно-історичного. 

Простежено, що найдавніші міфологічні наративи з тотемістичними 

образами зберігають первісні світоглядні установки. Натомість особливості 

переходу від тотемізму до анімізму простежуємо в образах, які поєднують 

певні ознаки обох згаданих етапів. Власне анімістичні оповідання вже 

виразно демонструють активне поєднання елементів язичницького світогляду 

з християнськими та новомодними суспільними віяннями. Це породжує 

зміну характеристик образів і подій (відбувається їх десакралізація,  

негативізація, змішування і т. ін.).  

Виявлено залучення деяких міфологічних мотивів у апокрифічних 

наративах, які презентують утвердження нового світогляду – християнства. 

Міфологічні й апокрифічні мотиви часто збережено й у пізніших із 
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генетичного погляду творах із конкретно-історичним типом відтворення 

дійсності. У них деякі мотиви, схожі з міфологічними, зображують із 

прагматичної точки зору, натомість побутові ситуації містифікують. Ознаки 

міфічного часу трапляються навіть у наративах, побудованих виключно на 

реалізмі. 

Спадкоємність традиції продемонстровано також поєднанням у 

сюжетах різнорідних мотивів без особливих ознак їх трансформації, що 

трапляється досить часто в усіх тематичних групах західнополіської 

неказкової прози.  

У ході дослідження встановлено регіональні особливості 

досліджуваного фольклорного масиву. На тематичному рівні їх простежуємо 

щодо персонажної системи й тематично-мотивної організації наративів.  

Зауважено, що в західнополіській епіці не представлена вища 

міфологія, окрім неоднозначного образу Красної Пані. Натомість 

демонологічні оповідання становлять найчисленнішу групу народної прози 

краю. Едиційні матеріали із Західного Полісся польських і українських 

етнографів ХІХ ст. й архівні тексти ХХ–ХХІ ст. свідчать про чіткий 

персонажний склад регіональної демонології, який представлений активніше 

чи менш популярно в усіх районах досліджуваного краю. Водночас деякі 

міфологічні образи тут персонажно не оформлені.  

На Західному Поліссі яскраво представлений образ вовкулаки; образ 

вужа характеризується перехідними характеристиками (золоторогий вуж – як 

тотемістичний, хатній вуж – як анімістичний дух поля). Анімістичні духи тут 

переважно антропоморфні. Домовик під дією процесів християнізації майже 

повністю негативізувався. У неказковій епіці краю представлено 

найпрезентативніший в українській традиції образ русалки: це й діти, і 

молодь, і старші жінки, і навіть чоловіки. Найпопулярніший для цієї 

місцевості його вияв – вервечка рівновеликих дітей. Персонажно 

оформлений образ нечистої сили тут пов'язаний із рослинністю і музикою.  
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У західнополіських апокрифах біблійні історії штучно деталізовано 

або, навпаки, залучено дуже фрагментарно. Часто в них привнесено 

етіологічні моменти. 

Характерною особливістю фантастичних і реалістичних наративів стає 

асоціативне спостереження оповідачами міфологічного відголоску в типових 

побутових ситуаціях або ж його абсолютне заперечення. 

В історичних наративах часто події представлено екстрапольовано, 

тому різнонаціональних завойовників обʼєктивізовано в збірному образі 

ворога. 

У героїчних сюжетах із Західного Полісся художньо увічнено образ 

людини-борця з народу. Причому акцентовано не тільки на фізичній силі, а, 

першочергово, на моральній готовності до боротьби (як заради 

загальнонародного блага, так і в особистісному прояві). 

Етимологічно-побутовий масив західнополіської наратології найбільш 

статичний із художньо-історичного погляду. Походження об’єктів у цій 

тематичній групі оповідань виключно реалістичне. Домішки міфологічних 

елементів можна окреслити лише на теоретичному рівні, але самі 

респонденти цього не зауважують. 

Усі західнополіські наративи характеризуються локальною прив’язкою 

наратованих подій (хоч це передбачає лише форма мемората чи жанр оповіді 

відповідно). Часто це відбувається шляхом залучення топонімічних мотивів.  

Тривале функціонування в часі елементів усіх типів свідчить про 

стійкість народної пам’яті, а їх взаємодія – про певну гнучкість до 

сприйняття нових імпульсів. Ці процеси й окреслюють динаміку трансмісії 

традиційних смислів у народній епіці краю. 

У формальному аспекті динаміку простежуємо в розвитку форм 

наратування і жанрових утворень. 

Зауважено, що комунікативна реалізація традиції відбувається в різних 

формах, оскільки усна нарація завжди обумовлена контекстуальною 
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ситуацією, життєвим досвідом наратора, його епічною позицією у творі й 

віддаленістю наратованого від моменту презентації.  

У дисертації запропоновано умовну схему, за якою може відбуватися 

процес трансформації наративного дискурсу від меморативної форми до 

хронікативної і фабулативної. Водночас у роботі зауважено про доцільність 

сьогодні вести мову не про комунікацію, а про усну літературу – фольклор, 

зафіксований на письмі та в друкованих джерелах. 

Процес структурно-композиційної організації різнотематичних 

жанрових утворень продемонстровано співвідношенням меморативної, 

хронікативної та фабулативної наративних форм із жанрами оповіді, 

переказу та легенди відповідно. 

Водночас зауважено, що формальні трансформації доволі тривалі в 

часі, тому безпосередньо їх спостерігати неможливо. Вірогідність жанрових 

переходів можемо припускати лише теоретично, комплексно порівнюючи 

неказковий наративний склад фольклорної традиції. 

На основі аналізу багатого джерельного матеріалу встановлено, що 

найпродуктивніші на Західному Поліссі легенди, менш популярні – оповіді 

та найменш чисельно представлені перекази, що пов’язуємо з особливостями 

фольклоризації текстів і змінністю часо-просторової актуальності сюжетики. 

Докладний розгляд народної наративної традиції Західного Полісся 

засвідчив, що це багатий комплекс свідчень про культурне становлення 

народу, а відтак усна епіка краю – це широкий художньо-інформативний 

простір для нових різноаспектних розвідок. 

Ключові слова: Західне Полісся, наратив, наративна традиція, народна 

проза, мотив, форма нарації, меморат, хронікат, фабулат, жанр, оповідь, 

переказ, легенда. 
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ABSTRACT 

Davydiuk L. M. Folk Narrative Tradition of Western Polissia: Statics 

and Dynamics. – Qualification scientific set as a manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology, specialty 10.01.07 

«Folklore». – Lesia Ukrainka Easterneuropean National University. Lutsk, 2017. 

An attempt to comprehend systematically the problems of folk non- fairytale 

prose in the unitary, thematic and formal aspects was made in the dissertation. In 

the paper, the authentic folklore material that present the folk narrative creativity of 

the western Polissia was introduced into the scientific circulation, and the 

peculiarities, regional specifics of the oral prose of the region and internal dynamic 

processes of the thematic and formal plans of expression of traditional meanings 

were clarified on the basis of its analysis. The consideration of the genius of oral 

prose in the narrative discourse was proposed. 

The paper gives an overview of the works of domestic and foreign 

researchers related to the non- fairytale epic of Western Polissia in order to present 

a source base and determine the directions of its observation, as well as to find out 

the little-studied areas of the narrative tradition of the region and the problems that 

need to be addressed. On the basis of this, the stages of the study of Western 

Polissia folk non-fairytale art were singled out, which allowed to trace the change 

of scientific priorities and the specific tasks of contemporary research. 

The first stage is the period of a non-system edition of the Western Polissia 

epic by Polish gatherers in the first half of the ninetee ХІХ nth century; the second 

stage is the period of short thematic explorations and separate publications of 

regional narratives by native ethnographers - the end of the ХІХ and the beginning 

of the ХХ century; the third stage is the inclusion of samples from Western 

Polissia to the academic edition of Ukrainian folk prose in the second half of the 

ХХ century and the publication of separate collections of Western Polissia non-

fairytale prose at the end of the ХХ – at the beginning of the ХХІ century; the 
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fourth stage is the research stage: the period of theoretical comprehension and 

complex study of the phenomena of Western Polissia prose – the end of the XX – 

XXI centuries. 

It is revealed that in the presence of a certain arsenal of work on non- 

fairytale prose in Western Polissia, some of its thematic layers are totally devoid of 

attention today (heroic, historical, everyday, realistic and fantastic narratives), and 

many problems remain systemically unlighted. 

For a comprehensive presentation of the semantics of traditional meanings 

and their dynamics, a detailed analysis of the plot and motive fund of the folk non- 

fairytale epic of the region was carried out. 

It has been established that succession and the development of tradition at 

the thematic level are realized due to the interaction of the alogenetic phenomena 

with gradual changes on the views to the older ones in connection with new 

developments at various stages of social development. Therefore, we can trace the 

dynamics of the features of the image of people's ideas, experiences, axiology, 

according to which the reproduction of reality in narratives occurs from different 

angles: mythological, apocryphal, concrete-historical. 

It is traced that the most ancient mythological narratives with totemic images 

preserve the original ideological norms. Instead, we can trace the peculiarities of 

transition from totemism to animism in images that combine certain features of 

both of these stages. Actually animist stories are already clearly demonstrate the 

active combination of elements of the pagan ideology with the Christian and 

newfangled social trends. It generates a change in the characteristics of images and 

events (desacralization, negativization, mixing, etc. take place). 

The engagement of some mythological motifs in apocryphal narratives, 

which represent the adoption of a new outlook - Christianity, was discovered. 

Mythological and apocryphal motifs are often preserved in later works from the 

genetic point of view with a concrete historical type of reproduction of reality. In 

them, some motifs, that are similar to mythological, are depicted from a pragmatic 



9 

 

point of view, but domestic situations are mystifying. Signs of mythical time occur 

even in narratives, built exclusively on realism. 

The succession of tradition is also demonstrated by a combination of plots of 

diverse motifs without any special sign of their transformation, which happens 

quite often in all thematic groups of the Western Polissia prose. 

In the course of the research, regional features of the studied folklore array 

were established. At the thematic level, they are traced to the character system and 

thematically and motive organization of narratives. 

It is noted that in the Western Polissia epic no higher mythology is 

presented, except for the ambiguous image of the Red Lady. Instead, 

demonological stories form the largest group of folk prose in the are the most 

numerous in the region. Unique materials from the Western Polissia of the Polish 

and Ukrainian ethnographers of the ХІХ century and archival texts of the XX–XXI 

centuries testify to the precise character composition of the regional demonology, 

which is represented more or less popularly in all regions of the studied region. At 

the same time, some mythological images are not personally executed here. 

In the Western Polissia, the image of the ghoul is clearly represented; the 

image of the adder is characterized by transitional characteristics (golden-horned 

adder - as totemism, domestic adder - as an animist spirit of the field). Animistic 

spirits here are generally anthropomorphic. Domovyk under the influence of 

processes of Christianization was almost completely negativized. The image of the 

mermaid is the most representative in the Ukrainian tradition in the non-fairytale 

epic of the region,: they are children and young people, older women, as well as 

men. The most popular manifestation for this area is a string of equal children. 

Character-shaped image of evil spirits here is associated with vegetation and 

music. 

In Western Polissia apocrypha, biblical stories are artificially detailed or, 

conversely, involved very fragmentarily. Often ethical moments are introduced in 

them. 
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A characteristic feature of fantastic and realistic narratives is associative 

observation by narrators of mythological echo in typical everyday situations or its 

absolute denial. 

In historical narratives, events are often extrapolated, so different national 

conquerors are objectified in the collective image of the enemy. 

In the heroic scenes from Western Polissia, the image of a person-fighter 

from the people is literally immortalized. Moreover, it is accentuated not only on 

physical strength but also, first of all, on moral readiness for struggle (both for the 

sake of the public good, as well as, in the personal manifestation). 

The etymological and domestic array of Western Polissia naratology is the 

most static from the artistic and historical point of view. The origin of objects in 

this thematic group of stories is extremely realistic. The impurities of mythological 

elements can be described only on the theoretical level, but the respondents 

themselves do not notice it. 

All western native narratives are characterized by the local attachment of the 

narrated events (although it is only involved by the form of a memorandum or 

genre of narrative, respectively). Often it happens by attracting toponymic motives. 

Long-term functioning of elements of all types in time shows the stability of 

folk memory, and their interaction shows certain flexibility to the perception of 

new impulses. These processes outline the dynamics of transmission of traditional 

meanings in the national epic of the region. 

In the formal aspect, we can trace the dynamics in the development of forms 

of narration and genre formations. 

It is noted that the communicative realization of the tradition takes place in 

various forms, since oral narration is always due to the contextual situation, the life 

experience of the narrator, his epic position in the work and the remoteness of the 

narration from the moment of the presentation. 

The dissertation proposes a conditional scheme, in which the process of 

transformation of narrative discourse from a memorable form to a chronological 

and fabulative one may take place. At the same time, the work noted that it is 
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expedient today to speak not about communication, but about oral literature - 

folklore, recorded in writing and in printed sources. 

The process of structural and compositional organization of various thematic 

genre formations is demonstrated by the ratio of memorative, chronological and 

narrative forms with narrative genres, retellings and legends, respectively. 

At the same time it is noted that formal transformations are rather long in 

time, therefore it is impossible to observe them directly. Probability of genre 

transitions can be assumed only theoretically, comparing the non-fairytale 

narrative composition of the folklore tradition. 

Based on the analysis of the rich source material, it was found that legends 

are the most productive in Western Polissia, less popular are narratives and the 

least numerous represented are retellings that are associated with the features of 

folklorization of texts and the variability of the time and space relevance of the 

plot. 

A detailed examination of the folk narrative tradition of Western Polissia 

testified that it is a rich set of testimonies about the cultural formation of the 

people, and therefore the oral epic of the region is a wide artistic and informative 

space for new, multi-dimensional investigations. 

Key words: Western Polissia, narrative, narrative tradition, folk prose, 

motive, form of narration, memorial, chronicle, phobolat, genre, narrative, 

retelling, legend. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, тим, що 

досі в українській фольклористиці немає комплексного дослідження народної 

неказкової прози Західного Полісся – одного з найбагатших етнокультурних 

країв України. Прозова творчість – це велика й вагома частина вітчизняного 

фольклору, яка демонструє розвиток фольклорної традиції від найдавніших 

мотивів до сучасних, їх етапну трансформацію, взаємодію, зникнення, 

новоутворення. Відтак у фольклорних наративах зафіксовано розвиток 

народної свідомості й культури, які формують українську сутність. 

Докладний розгляд сюжетно-мотивного фонду неказкової прози (у зв’язку з 

послідовною зміною в ній типів відтворення дійсності) необхідний для 

визначення культурного етногенезу західних поліщуків. 

Невпинний суспільний розвиток і всі ним породжені глобалізаційні 

процеси загрожують не лише зниженням актуальності фольклорних форм 

трансмісії народного досвіду, а й поступовим зникненням автентичної 

спадщини. Таку тенденцію вже спостерігаємо щодо прозової наративної 

творчості: фольклоризовані тексти нині все менше актуалізують у побутовій 

усній комунікації, а джерельний фонд формує усну літературу. Причому 

сучасна обсервація матеріалів не завжди фахово виважена й породжує 

внутрішньопаразитичні процеси (явища фольксінесу та фейклору). Тому 

системне вивчення й актуалізація традиційних смислів і форм народної епіки 

на часі важливе й для об’єктивації регіональної автентичності фольклору, 

стану його функціонування й трансмісії традиційних смислів. 

Наративна скарбниця засвідчує динаміку культурно-історичного 

розвитку народу. Тяглість традиції простежуємо на тематичному й 

формальному рівнях як поступову трансформацію народних уявлень, 

прагнень, цінностей і способів їх трансляції. Розвиток наративних форм 

відбувається у зв’язку зі зміною часо-просторової актуальності сюжетики. 

Уніфікуючись в уснолітературному контексті, прозові структурні утворення 
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набувають жанрових характеристик і формують генологічну систему 

народної прози. Відтак для впорядкування великого фольклорного масиву 

необхідна виважена класифікація жанрів на основі комплексу сталих 

характеристик. У зв’язку з комунікативною специфікою усних оповідань 

генологію народної епіки варто розглянути в наративному дискурсі.  

Фольклорну прозу вважають дуже цінним об’єктом дослідження 

науковці з різних галузей наук. Попри те, нині її вивчають дуже вибірково. 

Найпопулярнішою темою з початку ХІХ ст. і до сьогодні в українській і 

світовій фольклористиці залишається народна міфологія. Численні розвідки 

вітчизняних дослідників (Миколи Костомарова, Ізмаїла Срезневського, 

Івана Вагилевича, Михайла Максимовича, Івана Нечуя-Левицького, 

Михайла Грушевського, Івана Франка, Володимира Гнатюка, 

Лідії Дунаєвської, Віктора Давидюка, Миколи Дмитренка, Юлії Буйських, 

Тараса Полковенка та ін.) щодо витоків, своєрідності, регіональних 

особливостей, взаємодії з іншими світоглядами тощо здійснено в 

локальному, загальнонародному й інтернаціональному осмисленні. 

Західнополіську міфологію зокрема активно досліджує Віктор Давидюк, 

окремі проблеми висвітлено в працях Надії Левкович, Тетяни Данилюк-

Терещук, Людмили Виноградової та ін. Натомість іншим тематичним 

ділянкам приділено менше уваги. Приміром, сучасні спроби аналізу народної 

апокрифіки здійснено в нечисленних студіях Олени Зайченко, Ірини Кметь, 

Ірини Павленко, Ольги Бєлової, Магдалени Зовчак тощо. Найактуальнішим 

пластом народної прози з конкретно-історичним відображенням дійсності 

науковці вважають історично-героїчні сюжети. Праці Миколи Костомарова, 

Михайла Грушевського, Степана Мишанича, Василя Сокола, 

Наталії Ярмоленко тощо присвячені загальній характеристиці творів названої 

тематики, окремим сюжетам і їх національній своєрідності, жанрово-

тематичному осмисленню, структурній парадигмі. Популярним об’єктом 

досліджень сьогодні вважають реалістичні наративи (розвідки 

Олександри Бріциної, Людмили Іваннікової, Оксани Кузьменко, 
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Аліни Карбан тощо). Таким чином, маючи великий арсенал напрацювань 

щодо української неказкової прози, деякі її тематичні пласти зовсім обділені 

увагою, а багато проблем залишаються системно невисвітленими. Саме тому 

актуальний комплексний розгляд наративної традиції в краєзнавчому аспекті, 

який дозволяє загалом означити формально-змістові характеристики 

народної епіки в їх взаємозумовленості та взаємодії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертаційної роботи узгоджена з науковими програмами 

кафедри української літератури Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки як складова комплексної теми «Українська 

література: традиції і сучасність». 

Мету дослідження формує необхідність системного осмислення 

проблем неказкової прози в едиційному, змістовому та формальному 

аспектах. Вона полягає у з’ясуванні особливостей, регіональної специфіки та 

динаміки побутування фольклорної епіки Західного Полісся як частини 

загальнонаціональної наративної традиції. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконати такі 

завдання: 

- здійснити огляд едиційних та історіографічних джерел 

західнополіської народної прози та з’ясувати стан видавничого й 

дослідницького інтересів щодо обраної теми; 

- представити стан побутування наративної традиції на 

Західному Поліссі, її регіональні особливості та територіальне поширення; 

 - окреслити сюжетно-мотивний фонд західнополіської епіки в 

художньо-історичному розвитку; 

- з’ясувати особливості усних оповідань у наративному дискурсі; 

- визначити принципи жарново-тематичного означення народних 

наративів; 

- простежити статистику збереження прозових наративних форм у 

західнополіській традиції.  
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Об’єктом вивчення став текстовий масив неказкових наративів, 

представлений едиційними матеріалами польських і українських дослідників 

ХІХ – ХХІ ст. та рукописними фондами Інституту культурної антропології.  

Предмет дослідження – особливості наративної традиції 

Західного Полісся в художньо-історичній динаміці розвитку. 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали праці 

українських і світових науковців, у котрих окреслено загальнотеоретичні 

принципи аналізу фольклорної неказкової творчості в інтердисциплінарному 

контексті, зокрема: Михайла Грушевського, Володимира Гнатюка, 

Георгія Булашева, Романа Кирчіва, Лідії Дунаєвської, Віктора Давидюка, 

Степана Мишанича, Василя Сокола, Наталії Ярмоленко, Олени Івановської, 

Олександри Бріциної, Карла Сидова, Альберта Лорда, Дмитра Зеленіна, 

Людмили Виноградової, Дороти Симонідес та ін. 

Для системного критично-наукового аналізу джерельної бази 

застосовано такі методи: філологічний і, зокрема, текстологію як його 

важливий сегмент (для відбору автентичних текстів, їх систематизації та 

детального коментування сюжетно-мотивної структури наративів), 

компаративний (історико-типологічні, історико-генетичні й історико-

культурні засоби аналізу застосовано для виявлення семантики, генетичних 

особливостей народного досвіду, утіленого в західнополіській оповідній 

традиції, і тенденцій їх розвитку), наратологічний і семантико-структурний 

(для дослідження особливостей наративних форм усних оповідань і їх 

трансформації, встановлення жанрових характеристик неказкової прози). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

комплексно досліджено усну наративну традицію Західного Полісся, 

окреслено її регіональні особливості. Хронологічно впорядковано джерельну 

базу, докладно проаналізовано сюжетно-мотивний фонд народної епіки 

краю, на основі чого виявлено внутрішні динамічні процеси розвитку 

тематичного та формального планів вираження традиційних смислів. 

Запропоновано розгляд генології усної прози в наративному дискурсі. 



19 

 

Практичне значення одержаних результатів. Актуалізований 

фактичний матеріал може стати об’єктом докладних різноаспектних 

досліджень регіонального фольклору, джерельно-методологічною основою 

для подібних студій фольклору інших етнокультурних країв. Загальні 

положення і практичні висновки дисертації можуть бути використані для 

досліджень теорії фольклору, регіональної творчості та різних проявів 

духовної культури українців. Матеріали дослідження можуть бути 

застосовані для написання програмових підручників, науково-методичних 

посібників, розробки навчальних курсів, спецкурсів, семінарів із української 

фольклористики, етнопсихології.     

Апробація роботи. Основні положення дисертації оприлюднено на 

таких конференціях: «Фестиваль науки Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки» (Луцьк, 2015), «Актуальні питання розвитку 

філологічних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 2016), «Поетика художнього 

тексту» (Херсон, 2017), «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (Луцьк, 2017), «Мова, література і культура: актуальні питання 

взаємодії» (Львів, 2017). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено 

в семи наукових публікаціях, п’ять з яких уміщено у фахових виданнях 

України, ще дві – у закордонних збірниках. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних літератури та джерел (324 позиції). 

Загальний обсяг роботи – 256 сторінок, із яких 215 основного тексту. 
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РОЗДІЛ І 

 

НАРОДНА ПРОЗА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ:  

ЕДИЦІЙНО-ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Фольклорну прозу вважають «документалістикою народу». Вчені 

різних галузей науки – фольклористи, етнографи, соціологи, психологи, 

філософи – визнають народні оповідання цінними матеріалами, об'єктами 

детального вивчення й аналізу, оскільки вони – показові свідчення 

становлення й розвитку суспільної свідомості. Сучасні дослідники у своїх 

наукових розвідках неодмінно вказують на зростання інтересу до вивчення 

явищ народної культури, адже саме в творчості зафіксовано психологію, 

світогляд, спосіб мислення та будь-які зміни в цих складових духовності 

людини. Чи не найяскравіше історичний досвід народу відображено в його 

оповідній традиції. Українські фольклористи-романтики 

(Михайло Максимович, Микола Костомаров, Ізмаїл Срезневський) свого 

часу у висвітленні подій надавали перевагу саме народним оповіданням, а не 

історичним розвідкам попередників чи навіть документальним твердженням. 

Людина завжди намагається пояснити кожне життєве явище. У 

нашому столітті це стало цілком можливим завдяки науково-технічному 

прогресу. Наші ж предки тлумачили навколишнє середовище так, як це їм 

дозволяла уява. У народній прозі відображено вірування, особливості 

світосприймання й визначення людиною свого місця в природі. Виникнення, 

метаморфозу чи функцію будь-якого явища вмотивовано та розкрито в 

народних оповіданнях. Неказкові наративи основною жанровизначальною 

рисою мають «установку на достовірність», однак багато з них позначені 

елементами фантастики або часто містять домисел. Проте це тільки додає 

подібним текстам ще й художньої вартості. 
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На сьогодні вже опубліковано чимало прозових зразків оповідальної 

творчості українського народу й розвідок про них. Деякі регіони вивчені 

докладніше, інші – фрагментарно. Західне Полісся – один із найцікавіших і  

найбагатших у етнокультурному плані країв. Тут спостерігається більша 

збереженість наративної традиції, порівнянно з іншими регіонами країни. 

Проте проблема збирання й едиції прозових фольклорних творів існувала тут 

завжди, існує й дотепер. 

 «Ті шкаралупи невідомості, в яких ховаються довколишні речі, легко 

розколюються від найменшої спроби з ними познайомитися. Варто захотіти 

звернути увагу на свій край, як одразу знайдеш у ньому безліч принад, тисячі 

пам’яток, тисячі гідних уваги предметів»
1
. Такими ж принадами є й народні 

оповідання, дослідження яких необхідне для встановлення зв'язку процесів 

новотворення з традицією. 

 

                                                             
1 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. Перекл. з польської та прим. 

В. В. Шабаровського. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. С. 8. 
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1.1. Західнополіські наративи в польських джерелах 

 

Культурна спадщина Західного Полісся довгий час не перебувала в 

колі наукових зацікавлень вітчизняних і закордонних дослідників. Вважають, 

що так трапилося з різних причин (політично-ідеологічних, географічних, 

особистісних тощо). Свого часу упереджене ставлення до культури краю 

складалося навіть із побаченого зовнішнього вияву життєдіяльності 

поліщуків: матеріальні негаразди ставали перешкодою на шляху пізнання 

духовної спадщини. Відтак і народну прозу регіону, як і всю його 

нематеріальну культуру, вивчали фрагментарно, вибірково, без належного 

наукового осмислення.  

Проте з плином часу змінилася оцінка історико-культурного значення 

Західного Полісся в словʼянському світі. Одними з перших поціновувачів 

цього етнокультурного регіону стали польські вчені: 

Фердинанд Осендовський позбавляв його історії, а Лешек Оссовський 

підносив на п’єдестал, іменуючи прабатьківщиною всіх словʼян. Так 

пробуджувався, а згодом активно пожвавлювався й утверджувався науковий 

інтерес до Західного Полісся. 

З початку ХІХ століття народна творчість як невід’ємна частина 

історії народу, свідчення його діяльності, становлення і розвитку все частіше 

потрапляла в поле наукових зацікавлень фольклористів, етнографів. Саме 

польські дослідники були першими з нечисленних збирачів прозового 

фольклору на західноукраїнських землях. Сучасний фольклорист 

Віктор Давидюк зазначає, що «легенди і перекази на Волині і Західному 

Поліссі не належать до дуже популярних жанрів. Тож і не дивно, що вони 

рідко потрапляли до рук заїжджих фольклористів» 
2
. Проте народно-оповідну 

                                                             
2 Золота скриня. Упор. Віктора Давидюка. Луцьк: Вежа, 1995. С. 6. 
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творчість ХІХ ст. презентують твори саме польських мандрівників: 

Казимира Войціцького, Юзефа Крашевського та Оскара Кольберга.  

Значний інтерес викликає збірка  Казимира Войціцького «Стародавні 

легенди, перекази й оповідання польського народу та Русі» («Klechdy, 

starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi» (1837). Особлива її цінність 

полягає в тому, що матеріалам, зібраним у ній, понад два століття.  

Одна з важливих рис видання – достовірність, його зв'язок із 

польовою практикою. У 30-х роках ХІХ ст. письменник не лише 

подорожував, а й постійно проживав на території України. Тоді й записував 

краєзнавчо-фольклористичні матеріали.  

Фредерік Левестам, перекладач і рецензент праці 

Казимира Войціцького німецькою мовою («Polnische Volkssagen und 

Märchen»
3
), зазначає, що подані у названій збірці  народні оповідання є 

винятково польськими, але поряд із тим зауважує, що частина з них – це 

творчість жителів Галичини, Волині та Поділля. Тут зазначимо, що «у різні 

часи на поняття «Волинь» часто накладалися та накладаються або 

співіснують і такі поняття, як «Галичина», «Поділля», «Полісся», що 

потребує окремого аналізу в історичному часі та просторі» 
4
. Тобто не можна 

стверджувати, що польський письменник мав на увазі саме ті регіони, 

етнографічні межі яких ми тепер розуміємо під вказаними назвами. Зокрема, 

поняття «Волинь» часто охоплювало Західне Полісся, що «залежало значною 

мірою від адміністративно-територіального поділу і державної 

приналежності» 
5
. Так, із кінця ХVІІІ і до 30-х років ХХ століття під 

«Волинню» розуміли території Волинської губернії (у складі Литви) та 

Волинського воєводства (у складі Польщі), до яких входили на той час і 

частини Полісся: «Волинське воєводство займало найбільшу територію 

                                                             
3 «Польські народні легенди й казки». 
4
 Західне Полісся: історія та культура: монографія. Наук. ред. В. К. Баран. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна 

друкарня», 2012. С. 6.  
5 Там само. С. 6. 
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географічної Волині й Полісся в усій історії побутування оніма 

«волинський» » 
6
. 

Отож, очевидно, що збиральницьку роботу Казимир Войціцький 

проводив і на західноукраїнських землях, про що засвідчує й кінцева вказівка 

в книзі: «Всі казки, межі побутування яких не зазначені, відомі по всій країні. 

Історії про Твардовського, Мадея, «Дудка», «Кошолки-недопалки», «Скляна 

гора», «Дуб, або Баранячий кожух», «Брат і сестра» і «Дух похованого» 

відомі не тільки в Польщі, але й на території Русі» («Wszystkie Klechdу, które 

niemają oznaczonych gniazd swoich, są znane wcałym kraju […], są znane nie 

tylko w Polszcze, ale i na Rusi»)
7
.  

Дослідники зазначають, що Казимир Войціцький самостійно збирав 

руські матеріали та публікував їх по-польськи у формі, переробленій і 

зміненій відповідно до тодішнього літературного смаку
8
. Завдяки цьому його 

видання дещо втрачали наукову вартість, але свого часу були дуже 

популярними. Отже, збирач таким чином пристосовував фольклорний 

матеріал до потреб епохи – популяризував, робив доступними та цікавими 

для сприйняття пізнавальні сюжети з життя етносу, зацікавленість якими 

активізувалася на зламі ХVІІІ – ХІХ століть.  

У зібранні народних оповідань Казимир Войціцький подає нам ті 

сюжети, які побутували на польських і руських землях на початку 

ХІХ століття. Історії про звичайних людей у незвичайних обставинах, про 

містичних істот у повсякденному побуті, про походження різноманітних 

явищ і стихій подано по-особливому: зі збереженням колориту місцевості, де 

й досі панує дух віри в надприродне («dla nich [sielan – Л. Д.] żyją cuda, widzą 

je jeszcze, i wierzą w nie szczerze»
9
). 

                                                             
6 Давидюк Віктор. Нерозгадані таємниці волинян: публічна лекція, прочитана в Інституті соціальних наук 

Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 12. 
7 Wóycicki  K. W. Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Warszawa, 1837. Т. ІІ. С. 218. 
8 Огляд праць над етнографією Галичини і ХІХ в. [Електронний ресурс]. URL: 

http://lib.if.ua/franko/1309343462.html, вільний. 
9 Wóycicki  K. W. Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. С. 8. 

Для них (селян) живуть дива, вони їх бачать, і вірить у них серце. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1837
http://lib.if.ua/franko/1309343462.html
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Привабливим видається характер подання фольклорного матеріалу у 

збірці: тексти згруповано в тематичні розділи. За авторським визначенням, у  

першій частині подано «оповідання ще словʼянських віків» (міфологічні 

сюжети); у другій – сюжети про історичних осіб; третій розділ уміщує історії, 

пов’язані з чарами. Виразною особливістю книги стали подані тут додатки, в 

яких Казимир Войціцький указує то на регіон і особливості побутування 

сюжету, то на історичні реалії, співвідносні з подіями у творах, пропонує 

варіанти заклинань тощо.  

Кілька сюжетів, уміщених у збірнику, на нашу думку, варті уваги в 

контексті наративної традиції західнополіського регіону. Окрім указаних 

Казимиром Войціцьким казкових сюжетів, які побутують «i на Русі» 
10

, 

заслуговують на особливу увагу наративи «Лихоманка» («Powietrze») та 

«Чума» («Dżuma»), оскільки маємо сюжетно-змістові відповідники, 

зафіксовані на Західному Поліссі сучасними збирачами. 

Легенда «Powietrze» повідує про страшну пошесть – пропасницю, яка, 

вчепившись за чоловіка, проходила села й містечка, в котрих усі вимирали 

після їхнього візиту. Але чоловік прогнав напасть відвагою, вирішивши 

загинути, аби вберегти свою сімʼю та всі землі руські. В іншому сюжеті 

(«Dżuma») чоловік відганяє чуму, скинувши її з драбини на шматування 

собакам. Подібні сюжети зафіксовано на Західному Поліссі українськими 

збирачами: «Чума в Троянівці» 
11

 та «Холера на Світязі» 
12

.  

Відсутність чіткої вказівки на місце запису сюжетів і будь-якої 

інформації про респондентів унеможливлює всеохопне вивчення явища: його 

регіональної автентичності, особливостей побутування, ідейно-художнього 

наповнення тощо. Проте порівняльний аналіз дає змогу робити певні 

висновки. Отож, відшліфовані версії народних наративів, поданих у збірці 

Казимира Войціцького, можна вважати частиною усної традиції 

західнополіського краю (на основі тематичної схожості сюжетів). Проте 
                                                             
10

 Wóycicki  K. W. Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. С. 218. 
11 Золота скриня. С. 70. 
12 Там само. С. 57. 
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необхідно зазначати, що така варіація народних оповідань – це не 

«інформація з перших вуст». Олена Івановська, аналізуючи праці 

Кирила Чистова, Юрія Лотмана, Алана Дандеса, стверджує, що варіювання 

традиційних сюжетів неминуче, адже це пристосовує «текст до ситуативного 

контексту» 
13

. За визначеннями дослідниці, розглянуті оповідання радше 

можна назвати «інваріантом» (у контексті збиральницької роботи 

Казимира Войціцького), причому в авторській обробці.  

Такі оповідання беззаперечно мають цінність: показуючи науковцям 

манеру збирання та публікацій народної прози на початках фольклорної 

едиційної практики, вони вимальовують загальну картину явища – 

знайомлять із традицією широке коло читачів.  

У першій половині ХІХ ст. впродовж багатьох років перебував на 

Поліссі невтомний збирач творів народної культури – польський і 

український науковець і громадський діяч Юзеф Крашевський. Його 

неоціненні  «Спогади з Полісся, Волині й Литви» («Wspomnienia Polesia, 

Wołynia i Litwy») (1840, 1860) вміщують декілька народних наративів, котрі 

ми вважаємо за потрібне розглядати в контексті західнополіської прозової 

традиції.  

Польський мандрівник так характеризує Західне Полісся: «Поетичний 

край, думав я, їдучи тут уперше. Скільки можна зібрати по дорозі думок, 

скільки тем для роздумів: руїни палаців, могили, легенди і такі прекрасні 

картини! […] Майже немає такої могили, такого роздоріжжя, урочища, яке б 

не було пов’язане тою чи іншою мірою з красивою і поетичною легендою» 
14

. 

Юзеф Крашевський захоплювався багатством цього краю, цікавився 

його побутом, звичаями, народною творчістю. Під час своїх подорожей він 

фіксував прозові зразки фольклору, зазначаючи, що це важливо «для 

пізнання духу й характеру» 
15

. 

                                                             
13 Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу [Електронний ресурс]. 

С. 112. URL: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/38/17.pdf, вільний. 
14 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 26 – 27. 
15 Там само.  

http://philology.knu.ua/files/%0dlibrary/folklore/38/17.pdf
http://philology.knu.ua/files/%0dlibrary/folklore/38/17.pdf
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Праця «Спогади з Полісся, Волині і Литви» стала цінною памʼяткою 

української культури та найшанованішою книгою вченого. Справедливо ці 

подорожні нотатки й досі вважають «одним з кращих творів у своєму жанрі 

за поєднання в ньому пізнавальності й мистецької майстерності» 
16

. 

Олександра Шалагінова акцентує, що «книга написана в дусі романтичних 

«мандрівок», прийнятих у XVІІІ ст., з традиційною канвою сюжету та 

моралізаторськими відступами (…), рефлексіями на тему минулого і 

прийдешнього» 
17

. Насправді, стиль дослідника вражає інформативністю й 

художністю водночас. У поле зору Юзефа Крашевського часто потрапляють 

історичні та фольклорні матеріали сучасної йому реальності.  

Про творчу спадщину вченого написано чимало. «Спогади з Полісся, 

Волині і Литви» дослідники неодноразово розглядали з різних наукових 

ракурсів: історичного, археологічного, культурологічного, графічного, 

краєзнавчого. Проте не менш важливим видається розгляд рідкісних зразків 

фольклору, вміщених у цій праці. Особливу цінність становлять народні 

наративи, введені автором як ілюстрації й пояснення своїх спостережень, 

демонстрації поетичності й традиції краю тощо. Виявлення текстологічних 

особливостей, наративних моделей, функціонального спектру зафіксованих 

тут прозових текстів дозволяє робити висновки про один із етапів 

функціонування оповідальної традиції Західного Полісся
18

. 

У «Спогадах …» автор не систематизує тексти (як це зроблено, 

наприклад, у Казимира Войціцького за тематичним критерієм), не виділяє в 

окремий розділ, а органічно вводить їх у свою розповідь про 

західнополіський край. Для нього це – «поетичний край», край, народ якого 

«був поетом». Так, розповіді про географічні об’єкти, пояснення назви 

                                                             
16 Колосок Б. Ю. І. Крашевський на Волині і в Коломиї // Минуле і сучасне Волині і Полісся : Науковий 

збірник. Випуск 43: Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь. Матеріали XLIII Волинської обласної наукової 

історико-краєзнавчої конференції. Упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2012. С. 10. 
17 Шалагінова О. «Спогади про Волинь, Полісся і Литву» Ю. І. Крашевського як цінне джерело для вивчення 

історії культури Волині / О. Шалагінова // Минуле і сучасне Волині і Полісся : Науковий збірник. Випуск 43: 

Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь. Матеріали XLIII Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої 

конференції. Упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2012. С. 176. 
18 Давидюк Лілія. Народні наративи у спогадах Юзефа-Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний 

аспект // Проблеми слов’янознавства. Вип. 65. Львів, 2016. С. 216 – 224. 
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місцевості, анекдотичні історії – яскраві враження, які зробили їх «повністю 

достовірними», «усе можна перевірити на місцях, у переказах, у книжках» 
19

.  

Примітна особливість усіх текстів – їхня літературна обробка. Легко 

помітити, що автор подав сюжети не дослівно і без збереження всіх деталей. 

Наповнена художніми засобами мова творів, складні конструкції речень 

неодмінно свідчать про авторське обрамлення фольклорного матеріалу. 

Більше того, зібрані поліські фольклорні тексти Юзеф Крашевський 

публікував по-польськи у формі переробленій і пристосованій до загального 

характеру своєї праці. Якщо легенда про місцину Скочище подана в повній 

формі, з послідовним розгортанням сюжету, збереженням драматизму змісту, 

причиново-наслідкових зв’язків у вчинках конкретних персонажів, то історія 

про закопані скарби у Камені Кошерському – зовсім коротка, зі скупим 

переліком послідовних подій. Можливо, досліднику повідали й інший, більш 

повний, варіант оповідання, але у спогадах викладено легенду саме в такому 

вигляді.  

Історія порятунку робітника святобливим братчиком-єзуїтом 

однозначно пізнього походження. Та й не можна твердити, що джерело 

сюжету власне поліське. Адже події відбуваються під час будівництва 

колегіуму в Пінську, а саме оповідання подано в спогадах про польського 

покровителя Андрія Боблю. Марно й чекати на згадку про конкретного 

респондента: «люди переказали». Очевидно, історія могла бути передана з 

пам’яті. Можливо, була почута раніше, не виключено, що й на рідних 

польських землях. 

Розповідь про мисливську суперечку шляхтича з паном 

Юзеф Крашевський називає історичним анекдотом. І тут убачаємо проблему 

регіональної автентичності тексту. Адже пан і шляхтич – персонажі не зовсім 

поліські. Конфлікт на основі порушення приватної власності – теж не зовсім 

традиційний для цього регіону.  

                                                             
19 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 8. 
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Поліські перекази про «Геродотове море», яке нібито існувало колись 

на цій території, також знайшли відгук у книзі спогадів Юзефа 

Крашевського. «Давним-давно Чорне море (Еuхуn) підходило аж по Пінськ і 

тут сполучалося з Балтійським, аж якийсь могутній київський монарх, 

котрому набридла така велика кількість води, розітнув гори, спустив 

стримуване море, і залишилися тільки недосохлі ще калюжі, теперішні 

пінські болота»
20

 – найдивовижнішою легендою називає автор історію, котра 

в своїй основі може бути й реалістичною. Насправді великим озером чи 

морем у давні часи вважали заболочену територію Полісся під час весняних 

розливів чи паводків. Тим-то недаремно в поліських весільних піснях 

згадується про море під порогом хати, яке топчуть гості молодого. Згадка про 

«велике і повноводне озеро»
21

 в гущавині лісу, а також болото навколо нього, 

міститься й у першій писемній згадці про Поліський край – «Історії» 

Геродота. Григорій Дем’янчук у розвідці «Геродотове море»
22

 прослідкував, 

як цей народний переказ свого часу навіть ліг в основу наукової гіпотези. 

Багато важить у трансплантації народних наративів постать 

респондента. Оповідачі розглянутих наративів – козак, візник, провідник. 

Цілком вірогідно, що вони могли почерпнути розказану інформацію і з 

польського середовища – від мандрівників, купців, іммігрантів – і переказати 

почуту історію на свій лад, видаючи її за традиційно побутуючий сюжет. 

Також не виключено, що якась із оповідей, де Юзеф Крашевський не вказує 

на оповідача 
23

, зафіксована автором не на поліських землях. Незважаючи на 

те, що оповідач історії про смерть хлопця через нерозділене кохання («Цей 

хлопець, – мовив Гор…, – сватався до одної шляхтянки, але якось не 

сподобалися одне одному, він потім невдовзі й заслаб, хворів і помер від 

                                                             
20 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 104.  
21 Геродот. Мельпомена. [Електронний ресурс] // Історія в дев’яти книгах. Кн. 4. Переклад А. Білецького 

URL: http://ae-lib.org.ua/texts/herodotus__historiae_4__ua.htm, вільний. 
22

 Демʼянчук Григорій. Геродотове море. [Електронний ресурс]. URL: http://ukrlit.net/lib/demyanchuk/1.html, 

вільний.  
23 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 108-109; 145. 

http://ae-lib.org.ua/texts/%0dherodotus__historiae_4__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/%0dherodotus__historiae_4__ua.htm
http://ukrlit.net/lib/demyanchuk/1.html


30 

 

того» 
24

) – «один з наших перевізників», розповідь фольклоризувалась, бо 

увійшла в народну традицію, здобувши один із головних критеріїв 

фольклорного твору, дарма що автор називає її «місцевим забобоном» 
25

. 

Незважаючи на те, що деякі розглянуті фольклорні тексти, можливо, й 

не належать до власне західнополіських, вважаємо доцільним брати до уваги 

й аналізувати подібні випадки в контексті західнополіської наративної 

традиції. Зібрання цих прозових зразків було початковою сходинкою на 

шляху осмислення фольклору дослідниками. Тому Юзеф Крашевський 

неодмінно належить до особистостей, які брали участь у формуванні 

української фольклористики.  

Цінність праці вченого й у її своєрідності – зібрання і систематизоване 

видання фольклорних текстів не було метою дослідника, і водночас вони не 

стали основою його твору. Народні наративи введені у спогади з іншим 

функціональним завданням. Автор підкреслює поетичність краю: красу 

краєвидів і фіксування її в народній творчості
26

; невимушено показує, що 

оповідання – це частина історії народу
27

, його побуту
28 

та вірувань
29

. 

Досліднику не потрібно в цьому переконувати читача: народні розповіді 

настільки органічно вливаються в текст, що стають невід’ємним пазлом зі 

створеної картини Поліського краю. 

Юзеф Крашевський називає народні оповідання в спогадах 

досконалими та дуже поетичними легендами. Літературна обробка автора 

стосується тільки стилю, який тут дуже пишномовний, щедрий на ліричні 

відступи та надзвичайно різноманітні й оригінальні художні засоби 

увиразнення мовлення. Гадаємо, що не обов’язково це могло істотно 

позначитись на фабулі. У правдивості всього зображуваного нас переконує й 

                                                             
24 Там само. С. 53. 
25 Там само. С. 53; 54. 
26 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 25 – 27. 
27

 Там само. С. 61 – 62, 104.  
28 Там само. С. 53, 67 – 68.  
29 Там само. С. 108 – 109. 
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сам автор: «Ніколи не дозволяв собі домислювати, а тоді те, що примарилося, 

класти на карб історії» 
30

.  

Отже, побіжний огляд прозових зразків народної творчості в 

«Спогадах з Полісся, Волині і Литви» Юзефа Крашевського дає можливість 

вважати працю вченого важливим історіографічним джерелом народної 

прози Західного Полісся. Легенди, перекази й оповіді без чіткого окреслення 

автором їх жанру й регіонального походження слугують окрасою та 

невід’ємною частиною загальної картини Полісся очима мандрівника й 

дослідника. Поряд із тим, оригінально введені в книгу спогадів сюжети 

свідчать про те, що вони – самобутні фрагменти історії й сучасного побуту 

народу.  

Польські фольклористи віддавна цікавилися не лише рідною, а й 

іншими словʼянськими культурами, зокрема, українською. Збиральницька 

діяльність Казимира Войціцького та Юзефа Крашевського демонструє 

особливості початкового етапу осмислення й представлення західнополіської 

фольклорної прози. Проте такі видання першої половини ХІХ ст. були більше 

популярними й не відповідали певним науковим принципам подання 

матеріалу, яких на той час ще й не було вироблено (критерії запису й 

публікації фольклорно-етнографічного матеріалу було сформовано в 

другій половині ХІХ ст.). Переконуємось, що фольклорні тексти подано без 

належної паспортизації, не збережено регіональних особливостей мовлення 

інформаторів, не завжди дотримано навіть географічного принципу 

систематизації матеріалу (який із початків становлення й до сьогодні 

найпоширеніший у польському народознавстві). 

Якісно новим етапом у розвитку польського народознавства та справі 

збирання й видання української народної творчості дослідники називають 

прихід у науку Оскара Кольберга. Його величезна спадщина 

фундаментальних видань записів фольклору нині належно поцінована. 

Численні розвідки про діяльність вченого, видання всього його доробку (з 
                                                             
30 Там само. С. 8. 
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ініціативи Польського народознавчого товариства), дослідження міжетнічних 

культурних зв’язків у його творчості, наукових засад і методології вченого – 

короткий список сфер наукової рецепції надбань Оскара Кольберга.  

Багатотомний доробок дослідника містить ґрунтовні народознавчі 

матеріали з різних районів Польщі та інших, переважно слов’янських, 

держав. Матеріали з етнографічних регіонів України, зібрані під час 

одинадцяти експедицій (впродовж 25 років), викладено в понад двадцяти 

томах, багато з яких видано вже посмертно (проте без особливих 

редакторських втручань). У перших виданнях вчений дотримувався 

тематично-жанрового принципу систематизації матеріалу, але надалі надав 

перевагу регіональному. Величезний матеріал добре упорядковано, хоч 

наукових засад опрацювання й подання текстів ніде чітко вченим не 

задекларовано. Іванна Церковняк резонно зауважує, що методологія 

етнологічної фіксації матеріалів, «наукова об’єктивність праць видатного 

польського вченого сприяла історичному самоусвідомленню українського 

народу, концептуалізації його етнічної специфіки і в українській науці, і в 

європейському народознавстві»
31

.  

Особливу цінність для нашої розвідки має фольклорно-етнографічна 

монографія Оскара Кольберга «Білорусь – Полісся» ( «Białoruś-Polesie» // 

«Dzieła Wszystkie»
 32

, т. 52, 1968, видано посмертно). Вчений зібрав на 

Поліссі багату прозову спадщину: півтора десятка зразків усних оповідань 
33

 і 

більше трьох десятків приказок 
34

 подано в указаному томі. На відміну від 

попередньо розглянутих праць польських дослідників, збірка 

Оскара Кольберга демонструє нам більш упорядковане й системне подання 

                                                             
31 Церковняк І. Г. Наукова рецепція спадщини Оскара Кольберга в українській фольклористиці 
[Електронний ресурс] // Словʼянський світ.  2014. Вип. 12. С. 45 – 57. URL:  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5

qDO9_bJAhVBwxoKHR1dB94QFgg2MAU&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%

2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOW

NLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fslsv_2014_12_5.pdf&usg=AFQjCNGwxqfU5RVJsCq7ciH2RZ

KVvP3sNA&sig2=UCJU50b-ZG5l6sfHsFVbZQ, вільний. С. 46. 
32

 Kolberg O. Białoruś-Polesie // Dzieła wszystkie. Т. 52. Wrocław-Poznań, 1968. 572 s. 
33 Там само. С. 449 – 471. 
34 Там само. С. 472 – 473. 
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фольклорних зразків з досліджуваного етнокультурного регіону. У 

Казимира Войціцього та Юзефа Крашевського наративи розсипано по різних 

розділах, вміщено поряд зі зразками з інших регіонів чи навіть творчістю 

різних народностей – тут же народні оповідання з Полісся зібрано в один 

розділ «Оповідання. Легенди. Прислів’я» («Powieści. Bajki. Przysłowia»).  

Том «Білорусь-Полісся», проте, упорядковано й видано після смерті 

збирача, тому не можна робити конкретних висновків про стиль подання й 

особливості групування матеріалів Оскаром Кольбергом на певному етапі 

його дослідницької роботи. Упорядники праці подають ґрунтовний огляд 

закономірностей її укладання. Розглянуто, зокрема, межі регіонів, де було 

зроблено записи, стан їхнього дослідження, вказано на праці попередників, з 

яких почерпнуто певні зразки народної творчості, проаналізовано характер 

текстового відбору творів із рукописів. Важливо, що незважаючи на певні 

корективи матеріалу (наприклад, в його скороченні: певні зразки подано 

одинично в їх найповнішому варіанті, якщо таких у записах дослідника 

трапляється кілька; не включено твори, котрі вже опубліковано в інших 

томах тощо), все ж дотримано тих принципів систематизації, за якими 

працював Оскар Кольберг: всі матеріали опубліковано згідно з оригіналом, 

зроблено лише незначні поправки в орфографії та пунктуації («Wszystkie te 

materiały publikowane są zgodnie z oryginałem, wprowadzono jedynie drobne 

poprawki w zakresie ortografii i interpunkcji») 
35

. 

Більшість прозових зразків народної творчості, зафіксованих 

Оскаром Кольбергом, – казки («Про ксьондза, який не давав слугам їсти», 

«Пастух і чарівниця», «Дочка й пасербиця», «Мудрий дурень» тощо). Це 

цікаві варіанти традиційних мотивів. Зберігаючи загальну тематику відомих 

казок, пропоновані сюжети видаються національно забарвленими, причому 

певні трансформації більше польські, аніж західнополіські.  

Неказкові наративи, вміщені в збірнику, нечисленні, проте 

різножанрові й тематично неоднорідні. Розгляд цих прозових зразків у 
                                                             
35 Kolberg O. Białoruś-Polesie. S. ХХХІХ.  
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зазначеному ракурсі дозволяє робити висновки щодо їх регіональної 

автентичності, оскільки в праці матеріали не паспортизовані. 

Переказ про пінські болота й озера («Переказ про королеву Бону і про 

Шведів») подає нам уявлення місцевого населення про історичну особу – 

Бону Сфорцу, яка мала у володінні замки на території нинішніх Польщі, 

України та Білорусі. Народні історії про королеву популярні не тільки на 

всьому Поліссі, а й на Волині. Події, згадані в переказі, співвідносні з 

історичними реаліями ХVІ – початку ХVІІІ ст. Отже, розглянуті народні 

оповідання пізнього походження.  

Привертає увагу складна структура переказу, адже тут вміщено три 

фрагменти історій: про прокляте озеро, Шведа й острів у Ольманах. Один із 

них має конкретну територіальну прив’язку, тому й інші послідовно 

скеровано на цей регіон. Крім того, розповіді подано зі вступними заувагами 

й коментарями. На нашу думку, це можна пояснити вказівкою в примітках на 

те, що тексти – рукописи невідомого автора, складні для прочитання. Цілком 

вірогідно, що дослідник заповнив прогалини стилістично пристосованими 

елементами раніше почутих подібних розповідей.  

Історичні, топонімічні, героїчні й інші мотиви розглянутих історій 

мають загальнорегіональне поширення, тому їх неодмінно можна вважати 

частиною поліської прозової спадщини. Проте чи західнополіської? 

Відсутність чіткої вказівки на респондента, місця й часу запису і навіть 

збирача не дозволяє так стверджувати, проте й не заперечує.  

Міфологічна легенда «Утоплениця»
36

 почерпнута з праці 

Лукаша Голембйовського «Польський народ, його звичаї та забобони» («Lud 

polski, jego zwyczaje, zabobony») 
37

. Оповідання про злу мачуху-чарівницю 

подано там у розділі «Забобони польського народу». Причому ніяких 

вказівок на джерело чи місце запису її немає. Можна лише припустити, що 

це одна з історій, які побутували в різних етнографічних регіонах, тому 

                                                             
36 Kolberg O. Białoruś-Polesie. S. 450. 
37 Gołębiowski Ł. Lud polski, jego zwyczaje i zabobony. Warszawa, 1830. S. 153 – 178. 
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Оскар Кольберг включив її до своєї підбірки поліських наративів. Щоправда, 

подібних сюжетів не зафіксовано тут ні іншими тогочасними польськими чи 

українськими збирачами, ні сучасними дослідниками. Тому територіальна 

автентичність тексту залишається неаргументованою.  

Польовий запис Оскара Кольберга «Сім запитань»
38

 не має 

конкретних тематичних відповідників. Проте певні мотиви цього сюжету 

споріднені зі західнополіськими: тема укладання угоди з дияволом заради 

отримання матеріальних благ не є новою для нашого регіону, мотиви 

досягнення згоди за допомогою запитань-відповідей та допомоги вдячного 

подорожуючого теж близькі поліській наратології, хоч і реалізуються вони в 

інших жанрово-тематичних варіантах. 

У праці Оскара Кольберга вміщено й анекдотичну історію про 

непорозуміння між євреєм і селянином («Żyd i chłop»
39

), котра  могла 

виникнути на Поліссі лише після поширення тут католицизму. Адже за 

допомогою витлумачити зміст суперечки єврей звернувся до ксьондза. 

Комічний ефект створює разюча відмінність у поясненні ситуації 

священиком, на відміну від справжньої її суті: заради навернення до своєї 

віри єврея, він послідовно доводить правоту чоловіка, котрий нібито говорив 

про єдність Святої Трійці та присутність Бога всюди на небі й на землі. Так 

суперечка щодо жестової вправності чоловіків, які насправді вихвалялись, 

хто з них сильніший у бою, набуває анекдотичного забарвлення на основі 

подій, які могли мати місце в тогочасній суспільній реальності. Цілком 

вірогідну ситуацію зображує й оповідання «Злодійські фокуси», переплетена 

веселими віршами. Історія первісно могла побутувати у вигляді бувальщини.  

Отож, народна оповідальна спадщина Західного Полісся, зібрана 

Оскаром Кольбергом, засвідчує більш стихійне, ніж цілеспрямоване, 

вивчення дослідником побутування прозових зразків народної творчості. 

Систематизоване впорядкування їх у збірнику, очевидно, – результат 

                                                             
38 Kolberg O. Białoruś-Polesie. S. 450 – 451. 
39 «Єврей і селянин». 
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загального принципу структурування праць ученого. Поряд із тим 

безсумнівно цінним є наповнення тому «Білорусь–Полісся» оригінальними 

фольклорними зразками й відібраними автором із праць попередників 

наративами з Західного Полісся.  

Переконуємося, що паспортизація народознавчого матеріалу – 

необхідна умова для його наукового аналізу. Нечіткість у принципах подання 

народних наративів стає перешкодою на шляху тематично-хронологічного 

структурування матеріалу. Проте це одна з особливостей початкового етапу 

едиції прозової спадщини Західного Полісся.  

Нечисленні зразки народної прози, зафіксовані в працях польських 

дослідників, демонструють тематично-жанрову й функціональну розмаїтість 

західнополіської оповідальної традиції. Одначе історичного поступу в працях 

польських учених-мандрівників годі шукати. Хоч і спостерігаємо певну 

відмінність у способах подання фольклорного матеріалу дослідниками, 

загалом же це – чітко не впорядковані твори з авторськими модифікаціями.  

Важливою, на наш погляд, є мова зразків, пропонованих у працях. Не 

можна з певністю твердити, що вони представлені в первісно записаному від 

респондентів вигляді, але все ж, наприклад, у Кольберга деякі особливості 

мовлення, на нашу думку, збережено: речення здебільшого прості, а в 

окремих випадках матеріал подано навіть місцевою говіркою (з поясненням 

незрозумілих польському читачеві слів).  

Беззаперечно, розглянуті збірники належать до цінних 

історіографічних джерел народної прози, проте це лише частина картини 

наративної традиції Західного Полісся.  
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1.2. Народна проза Західного Полісся в українських фольклорних 

збірниках 

Звернення до едиційної спадщини вітчизняних фольклористів дає 

змогу спостерігати зміни в дослідницькому інтересі науковців до неказкової 

прози Західного Полісся. Окрім того, «стан збиральницької роботи […] 

об’єктивно свідчить про розвиток фольклористики в цілому»
40

. 

Фольклорні матеріали кінця ХІХ ст. в журналі «Кіевская старина» 

публікував Іван Беньковський, котрий називав себе «етнографом-

любителем». «Ареал дослідження вченого досить широкий, – зазначає 

Людмила Іваннікова, – це Волинсько-подільське пограниччя, починаючи від 

Камʼянецького повіту Подільської губернії і закінчуючи Ковельським 

повітом Волині»
41

. Апокрифічні, демонологічні й історичні сюжети подано в 

статтях дослідника на сторінках журналу з 1889 по 1906 рр.  

Народознавець тривалий час записував і досліджував фольклор, робив 

цікаві спостереження щодо «побутування, манери виконання, ролі та сенсу в 

народному житті, природного зникнення та штучного припинення тих чи 

інших фольклорних явищ»
42

. Проте матеріалів, котрі мають стосунок до 

Західного Полісся, в його опублікованих студіях небагато. Варті уваги дві 

розвідки, вміщені в 7–8 номері «Кіевской старини» за 1898 р.: «Осина въ 

вѣрованіяхъ и въ понятіи народа на Волыни» й «Повѣрья и суевѣрія, 

относящіяся къ охотѣ». Іван Беньковський подає в них відомості про 

регіональні забобонні вірування. Поміж різнорідною інформацією в першій 

статті вміщено й міфологічний сюжет про відьом
43

, записаний на Полісько-

волинському етнографічному пограниччі (с. Білів, нині Рівненського р-ну). 

Дослідник зауважує, що це – «повѣрье малораспространенное», до того ж 

                                                             
40 Бріцина Олеся. Сучасні аспекти методики збирання народної рози // Народна творчість та етнографія, 

2003. № 3. С. 24. 
41 Іваннікова Л. Обрядовість і фольклор Південно-Східної Волині у дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ 

століття (Заславський і Старокостянтинівський повіти) // Народна творчість та етнологія, 2012. № 6. C. 49. 
42

 Там само. С. 50. 
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«варіантъ или отголосокъ подобнаго же повѣрья, распространеннаго въ 

Литвѣ»
44

. Насправді, на Волині побутує дещо інше народне пояснення явища 

постійного дрижання осики. А на території Полісся подібних міфологічних 

оповідань не зафіксовано. Тут трапляються лише апокрифічні сюжети, в яких 

етіологію дерева пов’язано з новозавітними подіями. Такі спостереження 

викликають сумніви щодо локальної автентичності згаданого сюжету. Проте 

це дає привід для окремої розвідки стосовно можливих шляхів поширення, 

впливу й регіональної взаємодії народних оповідань. 

Новий етап фіксування й вивчення народної прози Західного Полісся 

розпочавсь у ХХ столітті. До збиральницької роботи активно долучилися 

вітчизняні фольклористи й етнографи.  

Павло Тутковський, провівши 1899 року докладне дослідження озера 

Світязь та Оконських джерел, вже у 1901 видрукував зібрані тут дев’ять 

легенд у праці «Озеро Свитязь и народныя преданія о немъ». Того ж року 

розвідка опублікована й у третьому номері «Кіевской старини»
45

. Вказані 

тексти були також вміщені в «Нарисах з природи України» (1920), а 2007 

року передруковані в Науковому віснику Волинського національного 

університету ім. Лесі Українки (№ 11, Ч. 1)
46

. 

У короткому коментарі Павло Тутковський зауважив, що записано 

оповідання зі слів місцевих селян, примітно закцентувавши на їхній 

самобутності: «здѣшніе крестьяне говорятъ на довольно чесвомъ 

малорусскомъ языкѣ и по одеждѣ непохожи на полѣщуковъ-бѣлоруссовъ»
47

. 

Також висловлює жаль, що не записав раніше почуту легенду про 

походження озера.  

Більшість із сюжетів, зібраних дослідником, – міфологічні, проте з 

різними мотивами, причому деякі оповідання подано в кількох варіантах. 

Незважаючи на те, що цей фольклорний матеріал упорядковано 

                                                             
44 Бѣньковский И. Осина въ вѣрованіяхъ и въ понятіи народа на Волыни. С. 6-7. 
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непрофесійним збирачем, не структуровано за будь-якими науковими 

критеріями, з його допомогою виписано чимало елементів народної історії 

краю. Походження озера, фатальні історії, внаслідок яких в оповіданнях 

діють заставні сили й злі духи, розповіді про зачаровані скарби й, урешті, 

оповідь про цілком вірогідну подію – така панорама поліської місцевості 

навколо Світязя в праці Павла Тутковського. Очевидно, що сюжети походять 

з неоднакових рівнів історичного розвитку, тому дозволяють робити певні 

висновки про розвиток локальної наративної традиції.  

У др. пол. ХХ ст. численні записи народних оповідань здійснював 

Олекса Ошуркевич. Своєрідні зразки переказів, записаних у поліському 

с. Скулині та пов’язаних із колишніми господарями й подіями хутора 

Нечимла, вміщено у збірнику народознавчих розвідок «До джерел» 
48

. 

Дослідник зауважив: «Ці оповіді в силу обставин якоюсь мірою 

фольклоризувались, але реальна основа їх не затратилася» 
49

. Зазначено й 

відомості про інформаторів, збережено деякі діалектні особливості їхнього 

мовлення, вказано місце й час запису текстів. Такі оповідання складають 

особливу частину народної творчості регіону, адже це сюжетні історії-

спогади про реальні події й «героїв» недалекого минулого. Це демонстрація 

розвитку й оновлення наративної традиції краю, свідчення актуальності 

цього пласту народної творчості на теренах Західного Полісся, попри активні 

суспільні та світоглядні зміни. 

Академічне видання «Легенди та перекази» (1985) упорядник книги 

Анатолій Іоаніді називає найповнішим зібранням «українських народних 

легенд і переказів у максимальному часовому й територіальному 

охопленні» 
50

. Збірку укладено за історико-тематичним принципом й 

узагальнено таким чином усі попередні едиційні напрацювання. Одначе 

зразків західнополіської прози в ньому зовсім небагато, й представлені вони 
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лише окремими записами Олекси Ошуркевича
51

. Попри вказівку на те, що 

сюди залучено тексти «безпосередньо від оповідачів з народу», а деякі лише 

«зазнали певного втручання»
52

, всі вони – майстерні літературні обробки 

народної інформації. Лише в небагатьох збережені деякі діалектизми, чого 

замало для визнання їх першоваріантами.  

Найбільш плідна в західнополіському регіоні збиральницька робота 

сучасного фольклориста й етнографа Віктора Давидюка. Науковець ще з 

кінця ХХ ст. активно здійснював тут записи народної епіки. Багаторічна 

польова практика дослідника дала вагомі результати: зібрані в різних 

куточках Західного Полісся оповідання опубліковані в декількох студіях і 

демонструють якісно новий рівень опрацювання фольклорного матеріалу. 

Більше десятка міфологічних сюжетів уміщено в монографії 

«Українська міфологічна легенда»
53

, де здійснено і їх детальний аналіз, а 

також окреслено деякі проблеми текстології та едиції народної прози. 

Примітно, що вказана праця має науковий характер, і оповідання, подані тут 

у додатках як авторський ілюстративний матеріал, вдало систематизовані. 

Фольклорні тексти чітко паспортизовано й об’єднано на основі міфологічної 

тематики.  

Кілька десятків західнополіських наративів опубліковано в першому 

випуску фольклорно-діалектологічного збірника «Поліська дома»
54

. Народні 

оповідання ретельно відібрані: це зразки, маловідомі на той час «навіть 

науковому загалу»
55

 й «надзвичайно цінні в художньому плані»
56

.  

Особлива перевага збірника – в його цільовому призначенні для 

широкої аудиторії з різним рівнем філологічної підготовки. Таку можливість 

надають принципи упорядкування книги: «науковість, доступність і 
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художність» 
57

. Дидактичне спрямування праці зумовило внесення деяких 

коментарів. Глибше зрозуміти архівний матеріал допомагають науково-

популярні статті Віктора Давидюка, пропоновані перед різними тематичними 

розділами.  

Коректним вважаємо спосіб систематизації творів: окремо згруповано 

сюжети про художньо найвиразніший фольклорний образ русалки (згодом у 

третьому випуску «Поліської доми»
58

 Віктор Давидюк здійснює науковий 

аналіз походження захілнополіської русальної традиції та вміщує у збірнику 

деякі нові тексти); ще одну частину складають міфологічні оповідання – 

розповіді про «улюблених персонажів поліської демонології»
59

; під 

заголовком «Казки, легенди, притчі, перекази, оповіді» подано більше двох 

десятків різноманітних у жанрово-тематичному плані прозових зразків 

народної творчості.  

У третьому випуску «Поліської доми» (2008) вміщено деякі зразки 

народних оповідань про русалок у контексті наукової розвідки «Русалочка-

купалочка».  

 1993 року окремою збіркою вийшли «Легенди Полісся». На відміну 

від попередньо розглянутих книг, подані тут сюжетні оповідання «передані 

не дослівно, без збереження говіркових особливостей, з деякими 

стилістичними правками» 
60

. Науково-популярний формат видання дозволяє 

не паспортизувати тексти. Проте дослідник зауважує, що всі матеріали 

записано укладачем і студентами під час фольклорних експедицій.  

 Найповнішою на сьогодні добіркою легенд і переказів Західного 

Полісся є збірка «Золота скриня» за впорядкуванням Віктора Давидюка. У 

передмові до книги сам упорядник зазначає, що книга не претендує на 

вичерпність інтерпретації оповідальної традиції регіону, а має за мету 
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«подати найдосконаліші й найоригінальніші зразки, які найкраще можуть 

розповісти про фольклорно-епічні традиції краю»
61

. Тут же подана коротка 

довідка щодо класифікації епічних жанрів, тому тексти жанрово-тематично 

не структуровано. Це можна пояснити, мабуть, і тим, що видання спрямовано 

на широке коло читачів.  

Важливим, на наш погляд, є спосіб подання фольклорних зразків – зі 

збереженням основних особливостей місцевих говірок. Поряд із тим майже 

всі тексти пройшли редакторську правку, частина з них оброблена 

художньо – задля розуміння та кращого сприйняття змісту.  

Переважна більшість творів у «Золотій скрині» – записи упорядника, 

але залучено до збірки й матеріали з інших джерел: записів 

Павла Тутковського, Олекси Ошуркевича, студентів, про що вказано в 

детальній паспортизації в примітках. Складно переоцінити важливість такого 

зібрання західнополіського епосу: розмаїтість народних оповідань майже з 

усієї території регіону дає хорошу базу для різноаспектного аналізу 

наративної традиції краю. 

Зразки народної прози з Волинського Полісся знаходимо й у студії 

Віктора й Миколи Давидюків «Матеріали до «Ілюстрованого атласу народної 

культури Західного Полісся»: Вовкулака»
62

. Мета розвідки – картографічна 

обсервація фольклорної інформації про образ вовкулаки для виявлення його 

локалізації та особливостей побутування мотиву. Попри те, поміж спогадами, 

повірʼями, примовками фіксовано тут і чимало міфологічних оповідань. 

Важливо, що матеріали подано в архівному вигляді: збережено мовні 

особливості текстів, зазначено відомості про інформаторів, місце запису та 

розміщення у фонді збереження – Інституті культурної антропології (далі – 

ІКА).  

2011 року окремою збіркою видано «Народні топонімічні перекази 

Західного Полісся», упорядкувані Наталією Шкляєвою. Укладач зазначає, що 
                                                             
61
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сюди ввійшли маловідомі народні оповідання, які ще не були опубліковані. 

Дослідниця 2005 року захистила кандидатську дисертацію, а в 2006 видала 

монографію «Топонімічна народна проза Західного Полісся: історія і 

сучасність». Отож, фольклорний матеріал був ретельно підібраний для 

наукового аналізу й поєднує зразки з архіву ІКА та особисті записи автора.  

У передмові до збірника «Народні топонімічні перекази Західного  

Полісся» зроблено загальний огляд топонімічної прози краю: зазначено 

найпоширеніші мотиви, функціональну спрямованість, жанрову 

приналежність та історію публікацій топонімічних зразків із різних регіонів 

України. Окремим розділом Наталія Шкляєва подає таблицю основних 

мотивів західнополіської топонімічної прози, де виокремлює домінанти та їх 

варіанти. 

Переважна більшість особистих записів укладача – короткі 

повідомлення етіологічного характеру. Наталія Шкляєва пояснює, що 

«фабульну мотивацію мають давні назви», а також ті, що не зрозумілі «з 

позицій сучасної лексики», «коли ж вона [назва] ще зрозуміла й доступна, то 

й пояснення обмежується кількома словами» 
63

. Важко повністю погодитись 

із такою думкою, адже тоді треба визнати, що більшість нинішніх назв 

місцевостей на Поліссі зовсім недавнього походження. Можливо, справа не в 

давності топонімів, а в ставленні інформаторів до явища – авторській 

суб’єктності). Адже на сучасному рівні історичного розвитку 

функціонування прозової традиції позначене змінами в суспільній свідомості 

й побуті народу: навіть люди найстаршого покоління втратили віру в 

сакральні уявлення й пережили зміну ставлення до природи, тому 

представляють просте, логічне, з їхнього погляду, вмотивування назв. 

Топонімічний матеріал переважно функціонує у формі хронікатів (хоч такі 

мотиви присутні й у інших утвореннях), а це вже свідчить про відносну 
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давність мотивів – значну часову дистанцію між виникненням назв і їх 

фольклорним умотивуванням. 

Частина текстів, уміщених у збірнику Наталії Шкляєвої й зовсім не 

може претендувати на визнання їх автентичними, оскільки мають  

беззаперечні докази належності їх до фейклору. 

Попри певні недоліки праці «Народні топонімічні перекази Західного  

Полісся», це важливе зібрання регіональної прози, побудоване на предметно-

тематичному принципі. 

2012 року авторка також видала збірки «Оселя для ластівки» та «Біле 

латаття» – зібрання оповідань про походження назв волинських і 

західнополіських флори та фауни. Проте назвати представлені тексти 

народними також неможливо. Чи не в кожному з них є ознаки фольксінесу чи 

й фейклору. Дослідниця в передмовах акцентує, що переказів із 

фітонімічними та зоогонічними мотивами на території Західного Полісся 

безліч, проте віднайти в пропонованих записах справжні зразки народної 

наратології вдається важко. 

Оригінальним художньо-едиційним джерелом західнополіської епіки 

постає книга сучасного письменника Володимира Лиса «Із сонцем за 

плечима. Поліська мудрість Пелагеї». Автор створив своєрідну скарбницю 

мудрості бабуні Палажки, яка проживала на хуторі й направду була 

талановитим носієм народної традиції.  

У розділі «Поліські міфи й легенди, почуті од бабусі Пелагеї» 

представлено міфологічні й апокрифічні оповідання. У передмові 

Володимир Лис зазначає, що в книзі відтворено «те, що збереглося в 

пам’яті» 
64

 письменника, почуте від бабусі й поєднане з міркуваннями інших 

земляків-поліщуків. Отож, варто розуміти, що деякі сюжети чи окремі 

мотиви зазнали художнього опрацювання автора, а відтак дещо  

трансформовані, проте всі вони варті уваги. 

                                                             
64 Лис В. Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2014. С. 6. 
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Отож, із початку ХХ ст. спостерігаємо беззаперечно новий рівень 

опрацювання народного матеріалу. Окреслюються загальні наукові принципи 

публікації фольклорних текстів, причому одним із найважливіших серед них 

вважаємо паспортизацію зразків (адже вона може надати багато нової 

інформації про твір). Дослідники видають тексти, систематизуючи їх 

переважно за тематичним критерієм.  

Очевидно, що вітчизняна едиційна практика вже демонструє розвиток 

оповідальної традиції Західного Полісся: від найпопулярніших міфологічних 

сюжетів з кінця ХІХ ст. до новітніх реалістичних оповідань-спогадів початку 

ХХІ ст. та художніх збірок народної мудрості. У сучасних працях зроблено 

спробу узагальнити всі зібрані прозові матеріали, проте єдиного вичерпного 

джерела західнополіської епіки досі не впорядковано. До того ж найновіші 

публікації поповнюються несправжніми зразками, а науковці припускають, 

що «збірники псевдофольклору скоро переважать опублікований досі 

фольклор»
65

. Проте задля скерування процесу в правильне русло нині й 

проводять комплексні дослідження традицій етнокультурних регіонів 

України.  

                                                             
65

 Давидюк Віктор. Фольксінес і фейклор у культурному просторі України: брак чи неминучість? // 

Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014. С. 42. 
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1.3. Дослідження народної прози Західного Полісся 

 

Західне Полісся належить до тих заповідних куточків Європи, де 

традиційна культура зберігала сліди свого первісного образу аж до останніх 

десятиріч ХХ ст. Тим-то зрозумілий постійний інтерес науковців до різних її 

проявів. У зв’язку з тим, що першими дослідниками цих явищ були 

письменники-романтики як українського, так і польського походження, 

пріоритет їхньої обсервації випав на наративну традицію краю. Історія її 

вивчення складає понад півтора сторіччя, однак так і не знайшла до цього 

часу свого систематичного висвітлення. Цінність цього історіографічного 

джерела полягає в тому, що пріоритети основних тем цілком корелюються 

загальними інтересами народу, його світоглядом, співвідношенням у ньому 

фантастичних і реалістичних первнів. Звернення до таких текстів може дати 

багато цікавого для наукових студій фахівців різних профілів, зокрема 

фольклористики, літературознавства, етнопсихології та інших сфер пізнання. 

Сьогодні переважна більшість досліджень у галузі фольклористики не 

позначаються тенденціями знайти щось нове. Здебільшого вони 

вичерпуються аналізом зібраних матеріалів і посиланнями на праці класиків. 

Та все ж і такі розвідки стають стимулом і поштовхом до нових відкриттів. 

Зокрема, актуальні в наш час комплексні дослідження окремих пластів 

народної творчості, фактологічно-прикладні розвідки, які дозволяють 

реконструювати традицію, окреслити стан її розвитку на різних історичних 

етапах, а тому спостерігати зміну в часі тощо.  

Особливо плідно нині розвивається регіональне народознавство. 

Вивчення локальної творчості дає ґрунтовну джерельну базу для серйозних 

висновків щодо подібності та специфічності місцевих традицій, 

особливостей їхнього функціонування в загальноукраїнському контексті 

тощо. Народна проза чи не найяскравіше демонструє зміну в свідомості 

народу та його соціальному житті, а тому видається надзвичайно 

інформативним матеріалом для різноаспектного аналізу. Загалом «записів 
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образних оповідей про різноманітні події […] нагромаджено чимало, однак 

більшість з них зберігається у рукописних фондах, архівах, у приватних 

колекціях […] й недоступні широкому колу читачів» 
66

, що є перешкодою 

для їх наукового дослідження. Тому сьогочасним пріоритетним завданням 

стає збереження фольклорних текстів шляхом упорядкування, аналізу й 

публікації зразків, зафіксованих на різних історичних етапах. 

Дослідники зазначають, що на Заході України спостерігається більша 

збереженість наративної традиції в порівнянні з іншими етнокультурними  

частинами країни. Павло Тутковський свого часу промовисто зауважував: 

«Тут, можна сказати, що ні крок, то ціла поема, яка оповіщає про великі події 

далекого минулого» 
67

. Вітчизняні й закордонні народознавці провели плідну 

роботу для обсервації епіки цього регіону, адже «Полісся завжди привертало 

увагу фольклористів як регіон становлення та формування основ 

українського етносу»
68

 й нині вважається одним із найбагатших за станом 

збереження нематеріальної спадщини. 

Вважається, що першою писемною згадкою про Поліський край є 

«Історія» Геродота. У четвертій книзі («Мельпомені») дослідник пише про 

неврів, яких (хоч і неоднозначно) вважають предками сучасних поліщуків. Їх 

«підозрюють у тому, що вони чаклуни», оскільки побутує оповідання «ніби 

один раз на рік кожний із неврів стає вовком на деякий час, а потім 

повертається і знову стає людиною» 
69

. Геродот висловлює сумнів щодо 

такого твердження, хоч його в цьому запевняють «і ще підтверджують 

клятвою». Віктор Давидюк зауважує, що тут «про фольклорний образ як 

                                                             
66 Мишанич С. Біля джерел народної прози // Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1. Донецьк: 

Донецький національний університет, 2003. С. 298. 

67 Паншина Людмила. Діяльність П. А. Тутковського на Волині (Каталог матеріалів П. А. Тутковського у 
фондах Волинскього краєзнавчого музею). [Електронний ресурс] // Волинський музей. Історія і сучасність. 

Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали 5 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 

присвяченої 23-1 річниці Незалежності України та 85-1 річниці створення Волинського краєзнавчого музею, 

м. Луцьк, 16 травня 2014 року. Луцьк, 2014. С. 103–109. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/ 

dijalnist_p_a_tutkovskogo_na_volini_katalog_materialiv_p_a_tutkovskogo_u_fondakh_volinskogo_kraeznavchogo

_muzeju/1-1-0-281, вільний. 
68

 Головаха Інна. Фольклорна традиція сучасного поліського села // Полісся: мова, культура, історія. 

Матеріали міжнародної конференції. Київ, 1996. С. 390. 
69 Геродот. Мельпомена. URL: http://ae-lib.org.ua/texts/herodotus__historiae_4__ua.htm, вільний. 

http://ae-lib.org.ua/texts/%0dherodotus__historiae_4__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/%0dherodotus__historiae_4__ua.htm
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такий ще не йдеться», а «мова швидше про об’єкт вірувань»
70

. Проте цю 

пам’ятку, написану приблизно за 2,5 тис. років до наших днів, вважаємо все 

ж першим джерелом фіксації західнополіського наративу. Надалі народна 

проза регіону стала об’єктом вивчення лише понад півтора століття тому.  

За твердженням Миколи Дмитренка, «зусилля українських 

фольклористів ХІХ–ХХ ст. переважно були спрямовані на створення 

різноманітних фольклорних зводів, зібрань зразків усної народної культури, а 

менше – на фундаментальні дослідження»
71

. З пер. пол. ХІХ ст. едиційна 

скарбниця оповідальної творчості Західного Полісся наповнювалася спершу 

зусиллями закордонних дослідників: аматорів і професіоналів. Завдяки 

публікаціям зібраних фольклорних матеріалів народознавців-мандрівників 

розпочавсь етап загального ознайомлення з наратологією краю. Проте в їхніх 

збірках поліські зразки часто пристосовано під польські формати та навпаки. 

У Казимира Войціцького, наприклад, їх подано впереміш, у 

Юзефа Крашевського під західнополіські наративи стилізовано історії, котрі 

в основі своїй могли бути й польськими, проте майстерно пристосовані до 

загального характеру праці. До того ж автори не здійснюють ніякого 

теоретичного осмислення фактичного матеріалу. 

Такий стан речей, на нашу думку, можна пояснити початковим етапом 

розвитку фольклористики як науки загалом. А зокрема – тим, що польські 

діячі ХІХ – ХХ ст., можливо, розглядали досліджувані території не окремими 

державними й культурними теренами України, а бачили в них польську 

приналежність. Очевидно, це впливало й на характер подання матеріалу – 

його авторську обробку й пристосування до загального польського 

наративного контексту.  

Початкові спроби вітчизняних публікацій народних західнополіських 

оповідань здійснювали етнографи-любителі. До прикладу, в розвідках 

                                                             
70 Давидюки Віктор і Микола. «Матеріали до «Ілюстрованого атласу народної культури Західного Полісся»: 

Вовкулака». С. 67 – 86. 
71 Дмитренко М. Перспективи видання фундаментальних фольклористичних праць Інституту 

ім. М. Т. Рильського НАН України // Народна творчість та етнографія. 2003. № 1/2. С. 25 – 29. 
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Павла Тутковського знаходимо цінні матеріали для аналізу, але надруковані 

вони були осібно, без належної паспортизації та будь-якого фольклорно-

наукового обрамлення.  

У ХХ ст. розпочався новий етап дослідження західнополіської епіки. 

Едиційна база поповнилася якісними публікаціями Олекси Ошуркевича та 

Віктора Давидюка, деякі записи яких було вміщено й у академічному виданні 

народної української прози. До збиральницької й упорядницької роботи 

долучаються також молоді науковці. Такі видання вже демонструють більш 

виважений підхід до об’єкта дослідження. Поряд із фольклорними творами 

вчені подають науковий огляд окремих актуальних проблем. Тому 

«прикметною рисою цього періоду є […] дослідницький інтерес до 

матеріалу»
72

. 

Важливою подією в українській фольклористиці кінця ХХ ст. став 

вихід монографії Віктора Давидюка «Українська міфологічна легенда», у 

якій представлено новий теоретичний погляд на народну прозу. Попри 

конкретну, здавалося б, міфологічну тематику, автор здійснює ґрунтовну 

розвідку праць попередників: аналізує всі набутки в цій сфері та пропонує 

власну виважену класифікацію епічних жанрів. Особливо цінним у 

дослідженні вважаємо комплексний аналіз народного матеріалу з різних 

етнографічних регіонів. Поміж іншими увагу приділено, зокрема, й 

західнополіським оповіданням, мотиви та образи яких позначені як 

спільнослов’янськими, так і локально-індивідуальними особливостями. 

Олеся Бріцина слушно зауважує: «Будь-якому дослідженню має передувати 

значна збиральницька робота. Лише базовані на міцному підґрунті знань про 

усну традицію висновки привертають увагу і науковців, і читачів»
73

. Саме 

тому праця Віктора Давидюка викликає винятковий інтерес, оскільки поряд 

із новим поглядом на предмет дослідження та дотичні проблеми тут також 

уміщено найцікавіші тексти аналізованих легенд із Західного Полісся. 
                                                             
72

 Бріцина О. Прозові жанри фольклору в публікаціях останніх років // Народна творчість та етнографія, 

2000. № 5 – 6. С. 129. 
73 Там само. С. 132. 
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Науковець і надалі продовжує збір та дослідження регіональної 

прозової творчості, результати чого опубліковано в першому й третьому 

випусках фольклорно-діалектологічної праці «Поліська дома», збірках 

«Легенди Полісся» та «Золота скриня». 

Короткі статті Віктора Давидюка, вміщені для кращого розуміння 

фольклорного матеріалу в «Поліській домі», мають узагальнений  

інформативний характер щодо генези та локальних особливостей 

побутування образів, а також ситуативних особливостей виконання творів. 

Автор знайомить читача з улюбленими героями поліської демонології, 

тонкощами їхньої «життєдіяльності», їх регіональними відмінностями. Хоч 

упорядники й не ставили перед собою завдання «широко й розлого 

коментувати тексти»
74

, вказані розвідки стали першими з нечисленних студій 

західнополіської наратології.  

Сучасний стан і перспективи наукових регіональних досліджень 

демонструють праці початку ХХІ ст. У «Матеріалах до «Ілюстрованого 

атласу народної культури Західного Полісся»: Вовкулака» Віктора й 

Миколи Давидюків подано короткий огляд історії побутування образу 

вовкулаки, означено актуальні проблеми подібних досліджень. У таблиці 

зібраний тематичний архівний матеріал станом на 1999 р., який  

картографовано, й на його основі виявлено найпопулярніші мотиви та їх 

локалізацію. Поряд із тим автори роблять спробу встановити їх 

хронологічно-генетичну поступливість. 

Віктор Давидюк нині скрупульозно вивчає міфологію фольклору. 

Окрім згаданих напрацювань науковця, тему міфологічних первнів 

українського фольклору загалом та західнополіської прози зокрема 

розглянуто й у інших численних виданнях. Праці Віктора Давидюка 

переважно інтердисциплінарні, а тому глибинно представляють порушені 

проблеми. У книзі «Первісна міфологія українського фольклору» на основі 

фольклористичних, етнографічних, археологічних джерел розкрито проблему 
                                                             
74 Поліська дома. Вип. 1. С. 5.  
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походження найдавніших тем і образів, які реалізуються в різних жанрах 

народної творчості. Генезу й особливості побутування певних міфологічних 

персонажів висвітлено в окремих ґрунтовних статтях дослідника.   

Деякі елементи західнополіської демонології розглянуто в розвідках 

Надії Левкович
75

, Тетяни Данилюк-Терещук
76

, а також у працях російських 

дослідників: Людмили Виноградової
77

, Ерни Померанцевої
78

. Певні зауваги 

названих дослідників дуже слушні, водночас деякі твердження видаються 

доволі дискусивними, а окремі з них загалом суперечать західнополіському 

джерельному матеріалу.  

Деякі мотиви апокрифічних легенд Західного Полісся розглядає 

російська дослідниця Ольга Бєлова у праці « «Народная Библия»: 

восточнославянские этиологические легенды» 
79

. Сама авторка означує свою 

розвідку коментованим виданням фольклорних текстів. Насправді, подаючи 

короткі довідки про певні апокрифічні сюжети, в основу праці покладено 

тематично впорядковані фольклорні записи, які, за переконаннями 

Ольги Бєлової, вперше введені до наукового обігу. 

Монографія Наталії Шкляєвої «Топонімічна народна проза Західного 

Полісся: історія і сучасність» – це комплексний розгляд одного з найбільш 

динамічних явищ народної творчості. Авторка аналізує його жанрову й 

тематичну специфіку на основі архівних і сьогочасних текстових зразків. 

Докладна характеристика мотивів свідчить, що топонімічна проза регіону – 

                                                             
75 Левкович Надія. Демонологічні вірування українців про домашнього духа-опікуна (на сучасних польових 

матеріалах Бойківщини та Західного Полісся) // Фольклористичні зошити. 2008. Випуск 11. С. 113–121. 
76 Даниллюк-Терещук Т. Народна міфологічна традиція округи Червищ // Минуле та сучасне Волині та 

Полісся: Камінь-Каширський в історії Волині та України: Наук. зб. Вип. 20: Матеріали ХХ Волинської 

обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 15-й річниці Незалежності 

України, 810-й річниці першої писемної згадки м. Каменя-Каширського та 100-й річниці від дня народження 

українського літературознавця Євгена Шабліовського, 26 жовтня 2006 р, м. Луцьк. Луцьк, 2006. С. 124–126. 

Данилюк-Терещук Т. Я. Регіональні особливості народних уявлень про відьом на Західному Поліссі // 
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. 

Літературознавство. № 13. Луцьк, 2011. С. 42–46. 
77 Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: «Индрик». 2000. 432 с. 

Виноградова Л. Н. Полесская народная демонология на фоне восточнославянских данных // 

Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М.: «Индрик», 2001. С. 10 – 

49.  
78

 Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М. : Наука, 1975. 192 с. 
79 «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. Сост. и коммент. О. В. Беловой. М. : 

«Индрик», 2004. 576 с. 
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«скарбниця давньої минувшини у всіх сферах народного буття» 
80

. 

Наталія Шкляєва досліджує детермінованість фольклорних мотивів, 

порівнює народну й наукову інформацію, а особливості тематично-

жанрового районування сюжетів встановлює за допомогою картографування. 

У цьому й полягає особлива цінність праці: народні сюжети  представлені в 

послідовному зв’язку з історичними й соціологічними даними та фактами 

інших галузей наук. Поряд із тим автор детально простежує механізми 

сюжетотворення західнополіських текстів із топонімічними мотивами. 

Короткий варіант розглянутого дослідження авторка згодом публікує 

як передмову до збірника «Народні топонімічні перекази Західного Полісся», 

а окремі тематичні розділи – в «Оселі для ластівки» 
81

 та «Білому лататті» 
82

. 

Щоправда, поміж автентичними текстами тут уміщено багато фальсифікатів, 

а тому й пропонований аналіз джерельного матеріалу потребує перегляду. 

Попри те – розвідки Наталії Шкляєвої досить повно представляють 

топонімічний тематично-жанровий масив західнополіської прози, а тому 

повторна  його обсервація в нашому дослідженні була б недоцільною. 

Отож, на основі загального огляду праць, присвячених народній 

неказковій творчості Західного Полісся, можна виділити певні етапи її 

вивчення. Це дозволить простежити зміну наукових пріоритетів, актуальні 

проблеми, а отже, й конкретні завдання сьогочасних досліджень. 

- Перший етап – період несистемної едиції західнополіської епіки 

польськими збирачами у пер. пол. ХІХ ст.; 

- другий етап – період коротких тематичних розвідок та окремих 

публікацій регіональних наративів вітчизняними народознавцями – 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; 

                                                             
80 Шкляєва Н. В. Топонімічна народна проза Західного Полісся: історія і сучасність. С. 4. 
81 Оселя для ластівки. Збірник народних легенд та переказів про найпоширеніші види птахів, тварин, риб, 

комах Західної Волині та Західного Полісся. Укл. Н. Шкляєва. Луцьк : Терен, 2012. 40 с. 
82 Біле латаття. Збірник народних легенд та переказів про походження назв найпоширеніших видів рослин 

Західної Волині та Західного Полісся. Укл. Н. Шкляєва. Луцьк : Терен, 2012. 44 с. 
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- третій етап – включення зразків із Західного Полісся до академічного 

видання української народної прози в другій половині ХХ ст. та видання 

окремих збірок західнополіської неказкової прози вкінці ХХ – поч. ХХІ ст.; 

- четвертий – дослідницький етап: період теоретичного осмислення та 

комплексного вивчення явищ західнополіської прозової творчості – кінець 

ХХ – поч. ХХІ ст. 

Спостерігаючи нині актуалізацію поглибленого вивчення локальної 

народної культури, й наратології зокрема, все ж досі поза увагою дослідників 

залишаються окремі групи усних оповідань, які й зафіксовані спорадично 

(наявні архівні матеріали знаходяться в обмеженому доступі, опубліковано з 

яких лише невелику частину), й не мають системного дослідження. Помітно, 

що дотепер українська фольклористика не має і монографічних узагальнень 

щодо специфіки побутування наративної традиції Західного Полісся, кожен 

тематичний масив якої потребує ще окремого детального вивчення. 

 Хоч українські фольклористи здійснили вітчизняну класифікацію 

жанрів неказкової прози, деякі аспекти й цієї проблеми потребують уточнень, 

адже чимало сюжетів виходять із активного вжитку, зазнають змін форми їх 

побутування, з плином часу збіднюються їхні функції, втрачаються первісні 

сюжетні елементи. Поряд із тим сьогочасне функціонування усної традиції 

позначене змінами в суспільній свідомості, що спричинює появу нових 

наративних явищ: фейклору та фольксінесу. Досвідчені науковці роблять 

невтішні висновки: «Цілком можливо, що ХХІ ст. згодом пов’язуватимуть зі 

втратою автентичного фольклору» 
83

. Тепер це гостра проблема, котра 

потребує уваги вчених і всіх збирачів народних творів.  

Підтвердження побутування псевдофольклору спостерігаємо вже в 

публікаціях сучасних дослідників. Одна з причин цього, на наш погляд, – 

неуважний відбір пропонованих матеріалів. Сьогодні складно знайти 

справжнього носія народної творчості. Багато респондентів вже подають 

інформацію, засвоєну не шляхом безпосередньої передачі попередніх 
                                                             
83 Давидюк Віктор. Фольксінес і фейклор у культурному просторі України: брак чи неминучість? С. 37. 
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поколінь, а почерпнуту з масових комунікацій чи безпосередньо створену за 

знайомими формулами. Такі випадки необхідно помічати й описувати їх в 

спеціальних розвідках, ні в якому разі не залучаючи до збірок поряд із 

автентичними фольклорними зразками.  

 Справжньою проблемою сучасної фольклористики стає дедалі 

відчутніша байдужість до народної творчості її носіїв. Беззаперечно, 

найвпливовішим фактором тут виступають безупинні суспільні процеси. До 

прикладу, міфологічний тип сприйняття навколишньої дійсності все далі 

відходить у минуле й чітко простежується лише у творах, фіксованих у 

попередні десятиліття. Цей пласт наратології довгий час не мав свого 

дослідника з різних причин, а тепер і зовсім втрачає зв'язок із діяльністю 

людини.  

Народна творчість – це історичний місток поєднання коренів нації з 

наймодернішими формами її існування. Науковці переконливо твердять про 

важливість вивчення духовної діяльності людства. Проте справжня картина 

дещо інакша. Впровадження у фольклористику новомодних структурно-

семіотичних методик нівелює найактуальніші способи пошуку генези й 

шляхів розвитку фольклорних явищ. А тому численні дослідження дають 

мало позитивних результатів. 

Подібних проблем, звичайно, чимало. Для їх вирішення необхідно ще 

більше сил і праці. Свого часу невтомний дослідник Волині 

Василь Кравченко акцентував: «Вичерпуючого матеріалу, звичайно, ніколи 

зібрати неможливо. Але скромні сили одної людини дадуть ще менше. Тут 

потрібна спільна й цілком сумлінна праця широких кіл громадянства» 
84

.  

Масштабне звернення до оповідальної творчості народу необхідне ще 

й для створення його справжнього історичного портрета. У наш час 

відбувається зростання національної самосвідомості народу, серйозне 

переосмислення багатьох суспільних подій, але водночас спостерігаємо 

                                                             
84 Столярчук Б. Й. Маловідомі сторінки дослідника Волині Василя Кравченка. [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=25, вільний. 

http://www.istvolyn.info/%0dindex.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=25
http://www.istvolyn.info/%0dindex.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=25
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недостатній державницький інтерес до загального культурного рівня 

українців. Тільки коли культурно-історичний напрямок розвитку стане 

першочерговим у державних інтересах, національне будівництво матиме 

міцний фундамент. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

СУЧАСНИЙ СТАН НАРАТИВНОЇ ТРАДИЦІЇ 

 НА ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ 

 

Народна епіка Західного Полісся – це велика система комунікативно 

реалізованих життєвих ситуацій, наповнених додатковою значеннєвістю – 

ідейним народним посилом. У фольклорній оповідній творчості втілено як 

давні міфологічні уявлення, що презентують первісні основи гармонійного 

співіснування людини з природою, так і конкретно-історичні установки, 

спрямовані на організацію міжособистісного спілкування в соціумі.  

Фольклорний наратив як продукт народної творчості – це складне 

семіотичне утворення. Його глибинна структура визначається системою 

суспільних уявлень, цінностей і норм, що розвивалися з найдавніших часів до 

нині. Наративна традиція як скарбниця збереження народних установок стає 

своєрідним маніфестом розвитку історичної свідомості. 

Мінімальною одиницею наративного дискурсу вважають мотив. 

Художньо-історичний розвиток цих елементів народного мислення презентує 

особливості становлення та напрями динаміки усної епіки. Тому 

стереоскопічний розгляд сюжетно-мотивного фонду неказкових наративів 

Західного Полісся – це основа для представлення наративної традиції краю.  
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2.1. Міфологічна проза 

 

Міфологія як один зі способів збереження знань про давні 

світобачення, вірування, мораль ще з ХVІІІ ст. привертала увагу дослідників. 

Такий інтерес цілком виправданий, адже будь-яке суспільство неодмінно на 

певному етапі свого розвитку звертається до своїх первнів, щоб зрозуміти 

власну суть через споконвічну культуру й історію. «Студії над українською 

народною міфологією – нашою прадавньою культурною спадщиною, релікти 

якої й досі залишаються живучими в духовності українського народу, – на 

думку Романа Кирчіва, – і є одним із вагомих свідчень глибини його 

етногенетичного кореня та багатовікової безперервності і спадкоємності 

культурної традиції» 
85

. 

Усна оповідальна творчість презентує той пласт збереження 

історичної памʼяті, в якому можна віднайти риси уявлень первісного 

суспільства, їх трансформацію чи подекуди й зникнення, а також 

привнесення нових елементів, породжених невпинними процесами розвитку 

та запитами суспільства. Неважко помітити, що попри актуалізацію уваги до 

міфології з боку науковців і широкого загалу, з плином часу все менше в 

памʼяті народу зберігається сюжетів із давніми мотивами. Тому так 

необхідно зберігати зафіксовані тексти шляхом їх упорядкування, публікацій 

та різноаспектного аналізу. 

Питання регіональної специфіки міфологічних сюжетів і персонажів 

доволі спірне. Володимир Гнатюк не вбачав оригінальності навіть у 

загальнонаціональних сюжетах: «... Українська міфологія не є в цілості 

оригінальним витвором нашого народу, лише спільним добром усіх слов'ян, 

хоч поодинокі епізоди та подробиці є й оригінальні. ... Й слов'янська 

міфологія не зовсім оригінальна в цілості і має багато спільного з міфологією 
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інших європейських народів»
86

. Подібної думки ще до Гнатюка дотримувався 

і Юзеф Крашевський: «Море легенд ходить тут поміж людей: мають вони 

джерело, один здебільшого характер з іншими словʼянськими»
87

. Сучасна 

дослідниця Людмила Виноградова те саме стверджує й щодо поліської 

демонології, яка має багато ознак належності до слов’янської культури, й 

водночас включає ряд особливостей східнослов’янської міфології
88

 тощо. 

Такі твердження, одначе, не можуть заперечити того, що в кожному 

національному фольклорі, а зокрема й етнографічно-регіональному, 

виділилися свої специфічні особливості. Це можна простежити на різних 

текстових рівнях, а в народній наратології насамперед – у персонажній 

системі, тематично-мотивній організації та жанрових різновидах її 

функціонування. Активне побутування певного образу, його функціональне 

навантаження, видозміни чи відсутність – це одна з перших особливостей 

регіональної традиції. Адже будь-який «образ завжди є продуктом складної 

трансформації мислення людини, продуктом зміни її ставлення до природи 

на різних рівнях історичного розвитку»
89

. 

У джерельному матеріалі з Західного Полісся загалом не збережено 

слідів вищої міфології. А скрупульозні їх пошуки досвідчені міфологи 

називають невиправданими. Одначе недавня розвідка Віктора Давидюка 

внесла деякі зміни в такі переконання. Науковець досліджує неоднозначний 

образ Красної Пані, розповіді про яку зафіксовано в Любешівському районі, 

а подібні свідчення Іван Денисюк записував і в Турійському (с. Тур).  

Народ зберігає пам'ять про войовничу жінку, яку не могли убити 

вороги. Але врешті загнали у викопану яму та там і поховали. Згодом її 

військо повернулося на те місце й насипало курган. А ім’я Красної Пані 

залишилося жити в топонімі
90

. 
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Віктор Давидюк вважає, що західнополіський персонаж воячки, 

безперечно, має «напівміфологічне забарвлення»
91

 і співвідноситься з 

грецькою богинею Артемідою. Такий висновок вчений робить на основі 

порівняльної характеристики міфологічної інформації про Артеміду та 

наративних і весільнообрядових відомостей про західнополіську 

Красну Пані. Зовнішність і функціональний спектр персонажів видаються 

дуже схожими. До того ж, і семантика імен виявляється однаковою.  

Про войовничість, ненависть до чоловіків і збройні протистояння з 

ними, пишногрудість як караючу силу довідуємось із західнополіських 

наративів. В одному з таких припускають і причетність Красної Пані до 

чарівництва 
92

.  У весільній обрядовості збережено елементи передвесільної 

відкупної жертви Красній Пані як опікунці дівоцтва. (Хоч деякі тексти 

свідчать про неї як хранительку шлюбу та зародження нового життя) 
93

. 

Таким чином, «дивна воячка» Красна Пані може претендувати на чи не 

єдиного персонажа вищої міфології західних поліщуків. Шляхи входження 

цього образу в місцеву традицію ще потрібно з’ясовувати, однак немісцева 

його ґенеза очевидна. 

Найчисленнішу групу західнополіської неказкової прози становлять 

демонологічні оповідання, хоч «впродовж довгого часу від прийняття 

християнства до наших днів багато втрачено з колишніх уявлень і 

вірувань» 
94

, найдавніші з яких (збережені донині) закладені в зооморфних 

образах 
95

. «Тематична група тотемістичних зооморфних образів невелика за 

своїм чисельним складом, хоч і немала за кількістю мотивів, персонажних 

модифікацій, повірʼїв і текстів, що її представляють» 
96

. За твердженням 

Лідії Дунаєвської, «найдавніший тип архетипу легенди, казки, повір’я 

сформувався в міфі про тотемного предка, зародження якого учені вбачають 
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в період раннього родового суспільства (приблизно – середній палеоліт)»
97

. 

Один із найпоширеніших серед них – вовкулака, вірування про існування 

якого зафіксовано ще Геродотом (якого Іван Денисюк називає «першим 

«фольклористом» Полісся»): «один раз на рік кожний із неврів стає вовком 

на деякий час, а потім повертається і знову стає людиною»
98

. З того часу 

сплинуло близько 2,5 тисяч років, а легенди про вовкунів живуть поміж 

народу й досі. Про міфологічний образ тут ще не йдеться, а радше 

зафіксовано вірування: перекидався кожен із племені, стається це щороку, а 

отже, перетворення відбувається в певний період і триває недовго. Причина 

ж криється в тому, що сусідні племена вважали неврів чаклунами. Таким 

чином в «Історії» Геродота окреслено основні мотиви «вовчої» тематики, які 

згодом набули розвитку і певного обрамлення в західнополіській наративній 

традиції. 

Віктор Давидюк зазначає, що про вовкулаку як образ народної 

міфології поліщуків літературні джерела згадують лише з середини ХІХ ст.
99

, 

а відомий він майже на всій європейській території. Архівні матеріали 

свідчать про те, що найактивніше його побутування саме в 

західнополіському краї. На це вказують, зокрема, й респонденти з інших 

регіонів: «То на Поліссі більше треба питати» 
100

. Причому тут зафіксовано 

кілька функціональних типів цього персонажу, адже походження його 

неоднорідне.  

Дослідники стверджують, що джерело вірувань про вовкулаку – сфера 

шлюбних відносин. Адже зачасту в міфологічних оповіданнях перетворює 

теща зятя чи жінка свого чоловіка, що є відгомоном матрилокального ладу та 

ініціальних обрядів. «Їдна свого зятя замовила, то ходив рик вовком… І він 
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ду того духудився, шо він вже зробився людиною і зайшов вже в клуню голий. 

Отам жинка вже його побачила і дала йому вудежу»
101

, «зєть набив тещу, 

то потім ходив докував вовком… Послє того он вже не бив її»
102

, «теща 

зробила зятя вовком… Тоді вона сказала: «Годи ходити, йди вже 

хазяюй» »
103

 – таким чином чоловіки ставали повноправними членами нової 

сімʼї. Подібні оповідання зберігають найдавніші мотиви, зафіксовані в 

неказковій прозі. Їх можна трактувати як форму збереження тотемістичних 

вірувань епохи матріархату (неоліт). 

У легенді «За велінням тещі»
104

 дочка не послухала матері, вибираючи 

собі пару. Тому чоловік ніяк не міг догодити тещі, а згодом вона перетворила 

його на вовкуна. «Мене тьоща послала вувком» 
105

 – такий вступ до 

розгорнутого сюжету з Камінь-Каширщини про те, як вовкулака 

призвичаювався до свого нового образу: задавив вола, не міг їсти сирого 

мʼяса, за велінням зграї мусив відчиняти двері у вівчарнику, де його знайшов 

чоловік, який і повернув згодом до людської подоби, і тещі помсту 

влаштував, і додому повернув. Подібний сюжет зафіксовано й у 

Маневицькому
106

, Рожищенському
107

 та Старовижівському
108

 районах. На 

думку Віктора Давидюка, мотиви поневіряння вовкулаки могли виникнути 

лише з відходом ініціальних випробувань. А отже – це пізніші сюжетні 

нашарування.  

Люди, котрих перетворили у вовків силоміць – «то нещасні 

вовкуни»
109

. Насправді, простежуємо співчутливе ставлення до таких 

персонажів. У легенді «Як дядько з вовком полуднав» ідеться про те, що до 
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поля завжди приходив вовк, тому, бувало, кінь утікав від хазяїна, чи торба 

кудись зникала. Одного разу зустрівшись із вовкулаком, чоловік кинув хліба, 

аби той не напав на коня. А потім і весь обід свій віддав. А тварина, 

очевидно, сумуючи за спілкуванням, жалем-сльозами виказала свою людську 

природу: «вовк сів біля нього [коня – Л. Д.] і сльози з очей тільки – кап! кап! 

так з очей і котять… Потім посидів ще коло чоловіка, позітхав і посунув 

назад у ліс»
110

. 

Біда вовкулаків у тому, що вони стають «чужими» для людей і не 

стають «своїми» поміж вовків. Тому й не можуть знайти свого місця: «І ду 

вовків боїця йти, бо вувки пурвуть, і-і ду людей ни піде, бо люди, люди вовка 

бояця. І от ходить по ліси й плаче»
111

. У селі на них чатує небезпека: «як 

пустить вовком, то мусить в ліс утикате, бо в селі заб’ють»
112

, «вин усе 

пудийде до свеї хати, але зайти боявся»
113

, «боїться приступити до людей і 

всьо»
114

. І «вовки його не приймали, бо бачили, що він вовк не справжній. То 

ж ходив він за вовками слідом, але сідав завше осторонь» 
115

. А коли вовки й 

приймають їх до зграї, то вовкулаки мусять робити те, що наказують: «Ну й 

мене посилають у той овчарнек, шоб я ліз. Ну я мушу, бо мене роздеруть, бо 

я не вовк»
116

, «посилали вовки отчинєти двері в хазяйств»
117

. Притому 

вовчого харчу вони їсти не можуть: «все казали, шо той вовк, шо зроблений із 

чоловіка, ни їсть сирого мʼяса»
118

, «вин голодний завше»
119

. Коли ж 

приходиться призвичаюватись, то стараються м'ясо хоч через вугілля 

просунути. Такі мотиви побутують у північних районах Західного Полісся: 

Любешівському, Камінь-Каширському, Ковельському, Старовижівському, 
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Ратнівському, Маневицькому. Тут поширений і сюжет про зустріч чоловіка з 

вовком у лісі, а згодом – на подвірʼї вовкулаки. Предметом розпізнавання 

колишньої зустрічі слугує сокира, кинута на дорозі у вовка людиною для 

захисту. Тварина забирає її в зуби та несе з собою. Віктор Давидюк вважає 

такий образ «метафорою звіра, який голодує, добуваючи свого терміну» 
120

.  

Одним із найбільш поширених мотивів серед оповідань досліджуваної 

тематики на всій території Західного Полісся зафіксовано розповіді про 

«пускання» весілля вовками. В одній групі оповідань названо лише факт 

перетворення та якийсь додатковий мотив: термін вовкування (від кількох 

днів до декількох років) чи спосіб зворотнього обернення (самі 

перекидаються через певний термін; пробігши через простелену скатертину, 

рушника або пояса; за допомогою чаклунів). В інших текстах причину таких 

дій обумовлено. Зазвичай – це наслідок порушення норм шлюбу. Весілля 

перетворює на вовків батько або мати, дочку котрих не схотів узяти чи 

покинув молодий; знахар, який був сердитий на молодих; «люди таке 

роблеть»
121

. Причому в більшості випадків вовками перетворюють усіх 

учасників весільного дійства. Такі сюжети вважаємо більш пізнього 

походження, адже перетворення відбувається тут по дорозі до вінчання, а 

отже, «викликані порівняно недавніми громадсько-звичаєвими реаліями»
122

. 

Також у вказаному контексті поодиноко побутує на Захіному Поліссі 

образ вовкулачки. У с. Острівець Ратнівського р-ну «на весіллі беременну 

жінку пустили вовком» 
123

. Коли настав час народжувати, прибігла вона до 

своєї хати. «Дитєтко нормальне, не вовче» 
124

, а шерть опісля сама зійшла. У 

легенді з с. Троянівки Маневицького р-ну вовкулачку знайшли біля дитини 

під стіжком сіна. Коли та обернулася у свою справжню подобу, то розповіла, 

що їх пустили вовками на весіллі, а вона в той час була вагітна, проте дитина 
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народилася людиною. Дуже слушною видається тут думка Віктора Давидюка 

про те, що «побігти вовками» буквально означало «розійтися ворогами» 
125

. 

Хоч дослідник і висловлює сумнів щодо можливості такої фразеологічної 

основи сюжетів, усе ж можна знайти аргументи й на користь цього. У такому 

випадку може йтися про т. зв. «негарні» весілля, які насправді могли 

завершитись сваркою родів. А народження дитини як доказ нечесності 

молодої слугує тут вже художнім оформленням сюжету. Причому в 

розглянутих текстах не вказано, з чиєї волі сталося перетворення. Якщо 

погодитися з таким трактуванням, то це лиш означає, що оповідання про 

вовкулачку ще більш пізнього походження: це вже відгомін патріархального 

ладу. 

Прикметою (та свого роду незручністю) тих, кого «пускали» вовками, 

були стоптані долоні після повернення до людського образу та залишена на 

тілі латка вовчої шерсті: «руки таки були стоптани, аж до крови, бо ж на 

передних лапах ходили»
126

, «все ссунулось, але пальце буле сходене»
127

. 

Шерсть залишалася на руці
128

, долоні
129

, плечах
130

 або грудях
131

. В одній із 

легенд вовкулаку обертав назад чоловік, який знайшов його в хліві під час 

спроби викрадення тим овечки. Помив та зняв потрохи з нього шерсть, проте 

залишив клаптик на згадку: « «То шо ж, ти ж забудеш, шо ти вовком був, 

тобі пам'ять тре оставити». І оставив мені он пам'ять: на лівій руці 

шерсть. Я вмиратиму з цією шерстю» 
132

. 

Найменш чисельна група оповідань про вовкулаку-знахаря, тобто 

звіро-людину, котра може перекидатися зі власної волі. У таких сюжетах 

лікантропію (здатність переродження людини у вовка) чаклуни застосовують 
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для здійснення помсти своїм ворогам: «…є люди, які вміють 

перетворюватися у вовка – то люди-чарівники, ворожбити. Такі зло 

приносять» 
133

, «…був колись один, шо вмів вовком робитися. Ото з ким 

посвариться, зробиться вовком, піде і поїсть худобу» 
134

, «ну, просто 

чоловік [...] зробевся вовком, і забрав овечку, і поніс ввечку» 
135

. Тут же 

розповідають і про спосіб перетворення. В одному випадку чоловік «ішов-

ішов, поскладав на землі кулочки, покачався на їх і став вовком»
136

, в 

іншому – «пушов, пирикєнувся вин через пеньок тре разе тако догоре 

головою і зробевся вовком»
137

. Причому метод перевтілення за допомогою 

кілків, свого часу описаний Павлом Шейном, дослідники вважають дуже 

показовим і архаїчним: пов’язаним із давнім обрядом ініціації
138

.  

За переконанням Івана Денисюка, територією побутування сюжету 

можна вважати весь регіональний проміжок поміж пунктами, в яких він 

зафіксований. Такої методики дотримуються й польські етнолінгвісти. Отож, 

територіальне поширення розглянутих мотивів – Любомльський (с. Згорани), 

Ковельський (с. Волошки) та Камінь-Каширський (с. Нуйно) райони, а отже – 

власне центральна частина Західного Полісся.  

Зафіксовано тут (Любомльський р-н, с. Згорани) й унікальний сюжет 

про знахаря-вовкулаку, котрий хотів позбутися своєї лікантропії шляхом 

передачі її іншій людині. Під час їхньої зустрічі в лісі чоловік зрозумів, що 

вовк просить разом повити. Опісля в нього виникала вже така потреба, а з 

часом і шкіра почала покриватися шерстю. «Зрозумів чоловік – замість нього 

мав вовкуном стати»
139

. Проте це «не вийшло у вражої сили»
140

. 

Перетерпівши ніч, коли був повний місяць, і спаливши шкіру, яка валялася 

після того на подвірʼї, він дізнався, що помер чоловік, «про якого нидобра 
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слава ходила. Казали, що й у вовкулаку перетворюватися вміє»
141

. Очевидно, 

що ця історія не властива західнополіській традиції й увібрала передові 

віяння сучасності (поступове перетворення, пов’язане з повним місяцем). В 

основу покладено-таки справжній фольклорний мотив про можливість 

зооморфного перетворення знахаря, проте все оповідання можна радше 

назвати авторським художнім текстом. 

Поодиноко трапляється в цій групі сюжетів і переплетення вовчої 

теми з ономастичною інформацією. Вуличне прізвисько Вовки на 

Любешівщині рід отримав від діда, котрий «навіки перетворився вовком»
142

 

після того, як хтось підстеріг його й украв «чи то знахарство, чи то зілля 

яке» 
143

. «Очевидно, можна припустити, – вважає Віктор Давидюк, – що факт 

із дідом виступає як елемент, що синхронізує фольклорний мотив (вовками 

ходили в них усі, останній же, хто пішов і не повернувся, був дід, що ще на 

памʼяті багатьох)» 
144

. 

Таке різноманіття мотивів вовчої тематики зумовлено привабливістю 

образу, котрого вважають найпопулярнішим родовим тотемом поліщуків. 

Віктор Давидюк зауважує, що поряд із тим це повʼязано з природними 

факторами: «поширення біологічного виду в природному середовищі 

обумовлювало популярність і в контексті фольклорному»
145

. 

Ще один із небагатьох образів, котрі містять сліди давніх 

тотемістичних вірувань, – вуж. Типологічно він теж неоднорідний і побутує в 

різних сюжетах. Найпопулярніші на Західному Поліссі оповідання про вужа-

нареченого. Більшість із них мають подібну структуру: вуж забирає одяг у 

дівчини, яка купалася, а згодом віддає його, якщо та погодиться стати його 

жінкою. У визначений день на подвірʼя котиться клубок вужів, які забирають 

із собою наречену до підводної домівки. Нова сімʼя живе щасливо, 

народжуються діти. Дослідники вважають такий розвиток сюжету 
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відображенням весільного обряду, «який класифікується як умикання за 

домовленістю»
146

, а вуж тут «виступає в ролі родового символа в умовах 

екзогамного шлюбу»
147

. 

«Рід нареченої хитрістю змушує його [вужа – Л. Д.] прибути на межу 

двох світів, знищує його, як несумісного з прийнятою нормою життя»
148

. 

Мати не може змиритися з тим, що в неї забрали дочку. Тому, щоб повернути 

її, під час гостин вивідує в онуків, як знайти їхнього батька, та вбиває його. В 

одній із легенд помсту здійснюють брати дівчини. Проте в жодному випадку 

ще не згадано батька. Очевидно, це свідчення того, що зародження таких 

сюжетів синхронне з початковим етапом переходу від матріархального до 

патріархального ладу. Цей сюжет поширений також у литовців та білорусів 

(литвинів). 

Образ демонічного чоловіка-вужа входить і до міфологічних 

оповідань етіологічного характеру: переживаючи смерть чоловіка, жінка стає 

зозулею, а діти – соловейком і гадиною, рідше – представниками 

орнітоморфного світу («Дуб, ясен, осика, тополя»
149

). Подібні сюжети 

поширені на всій території Західного Полісся, а особливо – в його східних 

районах (Любешівському, Камінь-Каширському, Маневицькому).  

Тут же побутує й інший тип образу: золоторогий вуж, який шанує й 

обдаровує людину, котра з ним добре повелася. Свої золоті роги, які 

приносять добробут, він залишає, якщо простелити перед ним скатертину, 

пояса чи хустку. В одному сюжеті вуж відплачує золотом чоловікові, який 

нагодував його хлібом
150

. У подібних розповідях «центральний 

сюжетотворчий мотив – золото, багатство – вводить ці вірування в контекст 

ранньофеодальних товарно-грошових відносин»
151

. 
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Легенду «Чоловік зміїним царем» вважаємо відображенням давнього 

обряду чоловічої ініціації. У сюжеті вужі обирають царя на свято Покрівного 

Івана. Саме восени і парубоцька ватага призначала собі головуючого під час 

ініціальних походів. Відбувалося це раз на рік, чим мотивовано й річний 

термін перебування чоловіка в зміїному царстві, що, у свою чергу, свідчить і 

про його належність до тотема вужа.  

Неоднозначним персонажем видається т. зв. хатній вуж, якого деякі 

дослідники трактують як різновид хатнього духа-предка. У певних 

етнографічних регіонах таке змішування образів послідовне (Бойківщина, 

Волинь тощо). Вочевидь, через обмеження в матеріалі та потрапляння в поле 

зору казуїстичної інформації без з’ясування її походження, вони вважають, 

що домовик як покровитель дому й худоби у вигляді вужа чи ласки 

поширений і на Західному Поліссі. Згідно з нашими даними, вуж як опікун 

дому з домовиком тут не співвідноситься.  

Західнополіські розповіді про хатнього вужа зводяться до кількох 

типів: це підтвердження факту, що вуж може приходити до хати, сюжети про 

те, як він обідає разом із дітьми, та про отруєне молоко. Тут «хатній вуж 

виступає перенесеним на хатню основу уособленням хліборобського духа 

ниви»
152

, а молоко та надане житло в цьому випадку слугує йому офірою. 

Жертвування злим духам збереглися й на анімістичному світоглядному етапі 

наших предків. Адже будь-які нові вірування базувалися на попередньому 

досвіді, а тому ще містили його певні риси. Задобрювання сил природи 

свідчило також про те, що людина відчувала страх і свою немічність перед 

ними.  

Як відомо, справжнім лихом свого часу були епідемії хвороб: чуми, 

холери, моровиці. Західнополіські легенди з їх персоніфікованими образами 

зафіксовано ще польським дослідником Казимиром Войціцьким на початку 

ХІХ ст.  

                                                             
152 Давидюк В. Ф. Культ вужа в хліборобській традиції поліщуків. С. 89. 
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Легенда «Powietrze»
153

 повідує про страшну пошесть – пропасницю, 

яка за допомогою чоловіка проходила села й містечка, в котрих усі вимирали 

після їхнього візиту. Але чоловік прогнав напасть відвагою, вирішивши 

загинути, аби вберегти свою сімʼю та всі землі руські. В іншому сюжеті 

(«Dżuma»
154

) чоловік відганяє чуму, скинувши її з драбини на шматування 

собакам. Подібні сюжети зафіксовано на Західному Поліссі й українськими 

збирачами: «Холера на Світязі», записаний Павлом Тутковським у кінці 

ХІХ ст.
155

 та ще пізніший наратив «Чума в Троянівці»
156

.  

Схожі в текстах тільки певні мотиви: пошесть просить чоловіка бути її 

перевізником («просить, щоб перевіз її через озеро»
157

) чи провідником 

(«Weźże mię na barki swoje i obnoś po całej Rusi»
158

); вказано, що від епідемії 

гинули всі в місцевості, де вона пройде. Проте це усталене фольклорне 

бачення цих страшних хвороб: їх зображають демонічними істотами, котрі 

несуть смерть усьому живому; чума може перекидатись різними тваринами, 

холера просить супроводу (допомоги в переміщенні), пропасниця проникає в 

будь-яку щілину, всередину людини.  

Спосіб позбавлення від біди в усіх сюжетах різний. У текстах 

польського дослідника пошесть утікає, налякана відвагою чоловіка 

(«przestraszone tą odwagą, uciekło w lasy na góry»
159

) або пошматована 

розлюченими собаками («Wysoka niewiasta spada, psy ją porywają: pogroziła 

mu zemstą i znikła»
160

). В українських записах відступ демона хвороби 

зображено інакше: холера відступає із села зі вдячності за порятунок («А як 

їхали, зірвалась шура, побила човна, і пані насилу вчепилась парубкові за 

плечі. А він був здоровий дуже, і якось таки доплив до другого берега. Злізла 

                                                             
153 Wóycicki  K. W. Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. S. 51 – 54. 
154 Там само. С. 127 – 129. 
155 Золота скриня. С. 57. 
156 Там само. С. 70. 
157 Там само. С. 57. 
158 Wóycicki  K. W. Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. С. 51. 

Візьми мене на плечі й понеси по всій Русі. 
159 Там само. С. 54. 

Злякавшись тої відваги, втекла в ліс на горі. 
160 Там само. С. 129. 

Висока жінка падає, її хапають собаки: погрозливо їм помахала і зникла. 
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вона з нього і каже: «Тепер до страшного суду не буду більше на 

Світязі» »
161

), допомагають і практичні заходи селян («…та біда, 

перекидається удень чорною куркою, і в чиєму городі погребеться, там на 

ранок і слабують […]. Половили вночі всіх курей і вивезли на городецьку 

межу»
162

). Віктор Давидюк слушно зауважує, що провідний мотив у легендах 

про демонів чуми та холери – «людське милосердя»
163

, задобрення. Він, на 

думку дослідника, «трансформувався у цих сюжетах з ритуалів офірування 

злих духів»
164

. Коли ж хворобу «неможливо умилостивити добротою, люди 

долають її хитрістю»
165

. Отже, ці сюжети давніші з художньо-історичного 

погляду (хоч і зафіксовані значно пізніше), порівняно з тими, де демона 

обдурюють чи перемагають силою (в записах Казимира Войціцького), адже 

це вже «свідчить про занепад віри у всесильність надприродної істоти»
166

. 

Таким чином завдяки художній трансформації сюжетно-образної канви 

текстів спостерігаємо динаміку розвитку народних уявлень. На думку 

Юлії Буйських, персоніфікації хвороб сформувались у руслі християнства
167

. 

Проте з нашої точки зору, вони все ж ґрунтуються на значно давніших 

анімістичних віруваннях.  

Походження легенди «Нещасна пропасниця»
168

 видається порівняно 

пізнішим. Тут теж чоловік долає хворобу кмітливістю: випадково 

дізнавшись, яким чином до нього має прийти біда, закриває її в рушниці та 

стріляє нею. Свідченням відносної недавності сюжету тут слугують такі 

деталі: люди вже знають, що пропасниця має різноманітні віруси: «Їх, 

кажуть, є на світі 77, як вір» 
169

; а дехто навіть умів їх «зговорювати» 

(«…вона [литвачка – Л. Д.] брала 77 зерен проса і на те просо зговорювала. 

                                                             
161 Золота скриня. С. 57. 
162 Там само. С. 70. 
163 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 73. 
164 Там само. С. 74.  
165 Там само. С. 73.  
166 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 75. 
167 Буйських Ю. С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців (кінець ХІХ – початок 

ХХІ ст.) : Автореф.  дис... канд. іст. наук: 07.00.05 – Етнологія. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2010. 

С. 10. 
168 Золота скриня. С. 81–82. (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинської обл.). 
169 Там само. С. 81. 
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Потім те просо на воду кине – і вже чоловік здоровий»
170

). У подібних 

сюжетах утілено віру, що хвороби можливо позбутися за допомогою 

практичних заходів, нехай вони ще й міфологічного характеру.  

Іншого роду анімістичний страх людина відчувала перед духами 

природи – це, насамперед, боязнь сил стихій, які могли впливати на 

результати господарювання. Найдавнішим персоніфікованим образом духів 

природи вважають лісовика. На думку дослідників, він «витворений 

землеробами, які боялися лісу […], оскільки домінантною в цьому образі є 

все-таки відлякуюча, а не заступницька функція»
171

.  

На території Західного Полісся цей персонаж не дуже поширений. 

Вважають, що в образі лісовика збережено багато залишків тотемізму. 

Однією з найяскравіших прикмет називають його можливість набувати 

зооморфного вигляду. Проте в зафіксованих спогадах про зустрічі західних 

поліщуків із лісовиками такої особливості не виявлено. Тут він виключно 

антропоморфний: «вони виглядали так, як люде» 
172

, «чоловік вилекій, як 

дерево» 
173

, «лісовик-дідок» 
174

, «він може дідом перекинутися» 
175

, «такий, 

як ото солдати» 
176

, «він похожий на людену […]. Але він не має тіні»
177

. 

Розповіді про лісового духа важко систематизувати тематично, 

оскільки це переважно меморати. У багатьох оповідках простежуємо-таки 

провідний мотив ворожості в стосунках із людиною: лісовик може лякати
178

, 

«може і задушити, може і вбити людину»
179

. У розповіді з Турійського 

району його наділяють силою впливати на стан здоров’я: чоловік, який 

зустрівся з лісовиком, через рік захворів, «казали, шо то той лісовик наслав 

                                                             
170 Золота скриня. С. 81. (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинської обл.). 
171 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 77. 
172 Архів ІКА. Ф. І–К. Од. зб. 12. Арк. 33. (Записано в с. Зарудче Любешівскього р-ну Волинської обл.). 
173 Архів ІКА. Ф. І–А. Од. зб. 39–Б. Арк. 48. (Записано в с. Ружин Турійського р-ну Волинської обл.). 
174 Архів ІКА. Ф. І–М. Од. зб. 4. Арк. 4. (Записано в с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
175 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 10. Арк. 5. (Записано в с. Обеніжи Турійського р-ну Волинської обл.). 
176 Архів ІКА. ФОК. (Записано в с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.). 
177 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 13. Арк. 4. (Записано в с. Самійличі Шацького р-ну Волинської обл.). 
178

 Поліська дома. Вип. 1. С. 68. 

Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 11. Арк. 5–6. (Записано в с. Турійськ Турійського р-ну Волинської обл.). 
179 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 10. Арк. 5. (Записано в с. Обеніжи Турійського р-ну Волинської обл.). 
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болєзнь»
180

. Проте в Старовижівському районі стверджують, що він не завдає 

неприємностей людям, а виконує зовсім інші функції: «наблюдає за такіми 

звірами, ту він їх роздирає», «він душить тиї русалкі, нявкі душить» 
181

. 

Помічаємо закономірність: лісовий дух «робить шкоду людям, якщо його 

побачити» 
182

, а нешкідливий, коли мешкає «в тикім лісі густим, шу ти юго 

ни пубачиш» 
183

. 

Вочевидь, у сучасну усну нарацію цей образ увійшов як синтез 

літературного й фольклорного, бо нявки, відомі в карпатському регіоні, на 

Поліссі жодним професійним дослідником не фіксувалися. 

Науковці зазначають, що нині система міфологічних образів 

продовжує розвиватися
184

, і вказують на різні трансформаційні процеси в ній. 

Насправді, спостерігаємо певні зміни й у західнослов’янській демонології. 

Насамперед це стосується змішування образів. У Маневицькому та 

Шацькому районах образ лісовика контамінується з блудом: «як людина в 

лісе заблудила, то теє лисовик робит» 
185

, «він може пожартувати, шо 

завести дуже далеко в ліс і зблудити може» 
186

. Причому блуд як 

міфологічний образ у наративній традиції західних поліщуків не побутує. 

Архівні матеріали свідчать, що його вважають нечистою силою, котра 

заважає потрапити до потрібного місця. Проте й така інформація трапляється 

у власних спогадах респондентів або в оповіданнях топонімічного характеру. 

Заблудившись вранці по дорозі на роботу, жінки зробили висновок, що 

«може, в таке місце ступили? Чи шо то таке? І так воно теє-во… такий 

блуд візьме» 
187

. Напившись води в Крученому озері, яке вважали «од 

нечистого», овечки «почали крутитись, ну, ніби на них блуд який найшов»
188

; 
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 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 13. Арк. 4. (Записано в с. Самійличі Шацького р-ну Волинської обл.). 
187 Архів ІКА. Ф. І–К. Од. зб. 9. Арк. 7. (Записано в с. Тихотин Рожищенського р-ну Волинської обл.). 
188 Золота скриня. С. 97. (Записано в с. Градиськ Маневицького р-ну Волинської обл). 
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«Чортов ліс називали, бо якась нечиста сила там водилась. Скілько ж там 

того лісу, а було, шо такий блуд нападе, що не можна вийти»
189

.  

Поряд із тим зауважуємо, що лісового духа теж маркують нечистим, 

адже захистити себе від нього можна молитвою. Причому навіть у випадку, 

коли той не конфліктує з людьми. Така обставина говорить про вплив 

християнізації на сприйняття міфологічних персонажів: будь-які надприродні 

сили негативізуються, уявлення про них стають менш чіткими та 

модифікуються. У північних районах лісовика ототожнюють навіть із 

домовиком. Таке змішування генетично різнорідних образів також можна 

пояснити лише вагомим впливом християнства, у результаті чого 

відбувається (хоч і непослідовне) переосмислення всіх народних вірувань. 

Сприяє цьому і невпинний усесторонній розвиток суспільства. 

Результатом прагматизації та раціоналізації світу можна вважати й занепад 

віри в надприродне походження деяких міфологічних образів. Так на 

Західному Поліссі вихор як дух природи майже втратив демонологічні 

особливості. Загалом він сприймається як порив стихії, що може нести 

негативні наслідки для здоров’я людини. Лише окремі деталі свідчать, що 

респонденти ще пов’язують це явище з виявом темних сил: вберегтися 

можливо, якщо хреститися, а для зцілення, буває, звертаються до знахаря
190

. 

Хоч і такі дії з часом використовують як суто практичні перед будь-якою 

загрозою. 

Таким же невиразним постає й західнополіський образ водяника, або 

ж болотяника, якого важко уніфікувати за наявними польовими записами, а 

можливо лиш окреслити окремі мотиви. Мешкає він у водоймах: озерах, 

річках, «є такі запущені болота, що там мало хто буває, то вони там 

водяться»
191

. Персонаж цей загалом негативний: «вони злі дуже»
192

. Функції 
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виконує різні. Цей «старий, довгобородий дід»
193

 може карати рибалок, якщо 

ті «дуже таке заздри були, хотіли всю ребу забрати з річкі, з воде, то він міг 

їх навіть, бувале вепадкі, шо він їх топев»
194

, міг перевертати човен. 

Антропоморфність господаря водної стихії та вияв його сили при порушенні 

норм природокористування – це яскрава вказівка на його анімістичний 

характер.  

На Любешівщині респонденти важають, що саме водяник потопив 

молодих, які їхали озером на вінчання
195

. Очевидно, що раціональною 

причиною такої події могла бути затонка крига посередині водойми, де й 

сталася пригода. Проте народні вірування ще трактують катастрофи, 

спричинені природніми явищами, як результат втручання демонічних істот.  

Цікаві уявлення про водяного духа знаходимо в легендних сюжетах. В 

оповіданні про скарби водяника
196

, зафіксованому ще Павлом Тутковським 

на межі ХІХ–ХХ століть, в образі водяного духа постає утопленик, який не 

давав спокою новим господарям його оселі через залишені там скарби. 

Позбутися цього допомагає ведмідь поводиря, який залишився там ночувати, 

адже «всі східнослов’янські народи вважали, що водяник безсилий проти 

ведмедя»
197

. «Швидше всього тут відбулася контамінація з образом 

утопленика, а щодо поєднання з ним функцій ведмедя, то останній відіграє 

роль очищаючої сили не лише в сюжетах з водяником»
198

. Отож, 

спостерігаємо ще один приклад трансформації міфологічного образу, 

спричиненої змішуванням різночасових уявлень – у цьому випадку  анімізму 

та культу предків. 

Подібним виявом модифікації можна вважати персонажа іншої 

легенди, в якій поєднано героїчні, топонімічні, історичні та міфологічні 

мотиви. Безумовно, походження такого сюжету пізнє, не виключено, що й 
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компільоване. «Водяний, старезний, з зеленими очима, дідуган»
199

 

попереджує Сереха, що той скоро загине в нерівному бою з ворогом. Чоловік 

сприйняв таке повідомлення як знамення, яке незабаром реалізувалося. Образ 

водяника-оповісника тут можна трактувати як дух предка, оскільки 

попередньо було повідано історію про смерть батька та розподіл ним благ 

між синами. Найстарший проявив себе як найкращий господар і щирий 

чоловік, можливо, тому батькова душа сповіщає про закінчення Серехового 

земного шляху, але продовження його доброї слави по тому.  

Духи-господарі в українській міфології представлені найчастіше 

образами, що стережуть скарби. Проте в західнополіській наративній 

спадщині вони персонажно не оформлені. Павло Тутковський, свого часу 

перебуваючи в експедиції з дослідженням озера Світязя, записав у тутешніх 

місцевостях кілька оповідань про зачаровані гроші, та в жодному з них (як і в 

пізніших їх варіантах) не згадано про їхнього духа-господаря. 

Відкрита скриня з червінцями плаває в озері. Дівчатка та хлопці 

безперешкодно набирають «гарних черепашок» та демонструють їх батькам. 

Ті просять показати місце наживи, проте щоразу нікому зі старших не 

вдається набрати собі грошей: скриня закривається й відпливає. Її знаходять 

різні герої, проте переважно молодь. Генезу такого мотиву Віктор Давидюк 

вбачає в уявленнях про метемпсихозу: «через деякий час дух померлого 

повинен знову оселятись в людину, гроші, котрі виконали свою функцію 

плати за місце, повинні перейти тому, в кого він оселявся». 

У тих випадках, коли міфологічні сюжети містять топонімічні мотиви, 

зачаровані скарби бачать і жінки («Місце, де колись випливала скриня з 

золотом, і зараз зветься Скринею. Це тут за рікою такий куток, чи можна 

сказати, – урочище. То, кажуть, там випливала скриня з грішми, з золотом. 

[…] От одна баба якраз і наспіла на ту пору, коли та скриня підпливла до 

берега» 
200

), й чоловіки («На Татарській горі йшло три чоловіки з ликами і 
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дивляться – щось таке блищить» 
201

). Проте в кінцевому результаті люди від 

цих скарбів або не мають вигоди, або зазнають шкоди: «Вони як зачали усі 

бігти, – і ті гроші поховалися. І як зачали гребти пісок, вигребли шість 

рублів»
202

, «Бере й лічить скільки на що треба. А то, каже, ще чоловікові на 

бакун. Тут кришка як хляпне – так їй руку й прибила. Аж почорніла потім та 

рука, така синя була. І те золото з тої рядюжки теж кудись поділося»
203

. 

«Оскільки скарби в легендах найчастіше з’являються у вигляді 

коштовних металів, можна припустити, що найбільшого поширення ці 

мотиви зазнали в період продуктивних товарно-грошових відносин»
204

. Про 

відносну недавність розглянутих оповідань, на нашу думку, свідчать і їх 

моралізаторські закінчення: «От значиця, на все потрібно, а вже бакун, 

куріння, то то лишнє»
205

, «дівчинка брала, скільки хотіла, бо вона ж багато 

не заздрувала»
206

, «Як побачили батько та мати, що це гроші, так і побігли 

до озера з великою торбою. Але як протягли руки, щоб набрати гроші, – як 

хлясне вічко, так і поодбивало руки. А казан зараз пірнув у воду. Тих грошей 

ніхто не посонкає»
207

. Можливо, це трансформований відгомін давніших 

уявлень, згідно з якими частину знайдених скарбів необхідно було лишати як 

плату за місце (поховання, де знаходили гроші: «алє коло золота булі черепкі, 

костомахі людські»
208

), або як офіру померлим родичам. Вважаємо, що все ж 

генеза подібних сюжетів – у віруваннях культу предків.  

У пізніших розповідях респонденти знайдені скарби ідентифікують 

козацькими чи єврейськими захороненнями.  

«Проміжне місце між духами природи і духами-господарями»
209

 

посідає один із найколоритніших демонологічних персонажів – домовик. 

Походження та особливості «життєдіяльності» цього неоднозначного 
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персонажа науковці трактують по-різному. Насамперед тому, що в усіх 

етнографічних регіонах вони мають свою специфіку.   

Віктор Давидюк зазначає, що на Західному Поліссі «цей персонаж не 

становить помітного явища»
210

. На основі літературних джерел узагалі важко 

судити про його автентичність. У минулому столітті на цьому наголошував 

Казимир Мошинський, у наш час – Людмила Виноградова. І все ж 

присутність цього персонажа в сучасному демонологічному пантеоні 

поліщуків з огляду на інформацію, почерпнуту з архівних матеріалів 

польових досліджень останніх десятиріч, теж однозначно заперечувати не 

можна. 

Першочергово зазначимо, що домовиків знають не на всій території 

цього архаїчного етнокультурного регіону. Причому дехто не знає про нього 

загалом («А Биг його знає [хто такий домовик – Л. Д.]» 
211

, «Нє, про 

домовика не чула»
212

), часто констатують факт відсутності на їхній території 

та повідомляють, де той побутує («В нас домовиків немає»
213

, «Чула, казале, 

шо таке є. Али в нас його ни було. То я ни знаю про його ничого»
214

, «В нас 

його не було, а в Росії було»
215

, «Я коли на Сибіри жила, то там багато про 

них говорать. Все моя сусідка мині розказувала, що домовий те зробив, то 

те. А в нас такого ни було, ни вірували»
216

, «Я була в Німеччині, і там були 

дівчата з Росії. Ну, і з Житомирської області… Були разом. І таки синяки – 

то там, то тут – то, каже, домовик пощипав. А в нас в хаті такеї мови не 

було ніякої»
217

), певні ж оповідачі вважають, що це віяння сучасності («Про 

домовика нихто не баяв колись. Домовиків ніхто не знав. То вже зараз 
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розказують…»
218

, «Ни було в нас домовиків. То зараз про них багато 

говорять по телевізору, в газетах пишуть»
219

). 

 Натомість у деяких районах запевняють, що домовик повинен бути в 

кожній оселі ( «Він должин бути в кожний хати свій»
220

), і відповідно його 

забирали з собою у випадку переселення («Ше як прибиралися в новую хату, 

то казале: «Наш домовей, іде з нами»»
221

, «Вона пушла до тих людей, в яких 

купляли хату, і розказала, а вони сказали, що якщо не хоч, то ми свого 

домовика заберемо з собою. І з тих пор його більш не було»
222

). Окрім таких 

категоричних свідчень, є й інші версії: «То [в того – Л. Д.], хто з ним 

знається»
223

, «домовик є в того, хто його хоче»
224

, «Де не хрестяться в хаті, 

то він там є»
225

, «То люди вигодовують його. А він же береться, він з неба 

зкіданий»
226

, «Казали, шо купев чоловік машену разом з нем»
227

 тощо.  

Більшість демонологічних образів дохристиянського походження, 

проте багато з них позначені впливом християнства в результаті його 

взаємодії з народними пантеїстичними віруваннями. «Християнська релігія 

всіляко спростовувала язичницькі […] уявлення […], оголосивши їх 

«диявольськими», «нечистими», «проклятим» світом»
228

. І хоч дослідники 

вважають, що боротьба ідей не була однозначною, простежуємо, як дух-

опікун таким чином на Західному Поліссі майже повністю трансформувався 

в негативний образ. 

Переважна більшість інформаторів маркують домовика злим духом, 

безпосередньо вказуючи на це в розповіді: «Як коротко пояснити, то шось 
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нечистеє»
229

; «Домовик є – то зло є»
230

, «Домовик іде од нечистого»
231

, «О, 

вунучко, це нічиста сила, в хати не годиться про його говорити! О, Господи, 

прости мана грішну!»
232

, «я його ни бачила і, дай Боже, ни бачити, бо, 

кажуть, шо воно трохи добре й нидобре»
233

, «Домовик – то шось лихе»
234

, 

«Знаю, що то не добро (домовик). То нечиста сила»
235

. Або ж такий висновок 

можна робити самостійно з поданої інформації. Часто зазначають, що з 

домовиками взаємодіють знахарі – люди, котрі мають зв'язок із темними 

силами («Водили знахарів, щоб відмовили. Домовики дуже бояться 

хреста»
236

, «Тіко у тих, хто знахурить»
237

, «Ше розказували, що в 

Савронючихи, як вмер старий Савронюк, то той домовек викидав дрова з 

хати, поки ни прийшов старий Ксень [очевидно – знахар – Л. Д.], ни 

поговорив з їм»
238

, «Знаю, шо він поселяється в тих хатах, хто йому продає 

душу свою. Йому коряться»
239

), а в одному з сюжетів його навіть означено 

евфемізмом: «Появився недобрий та й став казати: «Я буду тобі 

помагати» »
240

. До того ж домовик поселяється в будинках, котрі не освячені 

(«Чула те, що домовик може завестися в хаті, яка не освячена»
241

), не 

любить, коли моляться, боїться хреста та освячених речей («А він не любив 

того, хто молиться»
242

, «Де не хрестяться в хаті, то він там є»
243

, «Не 

любив христа, води свяченої, як обзивають його»
244

, «Освячували хати, шоб 
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Волинської обл.). 
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домовика не було»
245

, «А якшо Христа пуставиш, то може всю хату 

рузвалити»
246

).  

Хоч зовсім протилежну інформацію зафіксовано в с. Воєгоще Камінь-

Каширського р-ну: «Він ходив там, де люди вірили в Бога. І там, де він був, у 

сім'ї зроду був лад, чистота, достаток»
247

 ». Це може бути свідченням того, 

що «негативізація» міфологічних персонажів не стала закономірною, і 

«поодинокі образи язичницького походження не повністю змінили свій 

прадавній зміст»
248

. Сліди попередніх позитивних духів залишилися й у 

характеристиці хатніх демонологічних домочадців, без яких не уявлялися 

позитивні наслідки домашнього господарювання. Так, часто попри вказівку 

на «нечисте» походження домовика, респонденти «помічають» і його 

допомогу хазяїнові та опікунство господарством: «…тре йому дате їсти, 

туді будеш все мати, туди він буде помагати»
249

, «У нас кажут, що то 

охоронець хати»
250

, «Але є добри домовики, а є злі. У кого все зроблено, 

прибрано, порадок, то кажуть, шо в нього є домовик, шо він усе поробив»
251

, 

«Але й кажуть, як з ними по-доброму, то й він добрий»
252

, «Але є такі файні, 

шо все роблять в хазяйстві: кормить коней, до хозяєвот дочки посилає 

кавалєрств, і в хозяїна є весь час гроши»
253

, «Кажуть, шо помагав. Ше мині 

мати колись розказувала, шо в їднех людей нібито домовей зирно круз 

малейке вуконце носев в бочку. В нех і хазяйство добре вилося»
254

. Більше 

того, навіть трапляється, що його називають добрим духом: «Домовик – то 

такий якийсь дух, та як то господар, то оберігає хату. То добрий дух»
255

. 
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Надія Левкович пояснює це тим, що в образі домовика попередньо вбачали 

риси духа померлого предка-опікуна
256

. 

Походження цього персонажа переважна більшість науковців пов’язує 

із віруваннями культу предків. Підтвердженням такої версії можуть бути й 

деякі відомості з Західного Полісся: пряма співвіднесеність появи домовика 

та смерті хазяїна («Коли людина вмирає, то у хаті посиляється домовик»
257

), 

вказівка на обряд ушанування предків – і мотив годування домовика чи 

залишання йому їжі, води («На Коляду йому треба було оставити їжу або 

поставити туди, де він знаходиться»
258

). У таких оповідках або не вказують 

на функції персонажа, або ж він робить господареві добро.  

«Ну, казали, шо треба йому теплу воду ставити або таку якусь, шоб 

ни була солона, шоб ни обідився, і шоб ни пошкодило йому»
259

 – генезу такого 

мотиву Віктор Давидюк виводить із уявлень про потойбічне життя щодо 

«оберненості хтонічного світу»: «все, що на цьому світі є благом, на тому 

вважається злом, незручністю»
260

.  

Як дух предка домовика інтерпретують і в тому випадку, коли він 

ворожий до представників інших родів – наприклад, наймита («Домовикова 

колиска»
261

). Але навіть у таких розповідях конфлікт спричинили люди. 

Подібні свідчення респондентів зовсім нечисленні. 

Переважна більшість мотивів усе ж позначена впливом християнських 

учень. Окрім розглянутого попередньо співвіднесення домовика з нечистою 

силою, знаходимо ще й розповідь апокрифічного характеру: «Він з неба 

зкіданий. Він же, кажуть, син ангела. Його Бог не злюбив, да й з неба зкинув, 

бо він хотів перехітріти людей»
262

.  
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Зрідка трапляється на Західному Поліссі тип домовика-годованця, 

сама назва якого тут не вживається. Зафіксована інформація про 

вигодовування домовика була привнесена з регіонів, де побутує образ 

годованця («Тилько я чула єдного разу, шо якшо взяти єйця без жовтке і 

покласти його в рукав, і носити 9 днів, то потім з нього домовик ставав»
263

, 

«Знесла курка пурше яйце чорная, і сама пурвісток, то носить, ну хто хоче 

його, носить под рукою, поки він стане там вже й шелепати, то вже все 

тоді. Заносить в хату, ставляє в кострули, то це мені Ксеня розказувала, 

оця сусідка. То так вона там чула десь в Росії, і він тоди виростає в той 

кострулі, і вже вона помагає всяке все»
264

). Для Західного Полісся назва 

«годованець» не властива загалом. Тут він домовик, домовий, недобрий, 

рідше – хазяїн.  

Щодо зовнішності, то найчастіше домовик в уявленнях поліщуків має 

винятково антропоморфний вигляд: «Домовик – то такий похожий, як 

хазяїн. В чому хазяїн вдягнутий, такий домовик»
265

, «Ну, говорять, він такий 

був кошматий, такий він був бородатий, зарослий»
266

, «Ніхто його не бачив, 

али чула, шо шурпатий, бородатий і малий»
267

, «Кажут, єк хазяєн багати, 

то домови кудлати, а як бідни, то лиси»
268

, «…в їхньому селі поселився в 

їднеї хати домовик, то вночі перетворювався в чоловіка»
269

. Подекуди 

домовик може показуватися в різних іпостасях: «Розказувала моя сестра, що 

як вони перейшли в хату, купили в якихсь людей, то вночі з-пуд кучи виходив 

півень або дід»
270

, «Він чим хоч тобі покажеться – і котом, і чортом»
271

, або 

ж узагалі невидимий: «А він невидимий, його нихто ніколе ни бачив. І ось 
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домовик може навіть, який випадок був навіть зі мною. Колись я, сплючи, 

чую як на мене навалюєця темна, чорна села»
272

.  

Отож, підтвердження думки Надії Левкович, що для 

Західного Полісся особливо характерними є повір’я про його 

зооморфність
273

, в архівних матеріалах не знаходимо, як і про його 

опікунство худобою. У тих розповідях, де така взаємодія і згадується, 

домовик наносить шкоду («Як стали корову мучити… аж мокрая корова. 

Шось йому ни догодєть»
274

, «Часом хазяїн зранку прийде, а кінь весь запрів. 

А то той домовий їзде цілу ніч»
275

). Мешкає західнополіський хатній дух на 

горищі або під припічком і вкрай рідко – у хліві. А там, де його локалізують 

«десь у нетрах біля річки»
276

, – це вже не домовик, а нечистий. 

Не вважають домовиками й покутників – духів дочасно померлих 

родичів: сюжети, у яких ідеться, що після смерті мати приходила на свій 

двір, а чоловік приходив колихати свою дитину, тут поширені, але вже самі 

респонденти при уточненні етіології образів висловлюють сумнів, чи справді 

це був домовик: «То не знаю, чи то дух його ходив, душа, чи домовик, ни 

знаю»
277

. Або ж ототожнюють його із темними силами: «Шо таке буває, шо 

до дівчат ходили тиї домовики. Тиї нечистеї». 

Розповіді про покійників дуже поширені на Західному Поліссі. 

Етимологію персонажів таких оповідань складно уніфікувати. Унаслідок 

співіснування «в народній традиції різних рівнів світосприйняття»
278

, образи 

контамінуються. Так, більшість фольклористів вважають, що в подібних 

міфологічних сюжетах йдеться тільки про «нечистих» небіжчиків, тобто тих, 

хто помер дочасно. Проте дуже слушно зауважує Надія Войтович, що 
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примусити покійників «ходити» може не тільки особливий характер 

смерті
279

. 

Трапляються, звичайно, в західнополіській традиції розповіді зі 

вказівкою на раптове завершення життя небіжчика. У Турійському районі 

поширені розповіді про жінок, які померли при пологах, а по тому приходили 

годувати дітей
280

 або ж просто приходили до хати, де жили старші їх діти
281

. 

Проте окрім «безпірної» смерті, причиною «ходіння» тут виступає й вагомий 

мотив сильної емоційної прив’язаності батьків до дітей.  

До цієї групи образів можна зарахувати й персонажів оповідань із 

північних районів регіону (Любешівського, Камінь-Каширського), де 

померлий батько приходить колихати дитину
282

 або розмовляти з нею
283

. 

Внаслідок такої взаємодії з батьками-небіжчиками діти погано почуваються, 

хворіють, а то й помирають. «Жинки тоже приходять»
284

 – стверджують 

респонденти. Однак у випадку, коли доглядати своїх чад навідується мати 

(без вказівки, чому й у якому віці та померла), погіршення їхнього стану не 

відбувається. Поряд із тим у подібних сюжетах присутні додаткові мотиви: 

небіжчиця приходить, бо мачуха погано доглядає її дитину
285

; за чоловіка «не 

хотів ніхто йти замуж, бо вона до нього ходить»
286

. 

У розповідях респонденти згадують і померлих дітей. Жінка думає, 

що пироги з миски розкидає її син-покійник
287

; в іншій історії після смерті 

дитина з’являлася в колисці, а мати її колихала. Але тут оповідачі чітко 

зазначали: «То був чорт»
288

. 

Окремою тематичною групою можна вважати розповіді про померлих 

нехрещених немовлят. В одній ідеться про те, що коли готувалися до 

                                                             
279 Войтович Надія. Народна демонологія Бойківщини. С. 71. 
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поховання дитини, «побачили хлопчика маленького в сорочечці билій, шо 

плакав»
289

. Оповідачі щоразу зазначають, що в таких випадках потрібно 

перехрестити дитя й наректи: хлопчика – Адамом, дівчинку – Євою. Такі 

імена свідчать про відносну недавність подібних сюжетів, адже вони чітко 

вказують на їхню християнську етимологію.  

Коли дівчина приходить на могилу до хлопця (очевидно, що йдеться 

про померлих молодими, проте не уточнюється, з яких причин), «завше щось 

бачить»
290

. Показуватись рідним можуть і дівчата, які померли замолоду: «в 

мене вмерла сестра. Їй було тоді штирнадцять років»
291

. Такі молоді 

небіжчики не чинили шкоди своїм близьким, а тільки виказували свою 

присутність.  

Злодіяльність проводили ті, хто мав причини мститися живим. 

Чоловік, котрого «струїла жінка»
292

, приходив після смерті її лякати, аж 

поки вона теж не померла. Жінка, котра «весь вік хорувала і померла якось 

непомітно»
293

, приходила робити людям збитки. Здавалося б, ніхто не винен 

у смерті старої одинокої жінки, проте причиною її образи могла бути та 

обставина, що сусіди «нікого більше й не кликали на похорон. Навіть 

оплакати бабу не було кому»
294

. Йдеться про порушення норм поховання, що, 

на думку дослідників, є головною причиною перетворення покійників на 

упирів.  

Після неправильного захоронення ще «колись лякало, як шли з 

вечорниць, а на другий вечор приходили і розказували. А лякало того, шо не 

запечатували гроба»
295

. Показуються живим і ті, котрих ще не поховали: 

« «Вмирла Мотруна». А я ж її тіки-шо бачила. То я аж рота открила, 

хотіла сказати, шо я її тільки шо ж ондо-во бачила, ще й плюнула її, шо вона 

не схотіла зо мною й говорити, але здержалася. Каже: «Коли вмерла?» 
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290 Архів ІКА. Ф. 1. Од. зб. 215. Арк. 41. (Записано в с. Вільни Турійського р-ну Волинської обл.). 

291 Архів ІКА. ФОК. Акр. 58. (Записано в с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.). 
292 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 111. Арк. 8. (Записано в с. Вишків Любомльського р-ну Волинської обл.). 
293

 Золота скриня. С. 79 (Записано в с. Гороховище Любомльського р-ну Волинської обл). 
294 Там само. 
295 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 149. Арк. 11. (Записано в с. Четвертня Маневицького р-ну Волинської обл.). 



86 

 

Каже: «Три дні вже, як вмерла, бо замерзла вода із дна до верху в відрі» »
296

. 

Одначе номінації «упир» у подібних розповідях респондентів не зафіксовано. 

Можемо говорити лише про деякі схожі тематично-функціональні 

характеристики західнополіських «мерців» із загальноукраїнськими 

уявленнями про цього міфологічного персонажа. У розглянутих попередньо 

варіантах це стосується тільки ритуалу поховання та збитковості «ходіння» 

небіжчиків по тому. 

У сюжетах, де чоловік після смерті приходить до жінки, причиною 

цього стає інше – сильна туга дружини: «вона плакала, поки вин почав до її 

ходити»
297

. І нібито він їй зовсім не шкодить, а допомагає: «шо вона 

забажала – те він все робев»
298

. Проте такі відвідини все ж забирали духовні, 

а по тому й фізичні сили вдів. Не помічаючи нечистої основи побачень після 

смерті, в одній із історій жінка її виявляє випадково: «хвоста побачила у 

него»
299

. Отож, дух небіжчика ототожнюють із темнили силами. Проте дехто 

й вагається у висновках: «Одні кажуть, шо добре, шо приходить, а другі 

кажуть, шо то, може, дух злий»
300

.  

Коли виникає потреба позбутися «гостин» померлих, застосовують 

різні способи. Часто радять обсіяти свяченим маком хату та могилу (Камінь-

Каширський, Ковельський, Любомльський р-ни); забити в могилу осикового 

кілка (Любомльський, Турійський р-ни); перехрестити все ножем 

(Ратнівський р-н); запалити «грумнечну» свічку й перехрестити 

(Любомльський р-нт ); посварити мерця (Шацький, Маневицький р-ни); 

молитися за упокій душі й дати милостиню в церкву (Турійський р-н). 

Переконуємося, що більшість із способів християнського походження, адже в 

їх основі – якийсь елемент церковного обряду. Мак та осиковий кілок 

пов’язані з чарівництвом і в інших міфологічних сюжетах та завжди 
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виступають оберегами в українській традиції. І це ще одне свідчення, що 

«ходячих» небіжчиків вважали нечистими силами. 

Духами померлих у західнополіській наратології вважають і русалок. 

Незважаючи на певну схожість із покутниками, все ж їхні образи мають дещо 

іншу специфіку. «Ходячі» небіжчики завдають певної моральної чи фізичної 

шкоди через неупокоєння душ унаслідок дочасної смерті чи порушення 

поховального обряду. Люди прагнуть позбутися взаємодії з ними, часто  

бачачи в таких духах зле начало. В основі ж русальної традиції на цій 

території лежить культ предків, а отже – уявлення про закономірність появи 

духів родичів у певний період та необхідність їх пошанування. Тому й 

характер їхньої діяльності повинен бути протилежним – допоміжним і 

заступницьким. Проте такої логічної послідовності в наративах не 

простежуємо, а окремі мотиви навіть їй суперечать. Присутні тут і інші 

неоднозначні особливості. 

Русалка – один із найпопулярніших образів слов’янської міфології, 

дослідження якого проводилися ще в ХІХ ст. й нині не втрачають 

актуальності. Такий інтерес цілком виправданий, адже будучи основою 

одного з літніх обрядів (який, проте, сьогодні збережений лише на 

Східному Поліссі), русалки – колоритні персонажі й у наративному 

контексті. Різноплановість характеристик образу на всіх територіях 

побутування сприяє актуалізації локального вивчення, тим більше, що в 

межах одного етнокультурного регіону спостерігаємо їх неоднорідність. 

Найскладнішим постає питання про походження русалки. Існує 

чимало думок із цього приводу, які часто суперечать одна одній. Наприклад, 

Дмитро Зеленін вважав, що первісно «це образ подавальниці літньої 

живильної вологи», який все ж походить із заручних небіжчиків (принесених 

у жертву людей)
301

. Натомість Віра Соколова вважала, що співвідношення 

русалок із заставними та нечистими силами – результат ускладнення образу 

пізнішим церковним впливом. Людмила Виноградова теж зазначає, що 
                                                             
301 Цит. за: Поліська дома. Вип. ІІІ. С. 19. 
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найсуперечливішим у природі цього персонажа постає факт поєднання двох 

різнопланових елементів: маністичної основи та зв’язку з вегетативним 

культом
302

, поряд із тим заперечуючи вагомий вплив християнства на 

розвиток русальної традиції. 

Етимологію образу найдоцільніше дошукуватися саме в обрядовості, 

адже в цій сфері народної культури ще збережені найдавніші магічно-

ритуальні елементи, часто вже не зрозумілі сучасному реципієнтові. Для 

вказаної проблеми найінформативніша частина обряду – проводи русалок. 

Дослідник західнополіської русальної традиції Віктор Давидюк, 

аналізуючи діахронні та багатоаспектні зауваги своїх попередників і 

сучасників, а також власні новочасні спостереження, робить висновок: 

«варіанти прощання з русалками практично відображають різні форми 

поховального обряду, які існували у наших предків вже в історичні часи»
303

.  

Поряд із тим західнополіський «тип русалки має […] значно 

відчутніший порівняно з іншими регіонами зв'язок з культом предків»
304

. 

Причому на тутешній території єдиний збережений елемент русального 

обрядодійства – водіння Куста, утилітарне значення якого полягає в 

задобрювальному жертвуванні дівчини-куста русалкам-предкам
305

. 

Олександр Веселовський свого часу теж оприлюднив власне спостереження, 

що уявлення про русалок і їхнє місцеперебування на різних територіях 

співвідносяться з тамтешніми типами поховань, а дійства русалії – це 

своєрідний поминальний обряд
306

.  

У наративній традиції також можемо простежити всю 

неоднозначність персонажа. Респонденти надають найрізноманітніші 

свідчення. Окрему групу з них становлять розповіді про померлих дітей, які 

контактують після смерті з батьками: чи-то уві сні, чи у видіннях тощо. 
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Буває, вказують на додаткові причини, чому саме ці душі стають русалками: 

«Як вмре дівчина на зелені свята, то вона буде русалкою»
307

, «Мертві душі – 

дівчата, які не вийшли ше замуж, – то то русалки. Ну, кажуть, як 

молодушки»
308

. А почасти просто констатується, що померла дочка. У таких 

сюжетах провідний мотив – сильна туга матері за своєю дитиною та бажання 

побачити її ще хоч раз. Про таку можливість розповідають «знаючі» люди: 

потрібно піти вночі до церкви
309

 на русальному тижні
310

. Вважалося, що 

русалки саме тоді збираються на церковному подвір’ї – це їхній час перед 

поверненням до свого постійного місцеперебування: «русавного тиждня, 

коли розигри, русавки йдуть на могили»
311

 (Любомльський і Турійський
312

 

райони). 

Переважно в кожному випадку такі померлі зʼявляються мокрими або 

ж несуть із собою тяжкий збан води, що виступає еквівалентом тужливих 

невисихаючих сліз родичів. Через них русалки дуже обтяжені, тому й 

погрожують нашкодити, якщо не припиниться плач, а в одному з сюжетів 

дівчинка просить принести їй сухий одяг
313

. І досі поміж людей існує 

переконання, що не варто проливати багато сліз за покійниками, бо душам 

їхнім буде тяжко на «тому» світі. На нашу думку, такі мотиви у своїй основі 

теж зберігають відголосок віри в культ предків, згідно з якою земні справи 

людей впливають на стан і діяльність духів померлих родичів. 

Такий етап розвитку народного світобачення виразно спостерігаємо й 

у тих свідченнях, де вказують на необхідність залишати русалкам їжу та 

предмети гардеробу: у полі їх залишали в Турійському, Маневицькому, 

Шацькому та Любомльському районах, а в Любешівському «мав бути в хаті 
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харч і одяг»
314

. У с. Житнівці Камінь-Каширського району зафіксовано 

розповіді про те, як русалки самі забирали полудень у людей у полі чи 

вивішену сорочку
315

. 

Загалом же «західнополіська русальна традиція представлена всіма 

типами образу русалки»
316

, що дозволяє скласти «найповніший їх 

портрет»
317

. В узагальненому вигляді дітей цей персонаж побутує на 

Камінь-Каширщині (с. Грудки, Хотешів), з уточненням своїх дітей – на 

околицях Рожища (с. Любче) та нехрещених дітей  – у значній частині 

регіону: в Любомльському, Шацькому, Старовижівському, Камінь-

Каширському й Маневицькому районах. Бачать русалок зазвичай у житі чи 

біля лісу. Вони співають, танцюють сміючись або плетуть віночки, а в 

останньому варіанті просять, щоб їх охрестили. 

Образ дівчат-русалок присутній на всій території Західного Полісся. 

Простежуємо певну закономірність: малолітніх бачать переважно в компанії 

таких же, старших – одинокими. Причому цей тип має ускладнення в генезі. 

На півночі (Любешівський р-н) та заході (Любомльський р-н) досліджуваної 

етнокультурної одиниці побутує уявлення про русалок, котрі пов’язані з 

водою. Це неупокоєні душі тих, хто потонув не зі своєї провини або ж 

свідомо (хоч трапляються і зауваги: щоб русалкою стати, «ні в якім разі ни 

губити себе»
318

). Подібні твердження тут поодинокі, хоч завжди привертали 

увагу дослідників, і мають неоднозначні пояснення: від зв’язку з давніми 

жертвоприношеннями воді до варіантів пізніх трансформацій внаслідок 

церковного впливу. Непопулярність такого вияву досліджуваного 

міфологічного персонажа, на жаль, не дає змоги встановити його 

західнополіську особливість. Примарний зв'язок із водою можна простежити 

лише в тих повідомленнях, де русалок зустрічають під час їхнього 

перебування (танцю, збирання квітів, перескакування) біля канави чи 
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колодязя. Проте й у них жодних підказок щодо етимології образу не 

знаходимо. 

Окрім указаних типажів, на півночі Волинської області присутні й 

згадки про старше покоління русалок. У Любешівському районі 

повідомляють: «могли бути і старі, і молоді вмерлі жінки»
319

, а в Камінь-

Каширському –«тими русалками ставали тиї дивчєта, жинки, шо ни 

слухалися Неділи»
320

, що вважаємо варіантом ускладнення образу. 

Персоніфікації днів тижня (поряд із персоніфікаціями інших сторін 

людського життя) вважають окремою категорією персонажів нижчої 

міфології, які «наглядали за дотриманням заборон на певні види робіт у 

відповідні дні, виявляючи демонічні здібності у покаранні людей за 

порушення цих негласних табу»
321

. Проте на Західному Поліссі згадана група 

образів осібно не представлена. 

Дмитро Зеленін свого часу наполегливо відстоював думку, що існує 

чітка народна класифікація духів «нечистих» небіжчиків: русалок як дітей і 

жінок, шкідливість яких мало відчутна, та заложних покійників-чоловіків
322

. 

Проте з цим неможливо погодитись, адже на значній території 

Західного Полісся розповідають і про русалок-чоловіків різного віку, поряд із 

тим не вказуючи на їхню злодіяльність. Почасти таких зустрічають поблизу 

кладовища. А в Любешівському районі жінка побачила їх, коли саджала хліб 

у піч: «йшле саме чоловікє, да пригінались і пролазиле попід лопаткою, а 

самій послідній, горбатий, зачіпевся за лопатку. Тітка засміялась, де й більш 

не побачіла»
323

. Із зафіксованої інформації складно робити висновок, чи 

пов’язано це якось із культом предків. Хоч у деяких інших повідомленнях 
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йдеться відверто про померлих родичів (братів
324

, діда
325

). В одній із історій 

бабусі Пелагеї (за Володимиром Лисом) чоловік підвіз покійника-брата, про 

якого раніше не знав, та отримав від нього допомогу: «заїжджає у двір до 

млина, дивиться й очам своїм не вірить – віз повен мішків»
326

. Така 

інтерпретація образу цілком вкладається в рамки західноукраїнської епічної 

традиції. Найчастіше в українських уявленнях прислуговуються родині 

потерчата
327

. 

Натомість існує й багато оповідань зі вказівкою на небезпеку русалок: 

вони можуть защипати, залоскотати, зашити очі, душити під час сну, 

«заводили на безвисць»
328

. Таке відбувається внаслідок порушення якогось 

табу: не можна працювати, спати, заходити на їхню територію (в жито чи 

навколо води) на русальному тижні. Адже в західнополіській традиції це 

один із періодів (поряд із післявеликоднім тижнем) перебування душ предків 

серед живих. У подібному тоні функціонують легенди і з любовними 

мотивами, у яких Віктор Давидюк убачає естетизацію образу внаслідок 

відходження від його ритуально-магічних сутностей. Тому й не дивно, що 

саме такі історії переважають у «Бабусиній русалії» від Володимира Лиса. 

Автор подає, без сумніву, яскраві спогади розповідей Пелагеї, одначе багато 

з них доповнені життєвим досвідом різносторонньо освіченої людини-

письменника. 

Ще один тутешній варіант вияву досліджуваних міфологічних 

уявлень постає вервечкою людей, що становить їх регіональну специфіку
329

. 

Причому склад її може бути різним. У північних областях – це й «диде, 

жинке, діте», хоч найчастіше – різновеликі діти. На думку 

Віктора Давидюка, йдеться швидше про потерчат. А переважання дівчаток у 

вервечці дослідник пояснює зв’язком із мезолітичною промисловою кризою, 
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коли немовлят жіночої статі страчували заради зменшення кількості 

споживачів. 

Часто такі русалки співали пісеньки, які, за визначенням 

Тетяни Данилюк-Терещук, «слід сприймати як втаємничення людей у 

сакральні істини»
330

, адже «всі померлі, незалежно від віку, мають статус 

предків»
331

. Так дізнаємося, чого робити не можна: «Не бий ніжка в ніжку, 

не бий ницма в діжку, не край хліба ножем в столови, не бий рукою 

корови»
332

, «не мий нога ногою, бо гріх; не мий стола золою, бо останешся 

вдовою»
333

, «не тримай лопати в хаті, бо будеш довго копати»
334

, «ни сій 

муки над діжкою, бо то гріх. Ни миси тіста биз хвастуха, бо то гріх»
335

, «не 

сип солі на долоні, бо гришка»
336

 тощо. 

Отож, на Західному Поліссі, незважаючи на всю неоднозначність 

образу русалки, не простежуємо послідовної його негативізації та 

десакралізації, що дозволяє погодитись із думкою Людмили Виноградової, 

що амбівалентність персонажа не обов’язково зумовлена його еволюцією чи 

християнською переорієнтацією
337

. Водночас присутня в традиції й 

нейтральна оцінка від респондентів: «якшо їх не зачіпати, то і вони нічого 

людям не робили»
338

. 

Поряд із тим, безперечно, позначенні розвитком і трансформацією  

уявлень оповідання про дитину, яку чоловік зустрів саму в полі та привіз її 

додому; про те, як русалки перекидалися на собак; про морських жителів. У 

першому випадку такий довготривалий безпосередній контакт із 

міфологічним персонажем, причому зі вказівкою «то то шось божоє»
339

, 

для традиції не характерний. Зооморфне перетворення загалом не властиве 
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досліджуваному образу, ще й у поєднанні з негативною оцінкою: «якби я 

думала, шо то русалки, то я би за корчик зайшла, чи перехрестилася»
340

. 

Сюжет про людино- та корово-риб, беззаперечно, запозичений та привезений 

із корабельної подорожі, під час якої, очевидно, могли відбуватися контакти 

між представниками різнолокальних культур. 

Провідним мотивом багатьох оповідань про русалок виступає 

свідчення, що побачити їх може лише щаслива та негрішна людина. Однак ні 

в якому разі про це не можна розповідати, бо більше такого не трапиться. В 

окремих випадках зустріч може відбутися за порадою «одної баби»
341

, 

очевидно, знахарки. Адже лише люди з надзвичайними вміннями та 

можливостями могли подібне передбачати. Така взаємодія образів, відмінних 

за генезою та функціональним спектром, – явище нехарактерне для 

фольклору загалом та західнополіської традиції зокрема. Та поряд із цим тут 

популярні сюжети з персонажами, в основі яких – волхвування, що виступає 

ще одним «джерелом міфологічних поглядів людини»
342

.  

Найпоширеніший образ цієї групи оповідань – відьма, хоч на 

території Західного Полісся фантастичними якостями наділені не лише 

жінки: тут діють і відьмарі. Щодо їх номінації, то вона неоднорідна: відьма, 

знахарка, чародійниця, чарівниця, чаклунка; знахар, відьмар, ворожбит, 

чародій – перші назви в поданих рядах найтиповіші для регіону. Дослідники 

зауважують, що кожна з них несе частково відмінне смислове навантаження, 

адже відповідає різним можливостям впливу на людину. Проте ще до 

середини ХІХ ст. вони повністю асимілювалися, що простежуємо й у 

західнополіському варіанті: всі означення синонімічні й ніяк не 

диференціюють персонажів, а радше загалом пояснюють їхню сутність. Цей 

міфологічний образ представляє людину, котра володіє чаклунськими (а 

отже – надзвичайно дієвими) знаннями, накопиченими попередніми 

поколіннями, й набутими у спадок, унаслідок мимовільного чи навмисного 
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навчання. А нині найпопулярніше визначення, що це – поєднання двох 

сутностей: людської та диявольської
343

.  

Пріоритетною думкою поміж науковців і досі лишається твердження 

Дмитра Шеппінга (та його послідовників) про походження фольклорного 

відьомського образу від реальних руських жерців – чорнокнижників і 

волхвів
344

, а їхній зв'язок із надприродними силами почали вважати нечистим 

під дією нової релігії. Поряд із тим Віктор Давидюк акцентує, що це 

стосується, перш за все, персонажів, котрі «часто допомагають людям, та 

хтозна, чи можна пояснити лише впливом християнства злостивість 

чаклунів»
345

. Причому в наративній традиції досліджуваного регіону знахарі 

переважно небезпечні, а так звану поміч здійснюють лише за конкретним 

проханням людей. До того ж вона буває або у вигляді відвернення злодіянь 

своїх «колег», або навіть шкідливою для інших (у випадку, коли хтось 

потребує помсти чи привороту).  

Знахар виступає персонажем багатьох міфологічних оповідань, 

причому не обов’язково центральним. Із попередньо розглянутих наративів 

уже виявлено, що він часто присутній у розповідях про вовкулаку, де він 

пускає весілля вовками. Тут почасти натрапляємо на взаємодію двох 

чаклунів: зловмисника, котрий у генетичному плані представляє 

чужоплемінного ворожбита, й заступника роду, який у фольклорному тексті 

завжди перемагає. 

У сюжетах цього тематичного циклу діє й знахарка: теща перетворює 

зятя з метою проходження ним ініціального випробування (в давніших із 

художньо-історичного погляду текстах) або зі власних інтересів – щоби 

помститися (пізніші нашарування). 

В історіях про ворожбитову лікантропію, на думку Віктора Давидюка, 

маємо справу з «природними» чаклунами, котрі не з власної провини чинять 

шкоду. Можливо, йдеться саме про спадкових знахарів, однак у 
                                                             
343

 Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. С. 231. 
344 Шеппинг Д. Мифы славянского язичества. Екатеринбург: У-Фактория, м.: АСТ Москва, 2008. 301 с..   
345 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 113. 
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регіональному варіанті цей процес вони можуть контролювати й переважно 

цілеспрямовано його застосовують. Поряд із тим сюжетотворчим 

компонентом виступає сáме перетворення та його наслідки, не враховуючи 

при тому природи відьмаря, причин його появи та джерела магічних умінь. 

Знахар часом може взаємодіяти (чи впливати односторонньо) й із 

анімістичними духами природи й духами-господарями. Люди звертаються до 

нього за допомогою, щоби вберегтися від вихора чи домовика. 

Головним героєм ворожбит виступає в сюжетах, де його обов’язково 

вважають пов’язаним із нечистою силою. Такі персонажі зазвичай злі та 

небезпечні, проте їхню дію можуть послаблювати чи протилежно 

скеровувати інші, сильніші, відьмарі. До прикладу, щоби розв’язати 

суперечку між свекрухою та невісткою, «свекор (то був знахар) зробив він 

невісці так, шо сіла на їїчка, як курка, і стала квоктати. Прийшов сусід, 

зобачив, шо вона так сидить та й одробив»
346

. Можливо, мотив ієрархії в 

силі знахарів пов'язаний з їхнім походженням від волхвів, нижчих і вищих 

серед яких виділяв ще Євген Анічков
347

.  

Не варто ворогувати з ворожбитом, бо той може помститися за 

найменшу образу. Так, покепкувавши над відьмарем по дорозі по ягоди, 

жінка нічого не набрала, бо «шо нагнуса за єгодами, пуднімеца ломака – то й 

гад»
348

. 

 Подібні мотиви знаходимо й у іншій історії з Камінь-Каширщини, де 

знахар взаємодіє з пасербицями. Щоби він не шкодив, батько просить його 

«шанувати», демонструючи, що в іншому випадку може навіть заподіяти 

смерть: «то вин як зробив йому, то вони не донисли до церкви [хлопчика], 

той умер»
349

. Після цього, та ще знайшовши «зав’язку» в полі, жінка 

звернулася за допомогою до іншого ворожбита. Той розповів, що вітчим 

                                                             
346 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 58. Арк. 54. (Записано в с. Волошки Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
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їхній «отдав вже хлопца чорту й зомовив на Мар'ю й пару волив»
350

. Та 

поміч коштувала дорого: щоби віднадити біду від себе й помститися, дочка 

мусила за вказівкою знахаря випити чарку, а «як хто порцію пустит, то вже 

вона всейкій гріх забирає на себе»
351

. По тому вберегтися від злих чарів 

вітчима Мар’я могла пильнувавши, щоб жодна річ із господарства не 

потрапила до його рук. Відьмар згодом помирає, що може бути результатом 

оберненої дії його чарування: не виконавши до кінця нечистої справи, мусив 

розплачуватися власним життям. Ще одним мотивом виступає зауваження 

перед смертю вітчима: «руками не чипи, бо передасця»
352

. Це один зі способів 

отримання магічних сил, який почасти буває сюжетотворчим стержнем 

народних розповідей, оскільки людина, яка повинна передати свої 

фантастичні якості, помирає дуже тяжко. Можливо, це одна з умов угоди з 

нечистим, невиконання якої й не дозволяє спокійно залишити світ.  

Передоручати свої вміння відьмар може при безпосередньому 

контакті з особою: тактильному або через певний предмет. Батько, котрий 

дуже мучився й не міг померти, просить сина подати йому руку чи віника. 

Той не погоджується та звертається за порадою до сусіда-знахаря, який 

розповідає, як побачити справжню картину того, що відбувається вдома. За 

вказівкою чоловік спостерігає за батьком крізь хомут і помічає, як його тіло, 

підмінивши, забирають нечисті. Під час похорону син показує правду всім: 

вдаривши кілком по небіжчику, «як схватилося, як поперло, то й труну 

побило, покрутило і того батька забрало, і батька не було шо 

похоронити»
353

. (Побутують і повір’я: «Коли знахар помирає, то треба 

потолка підервати, того що недобрі не дають вмерти»
354

). В іншому 

варіанті розглянутої історії син узяв «того баняка з водою – і на батька той 

                                                             
350 Архів ІКА. ФОК. Арк. 10. (Записано в с. Грудки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.).  
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352 Там само. С. 12. 
353

 Архів ІКА. Ф. 1–Б. Од. зб. 38. Арк. 54. (Записано в с. Велимче Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.). 
354 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 154. Арк. 3. (Записано в с. Самари, Ратнівського р-ну Волинської обл.). 



98 

 

окріп. Той чорт як хухнув з тої шкіри – і потолок позлетав, і гет усе»
355

. Тут 

знаходимо й додаткові мотиви: хто з чортом знається, той живе в достатку.  

В іншому сюжеті нечисте багатство мала й одна зі сестер, яка була 

відьмою. На прохання іншої вона показує свою сутність та секрет достатку. 

Прийшовши до річки, обидві сестри вкинули в воду свій сир. До шматка 

багатої полізли «вужи, черепахи – вся звірина, й почала турзати той сир з 

всякого боку»
356

. Вона пояснила: «Ото дивиса, як на том світи вси будут 

рвати моє тіло, як цей сир рве всяка нечисть»
357

. У такий спосіб у іншому 

оповіданні чоловік виявив знахарську натуру своєї жінки, після смерті якої 

перестала доїтися корова. Люди йому порадили піти до річки з сиром або 

молоком: «Якшо рибка прийде, то все було по-божому, як нє – то злякаєшся, 

таке прийде». І вужі, і всяка всячина повзла до того молока. Через ту жінку 

все сталося»
358

. 

Такі мотиви про муки після смерті та розтерзання тіла свідчать про 

зв'язок відьми з темними силами. Якщо знахаря в певних регіонах вважають і 

помічником, то чаклунки завжди злодіяльні. Побутують і сюжети, в яких 

представлені обидва образи. (Ці оповідання про те, як знахарка «хотіла 

струїти сусідові пчоли»
359

, а він був теж знахарем, і натомість повідомив її 

сестрі: «твоя братова тилько до неділі ходитиме»
360

). Генезу їх сьогодні 

виводять по-різному, хоч «багато відомих учених, зокрема, 

Олександр Афанасьєв, Іван Вагилевич, Микола Сумцов, Дмитро Шеппінг, 

вважали цей образ жіночим двійником чаклуна»
361

. Поряд із тим 

Олександр Ковальчук висловлює думку про давнє походження образу від 

волхвів-жінок, які в язичницькі часи проводили певні ритуали
362

.  
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В українській традиції відьма фігурує з часів пізнього середньовіччя й 

увійшла в народну творчість із західноєвропейських уявлень за 

посередництвом Польщі (за Сергієм Токарєвим
363

). А ворожість її завжди 

представляла зле начало, тому не варто надавати визначну роль церкві в 

негативізації цього персонажа (за Олександром Потебнею
364

).  

На Західному Поліссі відьмою вважають жінку, «шо «робити» 

вміла»
365

, «вибирала молоко у коров і напускала всяку хворобу на людей»
366

. 

Найпопулярніші тут сюжети про доїння корів. Знахарка потрапляла до чужих 

хоромів у звіриному вигляді. Вона «може перекидатися всякою 

всячиною»
367

: вужем, жабою, жуком, котом, собакою, свинею, гускою, 

черепахою, зайцем, сорокою. Хазяї зазвичай влаштовують засідку, щоб 

виявити зловмисника. Спіймавши «доярку», чоловік «штрикнув її [жабу – 

Л. Д.] вилками»
368

, «позашивав голкую очі»
369

, «дав їй [свині – Л. Д.] по 

нозі»
370

, «одрубав пальце на..на руках [ропусі – Л. Д.]»
371

, «поцьопали стегна 

[гусці – Л. Д.]»
372

, «ударив його [гада – Л. Д.] сукорою»
373

 тощо. Наступного 

дня з аналогічними пошкодженнями виявляли почасти сусідок чи інших 

односельчанок, так випадково довідуючись про їхню знахарську натуру. 

Сучасні дослідниці поліської демонології Людмила Виноградова й 

Тетяна Данилюк-Терещук вважають, що відьомські перетворення – одна із 

найважливіших ознак чаклунки
374

. Поряд із тим бували й випадки, коли 

відьма не перекидалася сама, а посилала вужа по молоко. Одного разу, 

підстерігши, коли свекруха доїла корову, невістка побачила, як «подповзла до 
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відра гадина, товста-притовста, все молоко з сиба вепустила і полізла 

назад»
375

, «якось така знахурка чоловікови наслала [вужа] на корову»
376

. 

Окрім тваринної подоби, чародійниці могли набувати й предметного 

вигляду: мішка, колоди, клубка, мітли, вогню. У такому образі відьми лякали 

людей («відьма, то пирикінецца мітьолкою. Та й лякає»
377

, «хлопци йшли з 

вечорниц, а їм на дорози колода. Вони туди – вона за їми. Ото лякала»
378

) або 

потрапляли в їх поле зору випадково (брати йшли вночі на риболовлю, 

«дивляться: мішок лежить здоровенний. Хлопці були взрослі, взяли палку і по 

мішку вдарили. Так схопився той мішок і полетів»
379

, «доїхав [Валил] до 

двора, побачив три вогні. […] Біля одної хати ці вогні зникли, в хаті 

засвітилося, грюкнули двері, хоч ніхто й не ходив»
380

). 

Отож, відьом виявляли, підстерігши їх під час злодіяння, чи 

випадково зустрівши в оберненому вигляді. Поодиноко трапляються 

свідчення, що в таких жінок є особлива прикмета: «одна баба як пудняла 

спідницю, то й побачили люди хвоста»
381

. 

На думку дослідників, чаклунки виявляли свою сутність найчастіше 

під час свят: Юрія, Купала, Великодня, Різдва. Відомості про те, що відьми 

на Пасху скубуть священика за ризи (Турійський р-н) чи першими хочуть 

набрати води на Водохреща (Камінь-Каширський р-н) «позначені 

конфесійним впливом і належать швидше до епізодичних в усній традиції 

поліщуків»
382

. Попередньо ж розглянуті ситуації з мотивами відьомських 

перетворень не мають такого календарного означення. А з купальським та 

юріївським днями в західнополіській традиції пов’язані історії про відьомські 

шабаші, які перегукуються з подібними західноєвропейськими мотивами.  
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378 Данилюк-Терещук Т. Я. Регіональні особливості народних уявлень про відьом на Західному Поліссі. 

С. 44 (Записано в с. Щитинь, Любешівського р-ну Волинської обл..). 
379 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 154. Арк. 1. (Записано в с. Самари, Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
380 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 33. Арк. 6. (Записано в с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 197. Арк. 6. (Записано в с. Лісняки Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
382 Данилюк-Терещук Т. Я. Регіональні особливості народних уявлень про відьом на Західному Поліссі. 

С. 44. 
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У Маневицькому районі записано історію про відьомський спір на 

Купала. Вважалося, що всі чаклуни напередодні свята збираються на 

виправу. Вони забирають чиєсь молоко чи інші господарські продукти, а 

потерпілі господарі й надалі їх уже не матимуть. Окремим мотивом постає 

необхідність кожного, хто пов'язаний із надприродними силами, з’являтися 

на таке дійство. Бо ж коли чоловік не прийшов, «то прийшли по нього вночі 

три паничі (чорти) й забрали його з собою. Привели його на те місце, де 

відьми збираються. Що там було, він нічого вже не пам’ятав»
383

.  

В іншій розповіді під час юріївських зборів відбувалися розваги: «тої 

ночі то такі співи на тому дубові, що аж Потереби говорять»
384

, «тамка 

перед Юрієм вінки шили»
385

.  

Інформація про відьомські шабаші часто трапляється в поєднанні з 

топонімічними мотивами. У Гущі Любомльського району такі збори 

відбувалися на піщаному місці, де ніщо не росте, а зветься воно «Лєса 

гура»
386

. Очевидно, це місцевий варіант загальноукраїнських історій про 

польоти відьом на Лису гору біля Києва. А в Щедрогорі Ратнівського району 

вони сходилися на Чорній горі. Інколи респонденти висловлюють сумнів, чи 

насправді таке відбувалося: «може, й заснув, де й снилося»
387

. На думку 

Лідії Дунаєвської, такі відьомські бенкети влаштовували «вчені» відьми, які, 

за народними переконаннями, були більш небезпечними за «рожденних»
388

. 

Оповідачі, які не згадують про чаклунські збори, повідомляють, що 

«єк Іван Копалний, … баб чмутеть такєво»
389

, «то тилька відьми ходять на 

роковия свата в позичкі. … Як токо якє рокове сьвато, то кунец їй 

приходить, а мусить прити до мене щось позичить»
390

. 

                                                             
383 Золота скриня. С. 73 (Записано в с. Оконськ Маневицького р-ну Волинскьої обл.). 
384 Золота скриня. С. 71. (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинскьої обл,). 
385 Там само. С. 72. 
386 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 114. Арк. 3. (Записано в с. Гуща Любомльського р-ну Волинської обл.). 
387 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 17. Арк. 21. (Записано в с. Воєгоще К.-Каширського р-ну Волинської обл.). 
388 Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій : Автореф.  дис... 

док. філол. наук : 10.01.07 – Фольклористика. Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1998. 24с. 
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 Архів ІКА. Ф. І–Л. Од. зб. 46. Арк. 3. (Записано в с. Лобна Любешівскього р-ну Волинської обл.). 
390 Данилюк-Терещук Т. Я. Регіональні особливості народних уявлень про відьом на Західному Поліссі. 

С. 43 (Записано в с. Липно, Ківерцівського р-ну Волинської обл.). 
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Купальська ніч вважалася магічною та супроводжувалася низкою 

обрядодійств, один комплекс із яких пов'язаний із відьмарством
391

. Причому 

найхарактерніший він, за свідченням Володимира Шухевича, для гуцулів. На 

Західному Поліссі подекуди теж збережено його певні елементи. 

Віктор Давидюк припускає, що спалювання зіпсованих речей на 

купальському вогнищі – це ритуальна спроба захистити себе від 

відьомського впливу, знищуючи «все, що могло контактувати з нечистою 

силою»
392

. Також «пирид Їваном крупиву кусили і в хуроми нусили – то год 

ничистиї сили крепко добре охраняло, год відьмий»
393

. 

Натомість у західнополіській наративній традиції не надто популярні 

свідчення про особливу активізацію чародійників перед Івановим святом. 

Більше сюжетів пов’язано зі цвітом папороті, який можна побачити лише в 

цю ніч, а то й «раз в десять чи сто років»
394

. Трапляються твердження про 

те, що саме відьми йдуть у ліс по квітку задля зміцнення своїх магічних 

можливостей, проте переважна більшість історій пов’язана зі звичайними 

людьми, які шукають купальську папороть, бо ж вона дарує магічні знання й 

уміння: «Відьмою стає та баба чи молодеця, яка вночі на Івана Купала 

знайде квітку папороті»
395

, «хто знайде папороть, той знатиме все на 

світи»
396

. 

Західнополіські сюжети такого типу розгортаються зазвичай навколо 

двох мотивів:  

- під час пошуків цвіту здіймається буря, яка згубно впливає на 

психологічний стан людини («таке здіметса, бура, таке робитса в ліси, шо 

людина тоді приходит додоми, як якась контужена з ляку, до того її 

налякає, шо вже вона тоді не хоче ни папороті, не цвиту – нічо, біжить 

                                                             
391 Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. 

С. 183. 
392 Поліська дома. Вип. ІІІ. С. 58. 
393 Архів ІКА. Ф. 1. Од. зб. 134. ((Записано в с. Мала Осниця Маневицького р-ну Волинської обл.). 
394

 Архів ІКА. Ф. І-Л. Од. зб. 54. Арк. 11. (Записано в с. Залаззя Любешівскього р-ну Волинської обл.). 
395 Поліська дома. Випю 1. С. 71 (Записано в с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
396 Архів ІКА. ФОК. Арк. 45. (Записано в с. Ворокомле Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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дохати»
397

, «бігла за тим квітом папороті, то вже назад прибігла дурна»
398

, 

«Аж то у лісі щось як стало вити, вітер такий знявся, що може й голову 

зірвати. Гілля з дерев почало осипатись. Ну таке знялося, що не передати. 

Десь лихий, мабуть, таке підробив. То ледь той чоловік вибрався з того лісу. 

Прийшов додому ні живий, ні мертвий»
399

); 

- квітка допомагає знайти загублену худобу та розуміти мову тварин 

(«той цвіт попав у постил. І той цвіт світев йому дорогу, і він найшов 

воле»
400

, «Зірвав він ту квітку, поклав собі за пазуху і пішов далі. Аж то чує, 

що корови його полягали і говорять між собою […] І з того часу почав він 

розуміти мову і звірів, і пташок, і трав, і дерев»
 401

, «впав йому в постил 

цвиток. Вин і ни знав. Прийшов до хате да й, каже, пушов до хлива – воле 

говорать, куре говорать, собака говорить оден з другим»
402

). 

На нашу думку, найпізнішого походження оповідання, де чаклунки 

діють за допомогою трунку. Так, у одному сюжеті відьма допомагає хлопцеві 

одружитися з дівчиною, мати якої не давала згоди на шлюб. Випивши 

чарівного зілля, дівчина три дні так міцно спала, наче померла, тому її 

поховали. «А хлопець відкопав вночі, а вона вже ницма лижить, сива стала – 

воздуху ни було»
403

. По тому й побралися.  

У легенді баби Пелагеї знахарка допомагає небіжці в її сердечних 

справах. Закохавшись у хлопця, який хилився до іншої, Ганка попросила 

допомоги: «дєдинко, ни можу без Івана, або приворожіть него, або Гальку зі 

світу зведіть»
404

. У літературній обробці сюжет розгортається нетрадиційно: 

відьма виявилась у цій ситуації безсилою, тому звернулася по допомогу до 

«знакомого ничєстого, з яким шури-мури крутила»
405

. Чорт замилувався 

                                                             
397 Архів ІКА. Ф. І-М. Од. зб. 42. (Записано в с. Ромейки Володимирецького р-ну Рівненської обл.). 
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 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 68. Арк. 11–12, 35 (Записано в с. Голоби Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
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405 Там само. С. 157. 
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красою дівчини, тому довго вибирав, на яку б гарну тварину її перетворити: 

«і тут лисицю згадав. Яка в тої гарна шубка та пишний хвіст, мордочка 

хитра – ніде не пропаде, вушка як дві китички, а очі – пацьоринки»
406

. А чари 

ці можуть зникнути «як дівчиною перед чоловічим зором постане, поцілував 

неї той хлопець ци й чоловік, тоді вона навсігди вже стане в людській 

подобі»
407

. 

Цікавою видається історія «Як пан навчив бабу знахарювати». Не 

бажаючи давати милостиню жебрачці, чоловік запропонував навчити її 

«шептати» й тим заробляти гроші. «Але якось пан заболів»
408

. Коли вже 

нічого не допомагало, «нараяли їм бабу, що вельми добре од усього і 

помагає»
409

. Тою жінкою виявилася навчена ним же шептуха. «Як зорвав 

пана сміх. З тої великої знахарки, то так сміявся, що аж нарив йому лоп. І 

остався живий»
410

. Увесь секрет знахарства полягав у замовлянні: «Чи ти 

вмреш, то чорт тебе бери, чи ти  подужчаєш, то чорт тебе бери»
411

. Адже 

таким чином баба контактувала з нечистою силою, заповідаючи їй душі своїх 

«пацієнтів». Одні потрапляли до неї одразу, а ті, що одужували, ще мали 

догрішити, щоб до неї потрапити. 

Мотив продажу душі присутній і в оповіданні, де чоловік намагався 

вилікувати свою жінку за допомогою знахаря, якому перед тим її «оддав, 

розписався [за неї – Л. Д.], шо ти стрибиш її»
412

. 

Окрім такої взаємодії відьом зі злими силами, побутують у регіоні й 

розповіді, як чаклунка вберегла дівчину від «недоброго» за допомогою 

заплетеного у волосся воркун-зілля. Подібні сюжети особливо популярні в 

Камінь-Каширському та Ратнівському районах. Проте основним персонажем 

тут уже виступає не знахарка, а «нечистий», який зваблює дівчат біля лісу. 

                                                             
406 Лис В. Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї. С. 158. 
407 Там само. 
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411 Там само. 
412 Архів ІКА. ФОК. Арк. 12. (Записано в с. Грудки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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Рятують дочок і матері, які заплітають у коси свячене трой-зілля, хвою, 

ладан. 

Із нечистою силою пов’язано багато різнотематичних оповідань, де 

міфологічних персонажів підозрюють у зв’язках зі злим началом. На 

Західному Поліссі такими подекуди вважають і домовика, й лісовика, і блуда, 

й заставних небіжчиків. На думку Володимира Гнатюка, границі між цими 

персонажами розмилися під впливом християнства, і тому їх усіх маркували 

диявольськими
413

. Безумовно, у спілці з «недобрим» перебувають відьми та 

знахарі.  

У зв’язку з цим, чорт, за визначенням Юлії Буйських, є доволі 

аморфним образом, який «разом зі своїми евфемізмами має значення 

загальної «нечистої сили» »
414

. Ще Іван Огієнко простежив, як із плином часу 

він став на чолі всіх темних начал, підпорядковуючи їх собі
415

. Водночас 

Людмила Виноградова зауважує, що на Поліссі чорт є уособленням як 

абстрактної, так і персонажно оформленої недоброї сили
416

. На Західному 

Поліссі в багатьох наративах він представлений і як окремий персонаж із 

певним набором дій і функцій у структурі релігійно-магічних (за 

визначенням Лідії Дунаєвської) сюжетів.  

Дослідник українського фольклору Сергій Плачинда називає чорта 

«одним із найрозповсюдженіших негативних персонажів стародавньої 

української міфології»
417

. А в основу формування образу лягли старожитні 

уявлення, «поєднані з тими видозміненими, синкретичними віруваннями, що 

утвердилися в світогляді різних етносів під впливом християнства»
418

. Хоч у 

самих фольклорних текстах немає вказівок на походження цього демона. В 

його основі – синкретичне поєднання первісних уявлень про ворожість 

                                                             
413 Гнатюк Володимир. Нарис української міфології. С. 41. 
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вищих природних сил і безпомічність перед ними та християнського 

уособлення зла в образі Сатани. Тісне поєднання таких віддалених мотивів у 

текстах не дає змоги їх чітко відділяти. Тому вважаємо доцільним розглядати 

твори з цим персонажем у контексті міфологічних оповідань як складову 

«демонології християнської доби»
419

. 

Аналізуючи західнополіські оповідання про диявола, можна виділити 

основні групи мотивів. Найчисленніша з них – про чортові зооморфні 

перетворення. Іван Огієнко слушно зауважував, що він дуже рідко 

показується у своїй справжній подобі, «а при своїй роботі він міняє 

вигляд»
420

. Поросям біс показується чоловікові вночі, й зникає, коли люди 

втрачають до нього інтерес, втомившись шукати розгадку, чия ж то 

тварина
421

. Хлопці
422

 чи подружжя
423

 підвозять баранця, який трапився на 

шляху з ярмарки. Підібравши «пасажира», «коні дуба стають, їхати не 

хочуть»
424

, а виявити свою сутність чорта змушує хрест, перед яким 

зупинилася фура на дорозі
425

 чи спеціально зроблений чоловіком
426

. У 

вигляді кроля чи кота чорт лякав жінок по дорозі з роботи додому
427

. 

Кінським тупотом
428

 або іржанням
429

 страхає він чоловіків у лісі. 

Особливістю всіх згаданих історій виступає пора, коли люди зустрічають 

«лихе». Відбувається це вночі, трапляється й уточнення: від дванадцятої до 

другої години. У Світязі Шацького району чоловіків лякало (не 

візуалізовано) по дорозі
430

 до роботи чи звідти. У цій групі мотивів, на нашу 

думку, здатність до перетворення – рудимент дохристиянських вірувань, а 

способи боротьби з ними вже релігійні. 
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Ще однією популярною темою є продаж душі чорту для отримання 

певних земних благ. Оксана Ятищук однією з основ формування образу 

називає віру «в можливість для людини вступити з ним у певні відносини, 

користуватися його послугами»
431

. Диявольська допомога буває різною: 

бідному Томкові радить відписати душу задля отримання всіх матеріальних 

благ: «єк прейде додоме, то все в його буде»
432

, а п’яниці, котрий вже все 

пропив, указано на один зі шляхів дістати алкоголь – продати жінку за мішок 

грошей
433

. Пан пропонує скільки потрібно коштів і біднякові, котрий, 

пливучи з жінкою човном, роздумував, де люди беруть гроші. «Чоловік 

перехрестився. І тут той пан подівся, тільки в долоні заплескало»
434

. Тут 

спостерігаємо християнську основу сюжетів: засудження людських 

слабкостей перед матеріальним, у яких убачають диявольську основу. 

Іншою сутністю образу чорта Оксана Ятищук визначає ідею 

володіння ним неймовірною силою. У західнополіських сюжетах з 

подібними мотивами він виконує обіцяне селянам, але водночас простежуємо 

його помітну меншість перед святими. У цих текстах присутні виразні 

апокрифічні мотиви, діють біблійні особи. Томко просить у Бога, «шоб шо як 

«йому» скажу, те й було»
435

, таким чином підпорядкувавши собі всіх бісів 

навіть після смерті. А коли Матір Божа замість жінки пішла з п’яницею до 

диявола, «махнула восіяним платком, то чоловік замер, а чорт на смулу 

кипучу розлився»
436

. Часто людина долає біса власними силами: обіцяючи 

показати дорогу до золота, водить кругами до знесилення; влаштовує пастки; 

хитрістю впіймавши, б’є, хрестить, кропить свяченою водою тощо. 

У легенді «Як Томко чортів ошукав» місцем перебування біса стають 

дерева: вперше його чоловік зустрів, коли той сидів на дубі, згодом диявол 

облюбовує сливку в Томковому саду. Зв'язок із рослинністю Людмила 
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Виноградова називає однією з особливостей чорта як самостійного 

персонажа
437

. Так, і в попередньо розглянутих сюжетах часто демон 

з’являється в лісі чи в селі поміж деревами. Також «одиничні дані свідчать 

про певний незрозумілий зв'язок чорта з озимими культурами»
438

: «Колись 

муй діт казав, шо він в’язав жито, то до йо виходив чорт. А діт йому каже: 

«То ти вже, плюгавче, сюди вийшов», – чорт злякавсь і втік»
439

. Подібні 

мотиви простежуємо і в історіях, які умовно відносимо до окремої групи з 

мотивами зв’язку чорта з жінками.  

В оповіданні про те, як «до днеї жинке, єк ни було чоловіка вдома, то 

почєв ходете «вин» в гости»
440

, чоловік хитрістю долає чорта саме в саду, бо 

той часто ходив їсти сливки. На дівчат, до котрих демон приходив у вигляді 

парубка, він чекав побіля лісу. Проте тут присутня певна особливість. 

Пов’язаність із рослинами реалізовується по-іншому. Біс безсилий проти 

деяких із них – народних оберегів: тої, марони, тирлича тощо. До того ж, в 

одному з сюжетів присутні й етіологічні мотиви: закривши дівчину від чорта, 

«з того часу марона росте так, що вершечків немає у неї, а тільки по боках 

цвіт. І зілля ці люди несуть на Спаса святити, щоб боронили їх від всього 

лихого»
441

. 

Мотиви женихання з дівчатами мають місце в історіях з Камінь-

Каширщини, де наймолодшу та найвродливішу дочку засватали з нареченим-

чортом, бо ще «народивши її, вона [мати – Л. Д.] сказала: «Будь ти чортові 

дана»»
442

. А на Любешівщині зафіксовано рідкісний сюжет, де нечистий 

постає в образі дівчини-нареченої. Отримавши від неї в подарунок майку, 

хлопець перехрестив її перед тим, як одягнути. «Коли дивиться, а то 

питлє»
443

. В уже згаданій легенді про те, як нечистий приходив до жінки, 

                                                             
437 Виноградова Л. Н. Полесская народная демонология на фоне восточнославянских данных. С. 41. 
438 Там само. С. 41. 
439 Архів ІКА. Ф. І–А. Од. зб. 16. Арк. 9. (Записано в с. Комарово Маневицького р-ну Волинської обл.). 
440 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 51. Арк. 13. (Записано в с. Черче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
441

 Архів ІКА. ФОК. Арк. 81. (Записано в с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл.).  
442 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 22. Арк. 28. (Записано в с. Житнівка Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
443 Архів ІКА. ФОК. Арк. 68. (Записано в с. Березичі Любешівського р-ну Волинської обл.). 



109 

 

уточнено: ««вин» ходив до всіх [жінок – Л. Д.], і всі страдале од його»
444

.  

Припускаємо, що такі мотиви можна розглядати і як апокрифічний відгомін. 

Адже, за біблійним сюжетом, людське гріхопадіння відбулося саме через 

спокусу дияволом першої жінки. 

У легенді «Дівчина і нечистий» демонічний панич намагається 

захищену рослинними оберегами «дівку взяти у танець»
445

, для якого 

залунала музика під час їхньої чергової зустрічі. Людмила Виноградова 

звертає увагу на таку особливість: «спів і музика в народних повір’ях 

уявляються як один зі сталих акустичних стереотипів, які характеризують 

поведінку нечистої сили»
446

. Такий мотив реалізується й у західнополіському 

сюжеті «Музики в чортів». Пани зустрічають музик по дорозі з весілля та 

просять і їм заграти. Оскільки незручно було відмовляти, та «ще якийсь гріш 

буде за те грання»
447

, вони погоджуються. Примітивши, що кожен спершу 

руку вмочує у воду, а потому вже кладе гроші, один із музик сам вирішив 

перевірити її ефект. «Коли бачить: аж то не пани танцюють. А кругом не 

палаци, а чорти в лісі скачуть, а все кругом пеньки-пеньки. А їм кладуть не 

гроші, а листи з дерев і послід»
448

.  

Пристрасть до музики виявляємо й у легенді «Чортові лещата». 

Захотівши пограти на солдатовій гармоні, чорт погоджується, щоб йому 

відрізали пазурі. «Він, як всадив туди [в лещата – Л. Д.] обидві руки, то як 

притисло його. А солдат взяв добру лозину і давай його лупити» – так 

хлопець віднадив біса від чоловікового млина, куди той щоночі приходив.  

Отож, простежуємо, що поряд із численними зооморфними 

перетвореннями не менш популярний на Західному Поліссі й 

антропоморфний вид образу. Ще Іван Огієнко відзначав: коли біс приймає 

вигляд людини, то найчастіше панка
449

, а Людмила Виноградова образ 
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чоловіка в капелюсі вважає типовою поліською розпізнавальною ознакою 

чорта
450

. Панича в капелюсі зустрічає в лісі й чоловік, коли пік сало біля 

вогню. Та як «не шурхне йому тим салом розпеченим у зад. То, каже, як 

пішов, як пішов вітром, то, може, хвійок з двадцять повалив»
451

.  

Розглянувши популярні народні оповідання про нечисту силу, бачимо 

їх стрімку еволюцію: від ототожнення з дохристиянськими демонами до 

самостійного персонажа навіть у взаємодії з образами святих; від тотального 

страху перед всесильністю темної сили до перемоги над нею людської 

винахідливості.  Поряд із тим, чи не всі розглянуті уявлення про чортів 

переконують, що в їх основі «лежить людина з її інстинктами, пристрастями і 

діяльністю»
452

.  

Окрему тематичну групу західнополіських міфологічних оповідань 

утворюють розповіді про зоо- й орнітоморфні перетворення етіологічного 

характеру. Віктор Давидюк вважає, що такі світоглядні уявлення ввійшли в 

народну прозу вже на пізньому етапі історичного становлення. Хоч 

Олексій Дей свого часу висловлював думку, що мотиви про «чудодійні 

перетворення одних видів живої природи в інші виникли на 

передісторичному ступені розвитку людства і відобразили хибні забобонні 

уявлення про природу»
453

. 

Дослідники вважають, що в основі зооботаноморфних сюжетів 

лежить «давнє уявлення про метемпсихозу – перехід душі покійника в інше 

тіло»
454

. У західнополіських сюжетах почасти перетворення відбувається в 

переломні моменти життя героїв, які передвіщають подальшу смерть. У 

таких історіях зазвичай присутні історичні мотиви (загарбницькі наїзди), а 

сама зміна подається в героїчному осмисленні. Народне бачення «Звідки 

взявся на Світязі острів» тлумачить метаморфозу як «спасіння» наречених 
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від татар-переслідувачів. Щоб допомогти дівчині з хлопцем, які вже почали 

тонути посеред озера, земля змилостивилась над ними та піднялася з води. А 

щоб не потрапили на острові до рук злочинців, які їх вже наздоганяли, вони 

перекинулися деревами: «Липа – з нареченої, а явір – з її мужнього 

оборонця»
455

.  

Інший варіант походження цих дерев подає «Легенда про походження 

озера Свитязя», записана Павлом Тутковським
456

 у кінці ХІХ ст., у якій 

присутні й апокрифічні мотиви. Згідно з нею, озеро утворилося на місці 

підваженого Богом каменя, а острів утворився та діти стали на ньому явором 

і липою через порушення заборони оглядатися. Тут метаморфозу можна 

трактувати «як покарання, наслане вищою силою, за вчинений гріх»
457

. Проте 

в пізнішому (кінець ХХ ст.) варіанті діда, який спричинив ці події, названо 

чаклуном
458

. А ще, за народними переконаннями, на острові росте береза – 

заклята дівчина. Якщо її пошкодити, то капатиме кров. Один чоловік 

«порубав її на дрова. Йому казале: «Ни чипай». А вин нє! То в його все 

хазяйство за вітром пошло. Все пропало! І сим'я повимирала»
459

. 

У західнополіських сюжетах перетворення брата й сестри на квіти 

братики відбувається, аби уникнути інцесту
460

.  

У деяких оповіданнях, окрім метаморфоз, присутні й інші міфологічні 

постаті й елементи. Зазвичай, це знахарі, через яких і відбувається 

перетворення. Як-от мати-чаклунка зробила пана та його військо соснами й 

дубами, коли ті прийшли в село, щоб силою забрати її дочку-красуню
461

. А 

сусідка-відьма перетворила на зозулю дитину, яка її налякала
462

.  

                                                             
455 Золота скриня. С. 47 (с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.: запис та літературна обробка 
С. Кращука). 
456 Золота скриня. С. 16 – 18 (Записано в с. Нова Руда Маневицького р-ну Волинської обл.). 
457 Марія Качмар. Метаморфоза в українських демонологічних оповіданнях. [Електронний ресурс]. URL: 
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461 Там само. С. 70 – 71 (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинської обл.). 
462 Там само. С. 35 (Записано в с. Градиськ Маневицького р-ну Волинської обл.). 
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На Західному Поліссі дуже багато історій про походження зозулі. 

Більшість із них описують момент переходу людини в пташину форму саме в 

критичний момент життя, про що вже було згадано. Адже зозулею стає хвора 

матір, якій діти не хотіли подати води, коли сили вже покидали її
463

. 

Недаремно Іван Огієнко зауважує, що зозуля – то «символ суму та 

вдівства»
464

. Адже в деяких із цих сюжетів жінка була самотньою, бо чоловік 

помер, або ж його не було з інших причин. Проте в останньому випадку й 

метаморфоза трактується по-іншому. У Ратнівському районі чоловіка 

закляли, тому «вона ж о кукає, і все кличе того чоловіка: «Пуцю, Пуцю!» »
465

, 

а в Любомльському розповідають, що жінка «його ни-то пругнала, ни-то 

забєла. І так юго цілий вік клєче: «Я куку, я куку» »
466

.  

У Любешівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах 

поширені сюжети, в основі яких лежать тотемістичні мотиви про 

зооморфного чоловіка-вужа, а додатковими виступають зооботаноморфні 

перетворення. Зозулею стає жінка після того, як мати вбила її чоловіка, а 

«сина, за його золоті слова, перекинула соловейком, а дочку, щоб знала, як 

важко було її батькові, пустила у світ гадюкою»
467

. В іншому варіанті 

подібного сюжету мати старшого сина перетворила дубом, меншого – 

ясеном, дочку – осикою, а сама стала у полі тополею
468

. Інших народних 

розповідей про походження, до прикладу, осики на Західному Поліссі не 

зафіксовано. Український етнограф кінця ХІХ ст. Іван Беньковський у 

«Кіевской старині» подав лише сюжет із полісько-волинського пограниччя. У 

ньому явище дрижання осики пояснено відьомським конфліктом, який 
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464 Іларіон митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. С. 71. 
465 Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 6. Арк. 58. (Записано в с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
466 Архів ІКА. Ф. І-Л. Од. зб. 29. Арк. 2. (Записано в с. Язвини Любомльського р-ну Волинської обл.). 
467 Золота скриня. С. 30 – 32 (Записано в с. Залізниця Любешівського р-ну Волинської обл.) 

Там само. С. 32 – 35. 
468 Поліська дома. Фольклорно-лінгвістичний збірник. Вип. 1. С. 93 – 96 (Записано в с. Залізниця 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 
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закінчився тим, що мати-чаклунка вбила дочку та розвісила на дереві її 

порізане тіло. «Осычына задражала видъ завысти и злости, и зъ того часу 

дрижытъ и трусыця вона видъ злости н донынѣ»
469

. Вже сам дослідник 

висловлював думку, що це оповідання дуже подібне з литовськими 

віруваннями. Тому не можна, напевно, розглядати його як традиційне на 

території досліджуваного етнографічного регіону. Натомість згадану 

властивість осикового дерева в західнополіській традиції пояснюють деякі 

апокрифічні мотиви. Свого часу ще Георгій Булашев зазначав, що на 

оповідання про походження рослин і тварин «помітний вплив справила зі 

свого боку ще й апокрифічна література»
470

.  

На Західному Поліссі поєднання міфологічних і апокрифічних 

мотивів у сюжетах етіологічного характеру не надто поширені. Хоча й 

трапляються, наприклад, розповіді про те, як хлопець став тічкою. Коли 

настала пора роздавати землі, батько з улюбленим старшим сином замислили 

обдурити меншого. Домовились, нібито Бог розсудить, кому дістанеться 

родюче поле: « «Як Бог дасть, так і буде». От він і дав... Меншому все поле 

батькове, а старшому – смерть»
471

.  

Погоджуємося з думкою Віктора Давидюка, що більшість образів 

«зооботаноморфних перевертнів, по суті, складні художні алегорії, можна 

вважати одними з найпізніших» у проаналізованому наративному матеріалі. 

Напевно, тому поряд із автентичними текстами функціонують і 

новоутворення. До таких фейклорних текстів належить розповідь про озеро 

Світязь, що утворилося зі сліз Світлани, яка дуже тужила за полоненим 

князем. Під час його повернення чаклунка перетворила закоханих на дерева, 

«а зустрічаючих – на очерет»
472

. У тому ж розряді й «легенда» про велетня 

Тевтана, який напав на місто, що знаходилося на місці нинішнього озера. 

Вродлива дівчина Марина могла зупинити його, бо сподобалася воїну. Але 
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вона «прошепотіла заворожене слово – і на місто впала лава води, затопила 

будинки і вулиці»
473

. Розглянуті тексти нібито не суперечать народним 

уявленням, хоч і достатньо пізнього походження. Проте чимало деталей на 

формальному рівні беззаперечно свідчать про їх несправжність. Це й 

невластиві композиційні елементи (попри розлогість вступів, надто лаконічні 

кульмінації), і нефольклорний синтаксис (речення структурно складні) та 

мовна організація (мова перенасичена художньо-виражальними засобами, а 

лексика літературно-образна) тощо.  

Простежуємо, що в усіх етіологічних сюжетах «перетворення 

остаточне та постійне (незворотне)»
474

. Часто воно відбувається на історично-

героїчній основі, хоча трапляється й поєднання з апокрифічними мотивами та 

дидактичними моментами. На думку Віктора Давидюка, такі елементи могли 

потрапити в народну прозу «спонтанно, як складова частина народного 

світогляду», проте їх інформативно-мнемонічні функції все ж вторинні. 

Тексти, в яких ідеться про утворення чи зникнення якогось об’єкта 

через прокльон, складають ще одну групу міфологічних оповідань,  «бо ж у 

людей завжди, – за висловом Юзефа Крашевського, – як що западеться чи 

потоне, то те утворює другий, підземний світ»
475

. Такі сюжети зазвичай 

поєднують і топонімічні мотиви.  

Святе озеро утворилося на місці, де колись була церква. По дорозі до 

неї дівчина «споткнулася і сказала: «Шоб ти провалєлася!» Церква й пушла 

пуд землю»
476

. У великодню ніч там показувалися золоті хрести. Дід Панас 

провалився з волами під землю, бо орав на Пасху. «Стариї люде бают, що 

ше довго в тому місци на Паску чулуса: «Ксоп, гать, но!» Заре там така 

яма. А місце звут Пропащим, або Панасува ямка ше називают»
477

. Чергова 

історія про походження Світязького озера розповідає, що воно утворилося на 
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місці, де по дорозі з вінчання «дівчина збила пальця»
478

, тому прокляла його. 

А наречені ті на острові стали вербою та явором.  

Легенда «Про доброго діда, віщу птицю та озеро Віно»
479

 пояснює 

походження озера, в якому чітко простежуємо дидактичні елементи. Так 

земля покарала названих синів доброго дідуся, який їх виростив і поділився 

сінокосом, а ті у відповідь не надавали ні найменшої допомоги немічному 

батькові. Подібного повчального характеру й зафіксоване 

Павлом Тутковським оповідання про озерний дзвін. Він пішов на дно під лід, 

бо жид-орендар не схотів віддавати його задарма в церкву. «З тої пори ні 

разу вже його не бачили, тільки чути буває, як щось гуде під водою»
480

. 

Тут поряд із моралізуванням міфологічних історій спостерігаємо й 

народне переконання про надзвичайно дієву силу нечистого слова. Достатньо 

було промовити прокляття, як відразу ж воно здійснювалося. Народ завжди 

обережно ставився до вербальної сфери: від мезолітичних явищ евфемізації 

назв звірів та навколишнього світу (у зв’язку з вірою в зооантропоморфізм, 

який передбачав розуміння тваринами людської мови) до евфемізації назв 

нечистої сили (бо необережна словесна згадка могла спричинити появу 

демонів). 

Отже, проаналізувавши великий масив міфологічних оповідань із 

Західного Полісся, спостерігаємо, що в досліджуваному регіоні не збережені 

уявлення про верховні божества, тобто тут не представлена так звана вища 

міфологія, за винятком єдиного неоднозначного образу Красної Пані. 

Натомість західнополіська демонологія, або нижча міфологія, – це 

величезний пласт народної творчості, що презентує нам найдавніші 

світоглядні уявлення предків, їх розвиток, трансформацію, зникнення чи 

оновлення. Оскільки саме в міфологічних оповіданнях збережено чи не 

найархаїчнішу етнокультурну інформацію, сміливо вважаємо їх головним 

стержнем народної наративної традиції Західного Полісся.  
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Багатство та різнорідність регіональної міфології простежуємо на 

персонажному й тематичному-функціональному рівнях. Лідія Дунаєвська 

дуже влучно зауважує, що такий великий масив матеріалу не дозволяє 

здійснити його універсальну тематичну класифікацію
481

. Ми погоджуємося з 

думкою дослідниці, тому розглядаємо, головним чином, типи персонажів 

(тотемічні, анімістичні, релігійно-магічні та космогонічні) в генетично-

хронологічному порядку. Й помітно, що ця образна система, попри 

взаємозв’язок із елементами загальноукраїнської та світових традицій, 

заслуговує на визначення специфічної західнополіської. На думку 

Людмили Виноградової, детально оформлена система характерна для 

регіонів, які зазнали послідовного впливу християнської релігії, урбанізації 

та книжної культури, а Полісся – це одна з найбільш архаїчно замкнутих зон. 

Тому тут персонажні типи менш виразні, межі між ними більш рухомі, 

спеціалізація образів слабко розроблена
482

. Проте ми вважаємо, що зазначені 

моменти характеризують динаміку функціонування етнокультурної традиції. 

Едиційні матеріали із Західного Полісся польських і українських 

етнографів ХІХ ст. й архівні тексти ХХ–ХХІ ст. свідчать про чіткий 

персонажний склад регіональної демонології, який представлений активніше 

чи менш популярно в усіх районах досліджуваного краю. А вже на території 

етнокультурних погранич можна спостерігати відмінності в багатьох деталях 

демонологічних наративів.  

Міфологічні образи народної прози досліджуваного етнокультурного 

регіону збережені як у первісному вигляді, так і позначені процесами 

контамінації, модифікації, трансформації у більш профанну площину, 

негативізації внаслідок релігійного впливу та суспільного розвитку. Поряд із 

тим спостерігаємо, що чим пізнішого походження образ, тим більш виразні 

його естетичні функції. Міфологічні мотиви з часом поєднуються з іншими 

                                                             
481 Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. С. 11. 
482 Виноградова Л. Н. Полесская народная демонология на фоне восточнославянских данных. С. 43. 
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видовими, що надалі спостерігатимемо ще детальніше в процесі 

дослідження. 

Примітно, що будь-які характеристики персонажів міфологічної прози 

можливо виявити в ході їх взаємодії з людиною. Це лишень свідчення того, 

що народна наратологія зберігає пам'ять про становлення людського 

світосприймання, його історичну трансформацію та невпинний розвиток. 
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2.2. Апокрифічні мотиви 

 

Від найдавніших тотемістичних уявлень і до новочасних 

високотехнологічних рівнів пізнання дійсності людина намагається пояснити 

для себе походження та суть тих речей і процесів, що відбуваються навколо 

неї, формуючи її реальність. Таку закономірність виразно спостерігаємо й у 

народній прозі, позаяк у будь-якому наративі події розгортаються навколо 

людини, хоча вона й не завжди виступає головним персонажем.  

Початково людина намагалася навчитися взаємодіяти з природою на 

міфологічному рівні. Такий світогляд мав певну стадіальну схему уявлень, в 

основі якої було різноаспектне одухотворення навколишнього середовища. З 

розвитком людського суспільства первісна система поглядів розвивалася та 

змінювалася, а на певному етапі зіткнулася з кардинально новим баченням 

світу. Таким «рубежем якісної трансформації цих уявлень було прийняття 

християнства, яке радикально позначилося на розумінні сутності вірувань і 

повірʼїв»
483

. 

Дослідники акцентують, що нова релігія спричинила переворот у 

світогляді та побуті народу. Її утвердження відбувалося шляхом витіснення 

попередньо усталених переконань та оголошення їх неправильними, 

нечистими. Бо ж «розбіжностей між народними віруваннями і християнським 

вченням, – за твердженням Анатолія Пономарьова, – було багато; до кінця 

вони так і не подолані, що свідчить, зокрема, про те, що народна свідомість у 

цьому плані дуже стійка»
484

. 

Щоб ознайомити людей із новорелігійними установками, потрібно 

було немало часу та праці. Георгій Булашев вдало зауважує: «Християнське 

просвітництво поширювалося не стільки за допомогою книг, скільки через 

                                                             
483

 Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Упор., прим, та біогр. нариси А. П. Пономарьова, 

Т. В. Косміної, О. О. Боряк. К.: Либідь, 1991. С. 7. 
484 Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. С. 12. 
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усні настанови і розповіді»
485

. Проте народ не міг безапеляційно сприйняти 

«нові істини», тому адаптував їх до власних усталених поглядів, а 

застосовував до актуальних питань. 

У зв’язку з цим нині в науковому обігу присутні терміни «двовір’я», 

«народне християнство», «побутове православ’я» і под. Усі вони позначають 

синкретизм поглядів дохристиянських вірувань і християнських. 

Юлія Буйських вважає, що їх семантика дещо інша: нібито це спроба грубого 

відмежування різногенетичних творчих пластів у цілісному культурно-

релігійному утворенні
486

. Гадаємо, що не так важливо зосереджувати увагу 

на назві цього явища, адже очевидно, що будь-які нові віруванні завжди 

двосторонньо взаємодіють із попередніми традиційними («спочатку 

уподібнюючи їх до себе, а згодом видозмінюються самі»
487

).  

Так сталося і з прийняттям християнства. Його елементи, що увійшли 

в національну творчість, називають апокрифічними. Тут зазначаємо, що під 

апокрифами розуміють різні літературні явища: «неканонічні християнські 

твори; маловідомі, сумнівні за походженням твори; єретичні книги»
488

. І саме 

таким апокрифам присвячено більшість проведених на сьогодні досліджень. 

У працях українських учених (Івана Франка, Михайла Грушевського, 

Миколи Сумцова, Івана Огієнка, Георгія Булашева, Дмитра Чижевського, 

Сергія Єфремова, Ярослави Мельник, Олени Сирцової тощо), а також 

закордонних (Олександра Веселовського, Олександра Пипіна, 

Володимира Проппа тощо), висвітлено передумови виникнення, джерела 

походження, шляхи поширення, спроби класифікації апокрифічних текстів. 

Одначе головна увага приділена т. зв. літературним апокрифам – 

здебільшого, національним варіантам запозичених неканонічних творів 

                                                             
485 Булашев Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. С. 35. 
486 Буйських Юлія. Нижча міфологія українців у світлі проблем «двовір’я» та «народного християнства» // 
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 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 59. 
488 Буйських Юлія. Нижча міфологія українців у світлі проблем «двовір’я» та «народного християнства». 
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(переважно – перекладних грецьких і візантійських через посередництво 

болгарських джерел) про життя та діяльність біблійних персоналій.  

Власне фольклорні тексти з апокрифічними мотивами мають іншу 

специфіку на тематичному та формальному рівні. Вже сучасні дослідники 

дедалі частіше вивчають саме народну апокрифіку (праці Ірини Кметь, 

Ірини Павленко, Олени Зайченко, Ольги Бєлової, Магдалени Зовчак тощо). 

Увагу до розмежування книжних апокрифів і апокрифічних сказань 

(народних оповідань) вперше проявив Георгій Булашев. Переважна більшість 

теоретичної частини його розвідки присвячена першому типу творів. Але 

поряд із тим дослідник зауважує, що й у творчості народу християнські 

сюжети утворюють «великий цикл легенд, що обіймають змістом усі сторони 

нехитрого життя його, найнагальніші питання і розмаїті запити»
489

. 

Православні ідеї могли утвердитися в народній свідомості лише за 

умови пристосовання до більш звичних уявлень і світорозуміння. Бо 

«народний організм» засвоює лише близькі (хоча б якоюсь мірою) йому ідеї, 

й загалом пристосовує їх до етнічного ґрунту. Георгій Булашев твердить: 

«апокрифи розкривають перед нами внутрішнє життя свого часу; в них 

надзвичайно яскраво відбивається загальний склад та ідеальні настрої тих 

давно минулих часів, коли їх складено. […] [Вони – Л. Д.] характеризують 

загалом релігійно-моральний світогляд давнини»
490

. 

Народні наративи з апокрифічними мотивами виступають свідченням 

нового світоглядного етапу й західних поліщуків. Твори з сюжетотворчими 

релігійними мотивами не становлять дуже помітного фольклорного явища 

регіону. А тому, поряд із іншими соціальними й ідейними міркуваннями, це 

стало причиною відсутності пошуково-дослідних робіт, присвячених цій 

темі. Отож, нині необхідно здійснити сюжетно-тематичний аналіз наявних 

нечисленних архівних матеріалів.  

                                                             
489 Булашев Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. С. 59. 
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На думку Віктора Давидюка, апокрифічні твори в сучасному 

українському фольклорі функціонують дещо відокремлено. А деякі з них 

«позначені слідами контамінації з міфологічними та героїчними 

легендами»
491

. Так, християнські елементи присутні, головним чином, у 

регіональних апокрифічних легендах (творах сюжетного характеру, в яких 

діють біблійні персоналії), але також – і в текстах інших тематичних груп.  

Попередньо ми вже простежували, як християнство впливало на 

трансформацію міфологічних образів. Під його впливом домовик, наприклад, 

майже повністю негативізувався, нечистим називають і лісовика (який 

поєднує і функції блуда). Покутники та русалки не зазнали послідовної 

християнізації, проте їхні злодіяння можуть мати саме релігійно-обрядову 

основу. Часто апокрифічні мотиви присутні в сюжетах, де головним 

персонажем виступає чорт. У них залучена християнська мораль, задіяні Бог 

та Матір Божа, можна віднайти певні біблійні алюзії. Саме такі тексти 

яскраво презентують християнські впливи на народну традицію та їх дифузію 

в прозовій творчості. 

Олена Зайченко пропонує розглядати сюжетну структуру 

апокрифічного матеріалу «в контексті її формально-змістової трансформації: 

від протосюжету до традиційної народної сюжетної схеми»
492

. При тому 

зауважуємо, що джерелом інформації для створення більшості 

західнополіських апокрифів була не заборонена література (тобто «літературні 

апокрифи»), а канонічні християнські твори (біблійні, агіографічні, повчальні 

тощо). 

Апокрифічними творами у фольклорі традиційно вважаються ті з 

наративів, у яких діють біблійні особи в побутових ситуаціях або ж історіях, 

які безпосередньо перегукується з християнськими подіями, хоч і 

розгортаються, буває, у профанному часопросторі. Отож, у межах цього 

наративного масиву умовно виокремлюємо старозавітні, новозавітні та 
                                                             
491

 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 32. 
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побутово-релігійні групи мотивів. Перші дві класифікуємо за 

співвіднесенням фольклорних оповідань із текстами Святого Писання – 

Старого й Нового Заповітів відповідно. Дехто з дослідників (наприклад, 

Магдалена Зовчак) вважає, що доцільніше робити докладнішу класифікацію 

за тематичним аспектом
493

. Проте очевидно, що це стосується, передусім, 

спеціальних розвідок з теми. У межах нашого дослідження, очевидно, 

достатньо такої загальної структуризації наративів.  

Легенди перших двох груп – це народний виклад певних біблійних 

переказів. У них простежуємо чітку співвіднесеність із текстами Святого 

Писання, але водночас чітко фіксуємо народні привнесення в текст чи 

способи його трансформації, що й стає основою фольклоризації біблійних 

мотивів. Щодо третьої групи наративів, то йдеться переважно про етіологічні 

сюжети, у яких походження певного явища вмотивовано дією християнських 

вищих сил. У таких творах головним персонажем виступає Бог. Звичайно, 

такий поділ умовний, і часто сюжети тематично контамінуються: можливі 

поєднання різночасових елементів, заміни імен та функцій персонажів тощо 

(на такі процеси вказував ще Георгій Булашев
494

).  

Найчисленніша на Західному Поліссі побутово-релігійна група 

оповідань. На нашу думку, це не випадково. Авторитетні фольклористи часто 

зауважували, що народні апокрифічні твори стали «конче потрібним 

додатком до того, що не було доказане в біблійних книгах, і що було, одначе, 

сповнене величезного інтересу для віруючого, котрий природно прагнув 

ближче пізнати таємниці Божественного світоврядування»
495

. Тобто в таких 

наративах з’ясовуються відповіді на актуальні питання та формується 

своєрідне «народно-релігійне бачення світу»
496

. Таким чином описано 

початкове впорядкування всього живого, пояснено походження тварин і 

птахів, умотивовано їхню поведінку, означено причини утворення природних 
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об’єктів тощо. Більшість таких етіологічних оповідань не пов’язані з 

конкретними біблійними чи забороненими релігією текстами, одначе вони 

подають інформацію про події, які, за народним переконанням, 

безпосередньо позначені «священним» втручанням. 

На Західному Поліссі популярні наративи про те, як Бог роздає роботу 

стихіям, наділяє людину та тварин віком, розподіляє землі між народами. У 

таких оповіданнях Господь, його діяльність і все оточення «максимально 

наближені до життєвого укладу звичайної людини»
497

: Бог виступає 

очільником усіх персоніфікованих природних явищ і видів. Причому в таких 

творах часто застосовано прийоми комічного та моралізаторства.  

Із гумором пояснено, чому дощ іде, коли косять. В однойменній 

легенді він запізнився на нараду, де Бог наділяв стихії певною владою над 

землею. Наздогнавши Впорядника вже на дорозі, отримав від нього пораду 

йти, «коли просять». «А, коли косять, – не почув на ходу Дощ. – Що ж, буду 

йти, як косять. Та так і йде»
498

.  

Подібно розгортається сюжет і в наративі про те, що дісталося 

поліщукам: «Бог як роздавав людям землю й те, що на ній, то поліщуки 

запізнилися»
499

. Проте в такому тематичному контексті увагу зосереджено не 

на комічному, а на моральному аспекті. Хоча й отримали вони «тико болото 

та ліс. Та річок і озер трохи»
500

, за проявлене смирення Бог «у ріки та озера 

рибу запустив та раків. А в ліси – ягід та грибів»
501

. Отож, «так і живуть. 

[…] Ще й Богу дєкують, що так усього в нех багацько»
502

.  

Повчальним видається оповідання про бджолу. Вона нібито просила в 

Бога: «Якщо я вкушу, то хай чоловік вмирає»
503

. Натомість Бог зробив 
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навпаки. Так народ виражає нам свою мудрість: не треба бажати нікому зла, 

бо воно може повернутися бумерангом.  

На моральній основі побудовано й оповідання «Чого людина не знає 

свого віку»
504

. У ньому Бог почув розмову, в якій чоловік пояснював, чому 

закладає плота недовговічною соломою: мовляв, «до меї смерти 

хватить»
505

. Аби позбавити людину такого егоїзму, Бог зробив так, «що 

тепер людина не знає, коли має вмерти»
506

. 

Натомість у Маневицькому районі розповідають, що спочатку «Бог 

наділив літами усіх порівну. І людям, і звірам, і птахам дав прожити 

однаковий вік – тридцять років»
 507

. Та коли чоловіку забракло відведеного 

часу, він по дорозі до Бога попросив частину віку в коня та собаки. Так 

образно народ пояснює свій непростий життєвий шлях: «З тих пір і живе 

людина сімдесят літ: тридцять людських, двадцять кінських, а решту 

собачих. А кінь і пес тільки по десять живуть»
508

.  

Оповідання про походження тварин і рослин також містять народну 

мораль. Яскравим прикладом вважаємо поширені на всій території 

Західного Полісся розповіді про метаморфозу чоловіка в лелеку. Більше того, 

Микола Толстой констатує, що такі оповідання відомі, крім українських 

ареалів (полісько-волинський, карпатський), також на словацькій, 

румунській, болгарській та інших неслов’янських територіях
509

 (а за 

свідченням Олександра Страхова, особливо популярні й у Білорусі, Польщі, 

Латвії, Литві). Отже, цей сюжет, очевидно, належить до небагатьох 

мандрівних у західнополіській традиції. 

 В основі таких текстів – покарання Богом людини за порушення табу. 

Зібравши гаддя в мішок (переважно), інколи – в іншу тару, Бог доручає 

чоловікові позбутися його, заборонивши дивитися всередину. Не змігши 
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перебороти цікавість, він усе ж заглянув туди, внаслідок чого вся нечисть 

розповзлася по світу. «Повернувся до Бога, а Бог каже: «Будеш тепер не 

чоловік, а бусько, і будеш всіх комах збирати» »
510

. Таку структуру можна 

назвати інваріантом усіх тематично подібних сюжетів.  

Бусла не можна кривдити, оскільки це «закалдований» чоловік. Тому 

й досі лелеку називають людським іменем. 

У західнополіських наративах трапляються різні імена людини, вид 

тари, призначене місце знищення. Найчастіше того чоловіка звуть Іваном, 

рідше – Василем, поодиноко – Степаном, Федором. У більшості випадків дія 

відбувається в давноминулому часі та без конкретної ідентифікації чоловіка. 

Проте в деяких сюжетах історія співвідноситься з початком світу: «Коли Бог 

сотворив світ, то він сотворив і гадство, звірі всі, гадюки там, ужі, всьо. І 

він подивився, шо то нехорошеє дєло. І він собрав їх в мєшок»
511

. Подекуди 

чоловіка названо Адамом або й одним із попередньо зазначених імен у ролі 

першої людини. У наративах із Любомльського (с. Забужжя), Ковельського 

(с. Уховецьк) і Ратнівського (с. Щедрогір, Річиця) районів сюжет про 

перетворення першого чоловіка в лелеку поєднано з вигнанням Адама та Єви 

з раю. У Щедрогорі Ратнівського району так водночас пояснено і причину 

появи горлового яблука в чоловіків. А поодиноко трапляється співвіднесення 

сюжету з новозавітними подіями: відбувалося це, «як Христос ходив по 

світу»
512

. 

Все гаддя чоловік-лелека збирав, зазвичай, у мішок, а в Шацькому 

районі трапляються свідчення, що в «такую шкатулочку, ящичка, ну, такую 

якусь кансервочку»
513

. До слова, Олександр Страхов вважає такі сюжети 

типологічно схожими з античними про скриню Пандори
514

. Гадаємо, що 

подібними в них асоціативно можна вважати лише мотиви порушення 
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заборони заради задоволення цікавості. Бо ж у народних наративах і 

схований вміст, і адресат, і призначення, й моральне пояснення кардинально 

інші. Федір Буслаєв також твердив, що в народній апокрифіці, неодмінно, 

можуть бути присутні закодовані дохристиянські елементи різних народів, 

які в період утвердження нової релігії давали поштовх створенню на їх 

основі нових текстів. Та водночас Георгій Булашев переконаний: «Легенди 

про походження лелеки […] мають виключно християнський апокрифічний 

характер, і намагання деяких вчених, приміром, Де-Губернатіса, оточити їх 

міфічним ореолом є явно силуваними й нічим не обґрунтованими»
515

. 

За сюжетом, мішок потрібно було втопити в морі, болоті або віднести 

в ліс (с. Уховецьк, Ковельський р-н). Можливо, такий мотив зберігає ще 

міфологічні уявлення народу про воду та ліс як локус очищення. Причому 

згадка моря може бути теж невипадковою: не запозиченим елементом, а, 

навпаки, локальною прив’язкою – згадкою про Полісся як заболочену 

вдавнину територію, яку свого часу вважали морем. Бо ж у творах не згадано 

про довгу дорогу до місця призначення. 

Мотив перетворення присутній і в наративі про походження черепахи. 

Георгій Булащев зауважує: «В оповідях про черепах […] відчутний вплив 

оповідань «Римських діянь» про невдячних і нешанобливих дітей, а також 

апокрифічних сказань і давніх міфічних народних поглядів»
516

. У наративах, 

які аналізує дослідник, конфлікт справді відбувається між матір’ю чи 

батьком та дочкою. У західнополіському варіанті стається дещо по-іншому. 

За тутешніми переконаннями, «чирипаха з курке, то та курка, 

накрита двома полумисками»
517

. Легенда розповідає, як жінка не схотіла 

поділитися обідом із нужденним. Вона їла курку, «аж бачить: іде стариць 

до хате. Вона ту курку хутейко назад у піч. Як стояла на шковороді, другою 

мескою накрела – і в піч!»
518

. Дід попросив їсти, але жінка присягалася, що 
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нічого не має. Коли той сказав відкрити піч, «вона вже ни могла ни 

покоретися. Таку селу над собою почула»
519

. Звідти вилізла черепаха, 

тулубом якої стала курка, а панциром – миски, якими та була накрита. «Тоді 

вона догадалася, що то був за стариць. А то Бог був»
520

. 

У християнській традиції прийнято давати милостиню тим, хто цього 

потребує. Такий заповіт залишив Христос під час свого земного перебування. 

Уперше він учив бути милосердними під час Нагірної проповіді. Це одна з 

дев’яти т. зв. Заповідей блаженств: «Блажені милостиві, бо помилувані вони 

будуть»
521

. Вони, поряд із десятьма заповідями Старого Заповіту, складають 

моральну основу християнства. Згодом подібні міркування Ісус виголошує в 

проповіді про друге пришестя Сина Людського. Господь називає нужденних 

своїми меншими братами й обіцяє небесну винагороду за милосердя до них, 

бо ж «усе, що ви зробили одному з братів моїх менших, – те зробили мені»
522

.  

Таким чином, і в народній традиції ті, хто просять, ототожнювалися з 

Богом. Порушивши заповідь, жінка одразу ж зрозуміла свою провину. Хоч у 

легенді перетворення як покарання видається зовсім несуттєвим, адже 

основне функціональне навантаження сюжету таки етіологічне. Проте й тут 

можна віднайти паралелі з біблійним ученням про те, що покарання може 

відбуватися не відразу, але сповна, коли Бог судитиме душу.  

Таку закономірність виразно демонструє міфологічний сюжет із 

апокрифічними мотивами. Свекруха після смерті приходила до свиней і 

забирала в них їжу. Коли невістка запитала, чому вона так поводиться, та 

відповіла: «Я їсти хочу, а в мене нама, шо їсти». […] «Добре, шо в тебе 

столи наповняни на тому світи повністю, а в мене голиї»
523

. Причина такої 
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ситуації – різне поводження зі старцем: «Невістка кажен раз кормит його, а 

свекруха свариться: «Лучше свиням оддай, чем маєш його кормити»»
524

.   

У вигляді подорожуючого старця Господь присутній і в 

західнополіських наративах про хлібний колос (основа яких теж мандрівна, 

варіанти сюжету поширені «як у Європі, так і в Азії»
525

). Головна ідея таких 

творів – покарання Богом людей за нешанобливе ставлення до хліба, р 

результаті чого «пшениця зроду родить по одному колоску»
526

.  

Мандрівник просить їсти, а жінка дає йому млинця, навмисно 

вивалявши його попередньо в помиях і смітті
527

 чи підтерши ним дитину
528

. 

За таку неповагу Бог хотів позбавити людей хліба, обскубавши колоски, щоб 

більше не родили, чи зібравши «все жито по світу»
529

. «Спасителями» стали 

кіт і собака, які випросили, щоб їм хоч трохи залишив, бо «ми не виновати, а 

пропадем з голоду»
530

. 

Так розгортається історія й у подібних наративах, де діють 

безпосередньо Бог, Ісус, Христос із Петром і Павлом. Сюжетними частинами 

в них виступають такі елементи.  

- «Як люди прогрішили, то Господь так хотів, шоб вже людям не було 

ніяк жита»
531

. Причому в деяких варіантах ідеться, очевидно, про гріхи 

праотців, інколи – про провини окремих людей, але неіндивідуалізованих, 

або ж – про загальний гріх непошани до хліба.  

- «Колись я чув, колосся було від самої землі»
532

. Щоб покарати 

грішників, Бог провів рукою по стеблу знизу доверху, очищаючи його.  

- Кіт і пес просять його зупинитися й залишити їм хоч по одному 

колосочку. Тому й нині народ вважає, що цих тварин необхідно годувати, бо 

                                                             
524 Там само. Арк. 15.  
525 Булашев Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. С. 302. 
526 «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. С. 445. (Записано в с. Щедрогір 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
527 Там само. С. 447 (Записано в с. Піски Річицькі Ратнівського р-ну Волинської обл с.). 
528 Там само. С. 446 (Записано в с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
529 Там само. 
530

 Там само. С. 447 (Записано в с. Піски Річицькі Ратнівського р-ну Волинської обл с.). 
531 Там само. С. 445. (Записано в с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
532 Там само. С. 448 (Записано в с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл.). 



129 

 

вони «виплакали людям хліб». У Любешівському районі відсутній мотив 

зменшення колосся. «Говорат, шо собака випросив житного хдіба, а кіт – 

пшеничного»
533

. 

Моменти, пов’язані з подорожуючим, який просить милостиню, 

присутні також у наративах топонімічного характеру. Так, наприклад, народ 

розповідає про утворення озера Плав. «Зайшов дід до хати та й каже: 

«Дайте хліба». Йому у відповідь господар: «Нима хліба у печі»»
534

. Через 

відмову там почало рости жито. Мандрівник попередив, щоб хазяї не 

оберталися, якщо втікатимуть, злякавшись. Ті не послухали, «оглянулися – і 

затопило»
 535

.  

У розглянутій історії присутні різночасові апокрифічні мотиви, до 

того ж переплетені з міфологічними. Знищення села за провину асоціюється з 

біблійним переказом про Содом і Гоморру; відлуння дзвонів і сакралізація 

місця після затоплення – з міфологічним уявленням про утворення таким 

чином підземного світу; насамкінець вкраплено ще й есхатологічні мотиви. 

Про утворення озера внаслідок непошани до святих розповідають і в 

Ратнівському районі. Святе озеро утворилося на місці села, де діти кидали 

«паліччям» у Божу Матір. Напередодні такої події місцевому священику 

приснився сон, у якому «хтось каже: «Втікай, бо згинеш»»
536

. По дорозі 

батюшка згадав, що забув Євангеліє. Повернувся – «А на місці села – возеро, 

і плаває столік, а на ньому книжка, і забрали її. Столік зразу потонув.  Од 

того і возеро Святе»
537

. Простежуємо, що в оповіданні присутні біблійний 

персонаж та певні релігійні уявлення: віщий сон і проявлення Божої сили 

через незатонуле Євангеліє.  

Деякі етіологічні наративи безпосередньо пов’язані з новозавітними 

подіями. Проте функціонально вони спрямовані саме на пояснення 
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походження певного явища. А євангельські історії в них виступають 

тематичним контекстом. Причому біблійна алюзія відсилає до певної 

пригоди, лише називаючи її, а сюжет розгортається за народним сценарієм.  

Таким чином із подіями розп’яття Ісуса Христа пов’язано фольклорні 

оповідання про циган та етіологію хрону. Західні поліщуки вважають, що 

циганський родовід бере початок саме від голгофських подій. Нібито циган 

сховав одного з п’яти гвіздків, якими мали розпинати тіло Ісуса. Відтоді Бог 

сказав: «Раз ти так зробив, то ви будете легко жить. І ви робити не будете 

всю жизнь, тилько будете ходити по хатах просити»
538

. Ольга Бєлова 

зауважує, що таке оповідання тематично схоже зі загалом поширеним у 

слов’янському фольклорі сюжетом. Проте такий регіональний варіант подає 

своєрідну додаткову інформацію про згаданого чоловіка як темношкірого 

прародителя: «Циган єщьо не було. […] Як той чоловік був чорний, так і вони 

стали чорниє»
539

. 

Поряд із тим у Ковельському районі побутує переконання, що «хрон 

вирос із гвоздя»
540

, котрого «циган [який їх напередодні зробив – Л. Д.] в 

землю втикнув» або ж «один вученик украв одного гвоздя і воткнув у 

землю»
541

. До слова, в жодному з канонічних Євангелій не згадано про 

кількість гвіздків, якими розпинали Христа, проте це одна з особливостей 

розрізнення традиційного іконопису: в католиків зображають розп’яття 

трьома, а в православ’ї – чотирма гвіздками. Водночас пояснюють і смак 

кореня: «Як Ісус Христос воскрес, він казав, шо хрін буде гіркі: «Як ми було 

на роспяті» »
542

. Таким чином, новозавітні події використано сюжетним 

фоном у етіологічному наративі. 

Подібно в народній творчості втілено уявлення про страждання 

Христа. Згідно з фольклорними оповіданнями, мучителі заганяли Ісусові під 

                                                             
538 «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. С. 78 (Записано в с. Річиця 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
539 Там само.  
540

 Там само. С. 211 (Записано в с. Уховецьк Ковельського р-ну Волинської обл.). 
541 Там само.  
542 Там само. 



131 

 

нігті дерев’яні голки. Де-не-де вважають, що лише осика «полізла» в святе 

тіло, а деінде деревом-зрадником називають акацію. Водночас із цими 

подіями пов’язують і явище дрижання листя осики та низькорослість вебри: 

Матір Божа «закляла, шоб те, твої листя трепеталися от вітра і от сонця, 

шоб завсєгда. А от та рокіта була маленька – кустарник. І она сказала: 

«Шоб ти більше не зросла»»
543

. За іншою версією, «Исус Христос ходив, і, як 

його хтили теї зловити, то він вліз на осечину і так зробев, шоб шилипіла 

вона, шоб не почули, шо він на осечини сидить»
544

. 

Такі апокрифічні легенди споріднені з подібними, які побутують у 

багатьох інших регіонах України
545

. Відміні в кожному краї лише певні 

елементи, а основні мотиви залишаються сталими.  

Деякі теми західнополіських апокрифічних наративів набувають 

«соціального звучання». Йдеться про сюжети, пов’язані, наприклад, із 

історичними подіями чи сьогоденням респондентів. До цієї групи творів 

включаємо й ті, які містять алюзії з Біблії, а утворені, на нашу думку, 

посередництвом церковних проповідей. 

«Мій брат Санька у сорок п’ятому році написав додому, що тепер він 

вірить у Бога»
546

 – так починається розповідь про події на фронті в сорок 

п’ятому році. Після страшного бою один чоловік вирішив схитрувати, щоб не 

воювати далі: «притворився вбитим і ліг поміж мертвими»
547

. Вночі він 

побачив, як з неба зійшов Ангел, «щоб причастити вбитих»
548

. Дійшовши до 

живого, він сказав, що солдатові відтоді вже нічого не загрожуватиме. За 

народним переконанням, «став він тоді грішним перед Богом і людьми»
549

. 

Так на історичному фоні відбуваються події, які демонструють 

елемент народних уявлень про загробне життя. Це одна з тем, навколо яких, 
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на думку Василя Сокола, циклізуються есхатологічні легенди українців
550

. У 

наративі втілено вірування, що після смерті Божий посланець причащає 

вбитих, що, очевидно, стане перепусткою душ у потойбіччя. Можливо, тут 

поєднано й народно-суб’єктивний момент переконань, що загиблі на війні 

продовжать жити вічно з Богом. Але прикінцевий забобон може свідчити й 

про народне засудження нечесного вчинку перед Богом і людьми. 

Часто у фольклорних оповіданнях об’єктивується «концепт гріха і 

чуда»
551

. Причому народна мораль почасти розширює та матеріалізує гріх. 

Як, наприклад, у сюжеті про зцілення німої жінки. Коли на криниці 

проявився образ (ікона), його забрали до церкви. Це була чудодійна річ, адже 

люди, які молилися перед нею, позбувалися своїх недуг. Так сталося й із 

німою, яка заговорила. Проте зцілення тривало недовго, бо жінка вважала, 

що отримала його за гроші: «каже: «Якби не дав п’ять ценкових, то й не 

говорила б». І знову оніміла»
552

. А далі подано моралізаторське закінчення: 

«Бо похвалилась. А кажуть, що дари, тилько не хвалися»
553

. Простежуємо 

контамінацію релігійних і народних уявлень. Відповідно – добро мусить бути 

щирим і таємним, водночас не варто сподіватися, що все, у тому числі Божу 

милість, можна купити.  

Дивовижні події трапляються також у контексті побутових ситуацій. 

Так у сюжеті про міську пригоду діє святий Миколай, до якого звернулися за 

допомогою. Дівчина, потрапивши в біду («вибігло два наркомани й схватили 

її»
554

), слізно молиться, щоб Чудотворець її спас. Святий з’являється в образі 

діда і проводить її додому. Народ переконаний: «Ніколай – найскоріший 

помочнік»
555

. 
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Про людську гріховність і її спокуту розповідає легенда про 

розбійника Мойсея, «який всіх людей вбивав»
556

. Уже в такому початку 

можемо спостерігати символічне поєднання імені персонажа з його 

провинами. Адже саме старозавітному пророку Мойсею Бог дав перших 

десять заповідей, одною з яких була «Не вбий».  

Схаменувшись, злочинець звертається до священика, «шоб той йому 

кару знайшов»
557

. Він зачинив Мойсея в погребі, давши йому просфору і 

свічку. Коли через багато років його відкрили, то побачили: «тримає 

половину проскури і півсвічки не згуріло. «Вставив на завтра на 

снідання»»
558

. Мотив довготривалої спокути, на нашу думку, можна 

співвіднести з настановами апостола Петра: «в Господа один день немов 

тисяча років, а тисяча років немов один день! Не бариться Господь із 

обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, 

щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття»
559

. 

У творі присутній і символізм яблуні як гріховного дерева (алюзія на 

гріхопадіння людини через вкушання забороненого яблучного плоду). 

Священик сказав Мойсею струсити яблуню, щоб перевірити, чи пробачив 

Бог йому гріхи. «Тилько двоє яблук всталося. […] «Всі гріхи простив тобі 

Бог. Тіко за батька і матір не простив». У Євангелії від Матвія засвідчено, 

що людині не прощається єдиний гріх – хула на Святого Духа
560

. Народна 

мораль у ранг найтяжчих заносить Мойсеєвий гріх убивства батьків. Тут 

порушено одразу дві заповіді Божі (четверту: «Шануй батька твого й матір 

твою» й п’яту: «Не вбий»). Проте спокута ще можлива, адже у винуватця 

залишився час, символом якого в народному оповіданні виступають 

половинки просфори та свічки. 
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Фольклорний наратив про двох братів, яким Господь дав «по хресту, 

щоб понесли вони їх до призначеного місця»
561

, презентує народно-релігійне 

уявлення про людську долю – її земний шлях. Тут продемонстровано 

переконання про необхідне смирення в житті. Символічно в легенді саме 

хрест стає в скрутну хвилину для стриманої людини провідником у 

майбутнє, а для нетерплячої – у прірву.  

Останні два сюжети, на нашу думку, могли поширитись у народній 

творчості через тексти церковних проповідей. Адже в них простежуємо чітку 

моральну установку, високий рівень узагальнення (абстрагування) та складну 

поетику тексту (на основі символізму). Поряд із тим персонажами творів 

виступають прості люди, й такий прийом почасти використовують у 

повчаннях священики. Адже установка на правдивість, поряд зі зверненням 

до біблійних мотивів і образів, допомагає вдало ілюструвати моральний 

посил. 

Фольклорні твори з апокрифічним забарвленням знаходимо й у 

працях польських дослідників. Так, у «Спогадах з Полісся, Волині і Литви» 

Юзефа Крашевського вміщено сюжет про святобливого братчика, який 

«сильною вірою і ревними молитвами творив багато чудес, аж поки ксьондз-

ректор […] їх йому надалі заборонив»
562

. У творі засвідчені християнські 

моральні чесноти: смирення, чернеча покора, послух. А поряд із тим – віра в 

силу щирої молитви.  

Попередньо ми вже звертали увагу на пізнє походження такого 

сюжету й висловлювали сумніви щодо його територіальної автентичності
563

. 

Адже події локалізовано в Пінську й у католицькому середовищі, у легенді 

згадано польського покровителя Андрія Боблю, а на респондента, натомість, 

немає жодної вказівки. 
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У західнополіських записах Оскара Кольберга, посмертно 

впорядкованих у праці «Білорусь-Полісся», теж знаходимо сюжет із 

апокрифічними мотивами («Єврей і селянин»). На початку ХХ ст. 

Іван Франко опублікував розвідку «Котра віра ліпша? Інтермедія Жида з 

Русином»
564

. Учений твердив: «В устах українського народу ся фацеція 

відома в двох редакціях»
565

 – як суперечка, в кого (жида чи хлопа) більше 

свят, або ж чому етноси (поляки та русини) носять різні зачіски. Проте в 

записаному Оскаром Кольбергом варіанті основа суперечки ще інша. Чи 

справді цей сюжет західнополіський, твердити складно, адже дослідник не 

залишив чіткої паспортизації до зібраних творів.  

Наратив ускладнено анекдотичним забарвленням. Суперечку ксьондз 

витлумачив у релігійному світлі: нібито селянин правдивіше показав основи 

християнства – єдність Бога у Святій Трійці, його всюдиприсутність і 

всезнання. Власне, ці моменти й уводять оповідання в апокрифічну площину.  

Комічний ефект створює разюча відмінність справжньої суті такої 

жестової виправки, адже насправді чоловіки демонстрували лише свої бойові 

вміння. Народний гумор присутній і щодо священицької поведінки: ксьондз 

вдало скористався найменшою нагодою навернути жида в католицизм. 

Отож, побутово-релігійна група апокрифічних легенд досить 

різноманітна. Часто біблійні мотиви й персонажі застосовано в етіологічних 

сюжетах, рідше – в повсякденних ситуаціях. У таких етнографічно-

регіональних наративах присутні моральні настанови, які ґрунтуються на 

Ісусових повчаннях або співвіднесені з загальним християнським кодексом, 

що органічно переплітаються з народною фантазією.  

На нашу думку, побутово-релігійні сюжети найдавніші з художньо-

історичного погляду, адже в них реалізується початковий етап засвоєння 

нової традиції та її народна інтерпретація. У сюжетах трапляються алюзії на 
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біблійні події, проте вони досить фрагментарні й периферійні щодо 

функціонального навантаження, що дає підстави розглядати їх саме в цій 

тематичній групі. Адже старо- й новозавітні апокрифічні оповідання мають 

іншу структуру та мету. 

Розгляд старозавітньої групи західнополіських апокрифів розпочнемо 

із космогонічного сюжету. Згідно з олітературеною (Володимиром Лисом) 

легендою про народження світу
566

, Бог створив Землю, а засіяти на ній 

«життє» доручає пташці. Вона повинна загорнути в ґрунт маленьку зернину, 

а з неї – прорости все живе. «Потому, – говорить Господь, –  я людей 

сотворю, щоб у тім раю жили». Цей сюжет перегукується з біблійним 

переказом про створення світу
567

, проте зауважуємо між ними істотні 

відмінності. За християнською версією, Бог творив усе сам і в декілька 

етапів. У народному варіанті таки збережено уявлення про початковий рай на 

землі та Бога як творця світу, а головне – людини. У новочасних свідченнях, 

до слова, респонденти, посилаючись на першоджерело, подають таку 

інформацію більш детально
568

. 

Далі, за сюжетом, птах не зміг повернутися назад, а з останніх сил 

заспівав пісню. «І хто її почує, буде по-особливому щасливим, несучи в собі 

таємницю свого щастя, і щось йому відкриється таке, що цей світ у собі 

криє»
569

. Можливо, таке закінчення містить ще міфологічний момент: 

уявлення про тваринного першопредка як хранителя сакральних знань. 

Дотичною видається інформація з Ковельського району про те, що до 

розділення води й землі Бог був голубом
570

. 

За свідченнями Георгія Булашева, «rоловним джерелом усіх 

українських леrенд про створення світу є «відлучений» Апокаліпсис 
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Іоанна Боrослова, а ще ближче – «Бесіда трьох святителів» і «Сувій 

божественних книг», у яких викладено космогонічні відомості в 

дуалістичному дусі Ірану, точніше космогонічне вчення гностико-

богомильської єpeci, місцями дещо згладжене біблійним поглядом»
571

. Згідно 

з цим вченням, Бог створив лише вищий світ, а все земне, у тому числі й 

людину, – Сатанаїл. Як переконуємося, західнополіський варіант легенди 

більше співвідноситься з канонічним варіантом, тому саме його вважаємо 

праосновою.   

Ще одна з найдавніших біблійних тем у західнополіських 

оповіданнях – це народна версія про всесвітній потоп. Його основну ідею 

відтворено цілісно. У записах із Шацького району послідовності дотримано 

навіть у деталях: чоловік робив ковчег, «вже зробив величезного і він усього 

спас, усякої птиці, збирав все по парі, всяке-все»
572

, вони довго плавали, а 

коли вода почала спадати, то «той світ став більший»
573

, і все заново почало 

розмножуватись. Василь Сокіл, аналізуючи карпатські варіанти легенди, 

зауважував, що й у них, і в загальноукраїнських, і в аналогічних творах 

деяких сусідніх народів тему розкрито дуже подібно. Лише оформлення 

текстів і місцеві особливості надають наративам локального забарвлення
574

. 

Так, у західнополіському оповіданні народ локалізує подію біля свого 

місцеперебування. Гору Арарат, біля якої зупинився Ноєвий ковчег, названо 

Ароранською, а знаходиться вона «бодай же близько»
575

. Водночас у тексті 

не згадано про Боже одкровення Ноєві (у місцевому варіанті «дядькові») та 

гіперболізовано час будування ковчегу (якщо в канонічному варіанті це сім 

днів, то тут «він сорок років робив»
576

). Георгій Булашев вважає, що для 

апокрифічних творів загалом властиво розширювати та по-своєму 

деталізувати біблійну інформацію. 
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Поряд із тим на Західному Поліссі побутує вірування – відголосок 

біблійного переказу про Божий заповіт, що потопу більше не буде, та веселку 

як його символ: «А як после потопа, то Бог установив радугу та й завет 

поставив, шо потопа більш не буде»
577

. 

У Камінь-Каширському районі поширена історія про те, «як то має 

бути страшний суд». Такий початок налаштовує на есхатологічний сюжет, 

проте наступні його частини відсилають нас до старозавітної історії про 

знищення Содому і Гоморри
 578

 . У народному варіанті богомільний чоловік 

знав, що «має бути проваллє»
579

. Він із жінкою попереджував про це 

односельчан, проте ніхто не схотів з ними піти звідти. Очевидно, цей образ 

перегукується з персоналією Лота, хоча, за біблійним переказом, одкровення 

було зроблено Аврааму, який просив у Бога зберегти місто заради 

праведників у ньому (племінника Лота з родиною).  

 «А воно мало страшне статися. А воно озеро стало на тим місці, де 

було беззаконіє»
580

. Такий етіологічний момент не несе основного змістово-

функціонального навантаження в тексті, хоч і закономірно відображає 

традиційний для народних уявлень спосіб покарання за безчинство шляхом 

провалля. У книзі Буття міста знищують спаленням. У перекладі з івриту 

Гомора (Amora) означає «занурення, потоплення»
581

. Такий збіг, можливо, 

випадковий, проте вдало контамінується з народними західнополіськими 

уявленнями. 

За фольклорним сюжетом, «перед цим Ангол каже до чоловіка і 

жінки: «Ідіть і не взирайте назад». Перейшов чоловік на нове місце. А жінка 

озирнулась і стала соляним стовбом. І теперика стоїть той стовб на 
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дорозі»
582

. Цей мотив західнополіського наративу майже без змін повторює 

біблійну розповідь.  

Значною мірою достовірно переповідають старозавітній сюжет і 

фольклорні оповідання про виведення Мойсеєм єврейського народу з Єгипту. 

Щоправда, основна увага в них зосереджена на співвіднесенні етіології 

куріпок і перепілок із цими подіями. Вважається, що це єврейські птахи, 

адже саме ними ізраїльтяни харчувалися протягом сорока днів поневірянь. 

Водночас із подіями «Ісходу» народ пов’язує уявлення про т. зв. «запах 

євреїв» і їхню пасхальну обрядовість – випікання маци. Нібито своєрідним 

запахом цей народ покараний за свою пожадливість. Адже Бог заборонив 

збирати манни понад денну норму, але дехто порушив цю заповідь. І той 

схований залишок наступної доби «уже не можна било їсти, бо смерділо. І 

од їх запахло так, шо від них чути. В запас стали брать, а нєльзя!»
583

 

 Проте тут робимо кілька зауважень. По-перше, в біблійних переказах 

повідомляється, що людям, які нарікали на відсутність м’яса, спочатку Бог 

послав справді куріпок. Але надалі повідомив Мойсею, що шість днів на 

тиждень вони харчуватимуться манною. По-друге, в одному з наративів цей 

щоденний хліб пов’язано з молитовним зверненням у тексті «Отче наш». 

Проте цю молитву, яку ще називають Ісусовою, залишив учням Христос під 

час своєї земної мандрівки. Отже, таке вмотивування вважаємо народним 

привнесенням. Як і уявлення про фізіологічні особливості іншого етносу. 

Таким чином, старозавітні елементи по-різному використано в 

регіональних народних оповіданнях: фрагментарно – в побутових сюжетах, і 

послідовно – в окремій тематичні групі. Розглянувши такі наративи, складно 

погоджуватись із твердженням Володимира Проппа, що у своїй творчості 

народ демонструє незнання Біблії та віддалені уявлення про неї
584

. 

Старозавітні історії в західнополіському викладі зберігають основні ідеї, а в 
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регіональний етнокультурний контекст такі мотиви введено за допомогою 

локальної прив’язки та профанації.  

Подібні народні тексти в новочасних записах ще більше наближені до 

канонічних. Так, наприклад, Ольга Бєлова в праці « «Народная Библия»: 

восточнославянские этиологические легенды»
585

 подає західнополіські 

наративи з Ратнівського району, в яких оповідач доволі точно відтворює 

послідовність та деталі біблійних текстів. Дослідниця зазначає, що такі 

інформатори наближені до книжної традиції та певною мірою знайомі з 

першоджерелом, називає їх «книжниками» з народу
586

. На нашу думку, така 

обізнаність респондентів закономірна, адже на сучасному етапі розвитку 

християнство стало вже «своєю» релігією на українських землях. Поряд із 

тим, Ольга Бєлова помічає в таких розповідях особливості, загалом 

характерні для народних апокрифів: поєднання старо- та новозавітних 

елементів, спроби пов’язати сучасність із «давністю», пояснити нинішні 

перипетії посередництвом «древньої» історії
587

.  

Наративна традиція Західного Полісся позначена і впливом 

новозавітних оповідань, головним чином про життя й діяльність Ісуса Христа 

та святих. Проте тут уже спостерігаємо дещо іншу специфіку побудови 

сюжетів. 

Звичним для народної творчості є вмотивування будь-якого цікавого 

явища. Так відбувається і з фактом гніздового паразитизму зозулі. У 

Любешівському районі побутує наратив про те, що цю пташку чи-то покарав 

Бог, чи-то закляла Божа Матір. А «за яку провину»
588

, народ пояснює в 

апокрифічному контексті. Йдеться про біблійну історію втечі Марії та 

Йосипа з маленьким Ісусом до Єгипту. У фольклорному варіанті відповідно 

збережено імена та назви місцевостей, упущено деякі деталі канонічної 

пригоди, проте водночас додано нові. Таким чином зміщується центр 

                                                             
585 «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. 576 с. 
586

 Там само. С. 73. 
587 Там само. С. 73 – 74. 
588 Архів ІКА. Ф. І–К. Од. зб. 12. Арк. 35. (Записано в с. Зарудче Любешівскього р-ну Волинської обл.). 



141 

 

драматизму. У новозавітному тексті він знаходиться в описі страшних 

багатотисячних дітовбивств царя Ірода. Притому не подано подробиць 

Маріїної подорожі. У народному ж творі увага зосереджена саме на втечі: 

«вона як утикала, вона утикала через поле, через долене»
589

, а за нею майже 

наздоганяли «стражники». Це зумовлено функціональною спрямованістю 

твору – пояснити провину пташки. Вона полягала в тому, що зозуля сіла на 

ліщині, за якою ховалася Божа Матір із дитям, «і міцно кувала»
590

. Розвиток 

подій народ пояснює, опираючись на «логіку»: «То вона її закляла, о: «Те, 

шоб ти, шо куєш, ну куй, шоб ти кувала, але шоб ти своїх діток не мала» 

»
591

. І на підтвердження наводяться реальні факти-спостереження: «А зозуля 

николи гнізда не зробила, ніколи. Вона пудкидає в любе гніздо, яке для її 

зустрінеться, то вона свої їїчка повкидала в любиє кубла»
592

. 

З таким сюжетом пов’язано й вірування, що «зроду у ліщині гром не 

бив, там треба ховатись»
593

. 

Згідно з іншим оповіданням, під час утечі Марії з Ісусом їх 

наздогнали біля хліва. Цього разу вберегтися від переслідувачів допомогли 

павуки: «В хліві нема де сховатися – а павуки бігом зробили павутину, і теї 

підходять: «А-а, тут нікого давно вже не було, вон яка павутина висить» 

»
594

. Тому народ вважає: «Через те паукі в хаті – не можна убивати»
595

. А в 

Любомльському районі така заборона пояснюється тим, що павуки заснували 

вхід до печери, в якій ховалася Божа Матір, коли Ісуса схопили юдеї, щоб 

розіп’ясти
596

.  

На Західному Поліссі популярні також легенди, в яких дія 

розгортається в історичному часопросторі, але вона відсилає нас до 

новозавітних текстів: чудотворень Ісуса та його притчевих повчань.  

                                                             
589 Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 12. Арк. 35. (Записано в с. Зарудче Любешівскього р-ну Волинської обл.). 
590 Там само. 
591 Там само. 
592 Там само. 
593 «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. С. 205 (Записано в с. Любʼязь 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 
594

 Там само. С. 324 – 325 (Записано в с. Річиця Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
595 Там само. С. 325 (Записано в с. Річиця Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
596 Там само. С. 357 (Записано в с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл.). 
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На Маневиччині побутує сюжет про поле багатія та бідняка. 

«Прийшов до багатія чоловік один. Пішли вони на поле до багатого 

подивитись»
597

. Той вихвалявся, що в нього добре поле, а тому був 

упевнений, що матиме щедрі плоди. А поряд марне поле бідняка, тому 

«такий і врожай буде»
598

. Проте під час жнив сталося все навпаки: «у 

багатого на полі ніц не вродило. Тільки де ступав той чоловік, то по слідах 

його і виросло жито. А у бідного, то так гарно вродило, що й серпом не 

схватити»
599

. В апокрифічну площину цей сюжет уводить кінцівка: «Чоловік 

той, видно, святим був, чи, може, Ангел Божий»
600

. Але поряд із тим, на 

нашу думку, цей текст подібний із новозавітною притчею про митаря та 

фарисея. Адже останній, потішаючись своїми добродіяннями та принижуючи 

інших, був осуджений сам. А митар, який смиренно просив у Бога 

помилувати його, пішов із храму виправданий
601

. Так за допомогою притчі 

Ісус Христос викриває зарозумілість, самолюбство та гординю. Саме через 

такі ж вади був наказаний і багатій у народному творі.  

На противагу цьому легенда «Про князя Добровита» розповідає про 

мудрого чоловіка – доброго та правдивого правителя. «Ніхто не смів тоді 

нападати на його землі. То й людям добре велося»
602

. Після видіння, у якому 

жінка в білому пророкувала йому багатство та шану за звільнення народів, 

князь зібрав своє військо та вирушив у похід указаним шляхом. Під час 

довготривалої подорожі їх зморив голод. Надалі відбуваються алюзійні події. 

Святі Петро й Павло годують та напувають ціле військо паляницею й 

рибиною та глечиком води. Тут очевидна паралель із біблійною історією, як 

у пустелі апостоли за благословенням Ісуса Христа нагодували п’ять тисяч 

                                                             
597 Архів ІКА. ФОК. Арк. 83. (Записано в с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл.). 
598 Там само. 
599 Там само. 
600 Там само. 
601

 Євангелія від Луки // Біблія або Книги святого письма Старого і Нового заповіту із мови 

давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена. 988 – 1988. С. 1294. 
602 Золота скриня. С. 18 (Записано в Турійському р-ні Волинської обл.). 
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чоловіків (окрім жінок і дітей) п’ятьма хлібами та двома рибинами
603

. У 

народному творі такий сюжетний елемент подано в історичному контексті: 

дія відбувається «у нашому краї»
604

 у часи загарбницьких воєн.  

Ще однією апокрифічною деталлю в наративі вважаємо пророче 

видіння князя. Адже у Святому Писанні дуже часто події майбутнього 

сповіщає Ангел уві сні чи видінням наяву (явління пастухам, Захарії, Діві 

Марії тощо). Причому Архієпископ Болгарський Феофілакт, автор одного з 

найвідоміших трактувань Нового Заповіту, вважає, що форма сповіщення 

залежить від того, кому адресується: благочестивому та твердому в вірі 

достатньо віщого сну, а простому люду потрібно більш реальне та водночас 

незвичне явище одкровення
605

. Таким чином, вважаємо, можна пояснити й 

видіння князя. Адже головний герой легенди, Добровит, у першу чергу, 

виступає світським очільником. Це не применшує його релігійні 

добродіяння, але в центр сюжету покладено ще й героїчний елемент. 

Апокрифічний момент розмови з Божим угодником уві сні присутній і 

в легенді «Як святий Петро Петрових дочок видавав». Водночас тут поєднано 

також інші біблійні мотиви. Це стосується насамперед певних сюжетних 

частин, які в релігійних текстах представлені по-іншому.  

Наратив побудований навколо взаємодії бідного селянина з його 

небесним покровителем і помічником – святим Петром. Не маючи змоги 

видати заміж дочок, чоловік молиться до свого заступника. Той уночі 

приносить до хати гроші на придане кожній сестрі по черзі, а затим 

повідомляє батькові, як ними розпорядитися. На перший погляд, усе 

закономірно: у складній ситуації Ангел допомагає чоловікові, який носить 

                                                             
603 Євангелія від Івана // Біблія або Книги святого письма Старого і Нового заповіту із мови 
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605 Святое Евангелие: с толкованием блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского. Свято-Успенская 

Почаевская Лавра, 2013. С. 36. 
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його ім’я. Ще Михайло Грушевський засвідчував: «у людей являється 

пересвідчення про могутню силу різних святих осіб та можливість їх помочі 

в різних обставинах»
606

. Проте в християнській традиції вважається, що 

таким чином, як у згаданій легенді, допомагали біднякам інші святі – Микола 

Мирлікійський Чудотворець і Василій Великий. Незважаючи на це, можна 

було би вважати, що розглянутий наратив усе ж агіографічного характеру. 

Одначе в ньому присутня ще одна сюжетна гілка: про влаштований банкет, 

на якому не закінчувалося вино.  

Очевидно, що це – по-народному обрамлена біблійна історія про 

перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській, де він на весіллі перетворив 

воду на вино. Окрім заміни образів, різниця помітна й у деталях: у 

фольклорному варіанті селянин збирає банкет за вказівкою святого Петра, і 

той наповнює глечики вином, почувши, як чоловік журиться про його 

закінчення; у Святому Писанні ж Ісус був гостем на весіллі й перетворював 

там воду на вино на прохання Матері. Та вода, за біблійним переказом, була 

в кам’яних посудинах для омивання. І цей елемент згодом своєрідно 

залучено в народному творі: «святий Петро сказав, щоб вона [найменша 

негарна дочка – Л. Д.] вмилася тим червоним вином, що залишилося з 

банкету. Вона як те зробила – стала дуже файна». Таким чином 

простежуємо, що апокрифічна легенда «поводиться» «досить вільно з 

текстовими складовими Святого Письма»
607

: в одному народному оповіданні 

поєднано ранньоєвангельську (до хрещення Ісуса Христа) історію з 

агіографічною інформацією ІV ст. (час життя св. Миколи та Василя). 

Святі апостоли Петро й Павло – популярні дійові особи 

західнополіських наративів. Проте в попередньо аналізованих оповіданнях 

вони представлені в історіях, в основі яких у канонічних християнських 

текстах лежать чудодіяння Ісуса Христа. Та в народній легенді «Що на роду 

написано» всі вони діють разом. 
                                                             
606

 Грушевський М. Творчість на теми релігійно-моральні. [Електронний ресурс] // Історія української 

літератури : в 6 т. 9 кн. Т. 4. Кн. 2. К., 1994. С. 5 – 34. URL: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush413.htm. 
607 Там само. 
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Сюжет розповідає, як в одному селі тяжко народжувала жінка. Бог і 

його угодники тим часом зупинилися на ночівлю в її клуні й там слідкували, 

яка доля готувалася хлопчику. У наративі з Любомльського району святі 

допомагали породіллі, щоб та розродилася в добру пору. Та коли вона вже 

знемагала, Петро попросив: «Господи, розлучай, бо вже при смерти»
608

. На 

Маневиччині ж вони виступають лише спостерігачами. В обох оповіданнях 

констатується: «У недобрий час ти привівся. Смерть до тебе прийде у день 

твого весілля»
609

. І хоч майбутній хрещений батько дитини все підслухав і 

згодом намагався зарадити передбаченому, все ж хлопець помер у 

призначений час.  

Таким чином, у подібних апокрифічних сюжетах ще заперечується 

всесильність Бога. Й незважаючи на те, що в одному варіанті Господь 

затримував народження дитини, він не міг уплинути на його долю загалом. 

Михайло Грушевський свого часу в розвідці «Творчість на теми релігійно-

моральні» простежив, як у народних текстах, які «супроводять різні обрядові 

маніпуляції»
610

, космічні та натуралістичні сили замінювались образами 

святих. Ми вважаємо актуальними його роздуми про весільну обрядовість, 

адже в аналізованій легенді бачимо поєднання цих вірувань (призначене 

долею справджується під час весілля). На думку вченого, трансформація 

сакральних уявлень відбувається так: «В старших поглядах долею наділяв 

молоду пару рід, батьки, а нові погляди протиставляють як щось певніше і 

щедріше  – долю, надану Господом і ангелами»
611

. Причому у православ’ї 

немає поняття фатуму як наперед визначеного життєвого шляху. За 

християнськими переконаннями, Бог може втручатися в земні справи людини 

за певних обставин. Проте головним координатором свого життя є сама 

людина, яка завжди самостійно обирає світлу чи темну сторону, праведне чи 

грішне, молитися й просити заступництва або ж надіятися на власні сили 
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С. 88 – 90 (Записано в с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.). 
609

 Архів ІКА. ФОК. Арк. 85. (Записано в с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл.). 
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тощо. Тому вважаємо, що в розглянутому оповіданні продемонстроване, 

головним чином, народне переосмислення архаїчних уявлень про долю та 

час, уведених в апокрифічну площину шляхом залучення біблійних 

персонажів. Ірина Павленко слушно зауважує, що в фольклорній творчості 

часто «трансформуються характери і вчинки багатьох персонажів Святого 

Писання: їх стали наділяти рисами та вчинками, що не згадуються в 

християнських джерелах»
612

, що відстежуємо й у розглянутому випадку. 

Отже, цикл новозавітних апокрифічних оповідань базується навколо 

діянь Ісуса або його найближчого оточення – Матері чи апостолів, 

найпопулярніші з яких на Західному Поліссі – Петро й Павло. Особливістю 

побудови таких наративів вважаємо переважання в них саме народних 

уявлень над апокрифічними елементами. У деяких сюжетах паралелі з 

біблійними текстами можливо провести лише, якщо абстрагуватися від імен 

героїв та привнесених деталей. Так, часто у згаданій групі західнополіських 

оповідань відбувається заміна імен та функцій персонажів, локальна 

прив’язка подій, комбінація різночасових (у біблійному контексті) елементів, 

поєднання їх із міфологічними уявленнями, історичними подіями тощо.  

Розглянувши апокрифічні твори з Західного Полісся, важко повністю 

погодитись із міркуванням Олени Зайченко, що «моралізування апокрифічної 

легенди відображає не християнсько-проповідницькі, а давні народнопоетичні 

норми, бо акцентує на звичаях, поведінці, ідеалах селян»
613

. На нашу думку, 

вони ґрунтуються все ж на загальнорелігійних моральних принципах, але зі 

своєрідними народними акцентами. Кожен наратив стосується реального 

життя й подається з побутовим окресленням, але в них завжди присутня 

надприродна сила та її християнське розуміння, на основі чого й формується 

моральний центр оповідань. 

На думку Михайла Грушевського, найактивніший період творення 

української апокрифічної традиції – ХІV–ХVІІ ст. У ній християнські 
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доктрини змішалися з елементами архаїчного світогляду нашого народу. 

Вважаємо, що деякі з таких утворень (передусім – сюжети з побутово-

релігійними мотивами) могли з’являтися й раніше, проте з відмінностями в 

різних регіонах. Західнополіська наратологія свідчить про поєднання в ній 

уяви з новими знаннями, комбінація яких представлена переважно в 

етіологічних сюжетах. А такі, на нашу думку, виникали на більш давніх 

етапах розвитку суспільства. Хоч і Михайло Грушевський зауважував, що 

будь-які міркування про генезу й еволюцію цих фольклорних творів ми 

робимо лише гіпотетично.  

Дослідники визнають апокрифічну легенду одним із 

найпродуктивніших фольклорних жанрів, у творах якого й досі відбувається 

своєрідна адаптація релігійних сюжетів відповідно до фольклорно-

міфологічного світогляду
614

. Проте новочасний польовий матеріал свідчить, 

що найактивніше тепер побутують народні переповідки Святого Писання й 

іншої релігійної літератури без особливої трансформації змісту. Ще 

Іван Огієнко вказував на те, що «українська православна Церква глибоко й 

широко охопила все народне життя і дала йому повну змогу сприйняти 

глибоку християнізацію і тим самим творити українську народну культуру, 

відмінну від культури інтелігенції»
615

. 

Безперечно, апокрифічні легенди – це літературно найдовершеніші 

твори народної наратології. Комбінація різних мотивів, створення комічних 

ефектів, залучення соціальної сатири, народної та християнської моралі в 

західнополіських оповіданнях демонструють специфіку пристосування 

нового релігійного вчення до національного менталітету. Апокрифічні твори 

будуються на поєднанні біблійної образності з фольклорною художньою 

системою. 

 

                                                             
614 «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. С. 18. 
615 Іларіон митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. С. 410. 
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2.3. Фантастичні та реалістичні оповідання 

 

Основна характеристика неказкової прози – установка на 

достовірність. Проте це не завжди означає реалістичність зображуваних 

подій у позитивістичному розумінні. Деякі з них були достовірними тільки 

для авторів і їх спадкоємців, бо стосувалися їхнього сьогодення та 

ґрунтувалися на світоглядних віруваннях. Нині ж ми іменуємо відтворення 

таких подій у народній творчості міфологією та апокрифікою. Ці пласти 

наратології свідчать про особливо важливе значення в житті наших предків 

народної релігії, яка з часом змінювалася відповідно до потреб суспільства. 

Міфологічне відтворення дійсності згодом дуже помітно еволюціонувало в 

напрямку до конкретно-історичного. А різниця між цими способами 

зображення полягає, насамперед, в образно-подієвій структурі тексту та його 

функціональному призначенні.  

Новий спосіб відтворення дійсності спостерігаємо вже у 

фантастичних оповіданнях. Адже в них події відбуваються виключно в 

профанному часопросторі, до того ж із самим оповідачем або ж не 

віддаленіше трьох поколінь до нього. Водночас заявлена в назві 

фантастичність дії чи явища вже передбачає її позареальність. Майємо на 

увазі розповіді про надзвичайні явища, які вважають такими самі 

респонденти. І саме такі чудодійні оповідання іменуємо фантастичними. 

Причому природа такої фантастики може бути різною.  

У складі західнополіської наратології побутують кілька типів сюжетів 

аналізованої тематики. Найчисленніша з них – розповіді про блукаючий 

вогонь (блимавки). Сьогодні вчені чітко пояснюють таке явище: блідо-сині 

пломінці утворюються вночі теплої вогкої погоди внаслідок згоряння метану 

в місцях гниття органічних речовин. Або ж подібне світло утворюється при 
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взаємодії хемілюмінесценції фосфінів із повітрям
616

. Проте народне 

пояснення, звісно, інше. 

Наративи про блукаючий вогонь відомі багатьом народам світу. 

Причому кожне національне пояснення зазвичай відрізняється, бо часто 

явище міфологізують, а тому, відповідно, різна й сюжетика та її семантика. 

На Західному Поліссі про блукаючий вогонь знають усюди й надають 

інформацію, яка загалом складає повне регіональне уявлення про блимавки.  

Селяни зустрічають мандрівне світло вночі, але за різних обставин. 

Інколи це стається в болотистій місцевості, що співвідносно з науковою 

теорією. Адже там знаходиться багато органічних решток, тління яких і 

спричиняє появу блимавок. На Камінь-Каширщині розповідають: «Ну і от 

глибокою осенню, та як то зара дощі, понімаєте, і воспареніє таке. І от піде 

по болоти тако… Чи там були такі болота здорови, чи то звідти той огонь 

виходить і йде-йде всю нич, йде аж до Каменя в той бік до тих болот ішов, 

де канави проходить зара»
617

. До того ж згодом припускають: «Але він будь-

то, казали, шо як-то виходить з того кисльотнення, якиїсь гази 

образовуються в болотах. Тиї гази, котяться вони по болотах. А там 

воздуху нима будто»
618

.  

Отож, загалом розглянутий наратив цілком правдоподібно описує 

умови та причини виникнення блукаючих вогників. Попри те, народне 

сприйняття не обходиться без залучення уяви. По-перше, гіперболічно 

описано саме явище: «Огонь напротів нас, і йдем просто, а вин нам дорогу 

переходит. Отако заввишки до одного метра такий синий круг. Синий круг. 

Та як колесо. Котицца, а зверху та як лампочка горит. І вин котицца просто 

так як колесо по тому»
619

. По-друге, вогонь наділено незвичною силою: 

«Вже нам вудило тако, а ми йдем туди, в саму бездну вже ми. Нас веде. […] 

                                                             
616 Аркадий Курамшин. Блуждающий болотный огонек. [Електронний ресурс]. URL:  https://elementy.ru/ 

kartinka_dnya/308/Bluzhdayushchiy_bolotnyy_ogonek, вільний. 
617

 Архів ІКА. ФОК. Арк. 23. (Записано в с. Ворокомле Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
618 Там само. 
619 Там само. 

https://elementy.ru/kartinka_dnya/308/
https://elementy.ru/kartinka_dnya/308/
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От вам фокус такий. Людину може задушити», – таким чином, йому 

приписано функції блуда. 

Також у Любешівському районі побутує наратив із міфологізацією 

живого вогню. Респонденти з Хоцуня розповідають, що часто «якийсь вогонь 

ходив» у їхньому та ближніх селах. «По-різному про це говорили: одні 

кажуть, що це коморник, як помре, то мусить вогнем одходити, така йому 

на тім світі кара за неправду, то знов казали, що це золото ходить. Але діди 

найбільше казали, що коморник»
620

. Із ним намагалися боротися силою. 

Одного разу чоловіки зі зброєю пішли на міст, де з ним найчастіше 

зустрічались. Натомість, почувши пересторогу: «Поки я вас не чіпаю, то й ви 

мене не чіпайте...», злякалися й повернулися ні з чим. Отже, блукаючий 

вогонь тут одухотворено і співвіднесено з духом померлого. Остаточно 

вогонь зник після того, як заграли музики, яких він не пускав на весілля: 

«Заграли. А він постояв, послухав, потім забрався і пішов десь. Довго його 

після того ніде не бачили… А то, кажуть, мабуть, йому музик закортіло»
621

. 

У народній традиції, як ми попередньо згадували, з музикою співвідносять 

діяльність нечистої сили
622

. Таким чином, зважаючи на цю деталь, а також на 

злостивість живого вогню, можна припустити, що тут його наділяють тою ж 

семантикою. 

Як і в аналізованому наративі, так і в інших західнополіських 

оповіданнях блукаючий вогонь «ходив попід самими хатами»
623

. Та в 

кожному випадку зауважують, що він холодний і нічого не палив. Також 

траплявся біля рова
624

, у лісі
625

, понад кладовищем
626

. Якщо по ньому 

вдарити, розійдеться на багато пломінців, а потім – знову докупи.  

                                                             
620 Золота скриня. С. 52 (Записано в с. Хоцунь Любешівського р-ну Волинської обл.). 
621 Там само. 
622 Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. С. 130. 
623 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 154. Арк. 4. (Записано в с. Самари, Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
624 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 73. Арк. 18. (Записано в с. Кошари Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
625

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 176. Арк. 15. (Записано в с. Галина Воля, Старовижівського р-ну 

Волинскьої обл.). 
626 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 204.  Арк. 14. (Записано в с. Торговище Турійського р-ну Волинської обл.). 
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Часто появу вогню темпорально пов’язують із передвоєнним часом, 

тобто вбачають у ньому провісника великого лиха. Таким же знаменням 

вважають і інші чудодійні прояви природи. Наприклад, у Черчі (Камінь-

Каширський р-н) розповідають, що під час «царської війни» та напередодні 

Другої світової на небі з’являвся вогняний стовп. «І довгенький час був, то я 

казав людям, що бути біді. Стовп виходив із землі і був висотою з оці 

дерева»
627

. На Любешівщині теж свідчать: «Пірід войною все вгонь на неби 

показувався»
628

. Водночас розповідають і про інші знаки: «На неби два бікє 

було, воне боролися. Їден красний, а другей чорний. Красний поборов чорного. 

І казале ще тоді, що то два государства воюватимуть»
629

. 

І донині людина схильна пояснювати проявом вищих сил усе, що не 

може з різних причин потрактувати раціонально. Саме з цим, на нашу думку, 

пов’язано й виникнення подібних наративів про вогняні стовпи як знаки-

провіщення. З наукової точки зору – це один із видів гало під час сходу чи 

заходу сонця (іноді можна спостерігати й місячні стовпи), тобто явище 

реальне й не дуже рідкісне.  

Отже, у наративній традиції західних поліщуків основу фантастичних 

оповідань становлять розповіді про блукаючий вогонь (який ще називають 

живим, мандрівним, диким), а також вогняні стовпи з неба. Особливістю 

вважаємо те, що переважно ці атмосферні явища не міфологізують, хоч 

зрідка трапляються й такі оповіді. Мандрівне світло зазвичай спричиняє 

людям незручності, лякаючи, переслідуючи, заступаючи дорогу тощо. 

Почасти появу вогню вважають знаком біди, яка наближається.  

Часопростір розглянутих оповідань – недалеке минуле поліщуків. 

Респонденти сприймають описані явища чимось нетиповим і навіть 

знаковим. Причому не спостерігаємо залучення традиційної символіки вогню 

як захисної й очищаючої сили. 

                                                             
627

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 60. Арк. 42, 49. (Записано в с. Черче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
628 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 96. Арк. 10. (Записано в с. Невір Любешівського р-ну Волинської обл.). 
629 Там само. 
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Ще одну групу регіональної наратології складають реалістичні 

оповіді, подібні до фантастичних структурно та функціонально. Описуване в 

таких розповідях – виключно достовірне. Це ситуації, особисто пережиті 

респондентами чи їх знайомими.   

Характерною особливістю частини таких західнополіських наративів 

стає асоціативне спостереження оповідачами міфологічного відголоску в 

типових побутових ситуаціях або його абсолютне заперечення. Ілія Велев 

слушно зауважує: «…сучасний творчий процес залучає парафразовані 

міфологічні візії, міфо-алегоричні та символічні фольклорні абстракції до 

сучасного фольклору. У наш час сучасна колективна фантазія активізується, 

намагаючись містифікувати чи демістифікувати дилеми та турботи сучасної 

людини»
630

. Таке спостерігаємо, приміром, у західнополіських реалістичних 

оповідях про вужа, який у традиції краю виступає і міфологічним образом у 

декількох типологічних різновидах.  

У Ковельському районі оповідь про те, як у хаті під припічком 

поселився вуж, пов’язують із уявленнями про золоторогих вужів, до того ж 

сплутуючи їх із іншим різновидом – хатнім вужем. Причому подієвість 

розповіді (дівчата побачили його під час вечорниць, «а зранку на картоплі в 

цебрику лежав»
631

) нічим не спрямовує на міфологічне сприйняття.  

Цілком розвінчує такі алюзії наратив із Турійського району: «Казали, 

що вуж до хати приходить. А що щастя приносить – таке не казали. Яке 

там щастя нанесе? Як хата под лісом або ще й в лісі, то чом не 

присунеться вуж? Ой! Вужів бракувало в лісі? А  зараз їх тоже не 

бракує»
632

. Таким чином, респондент виключно прагматично пояснює 

ситуацію, яка будь-коли могла статися в поліській місцевості. 

А в іншому випадку розповідають про подібну історію, яка сталася 

під час заробітчанства. Жінка, побачивши великого вужа в кошарі, сказала: « 

                                                             
630 Велев І. Фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність // Народна творчість та етнографія. 2009. 

№ 3. С. 87. 
631 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 63. Арк. 9. (Записано в с. Жлудче Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
632 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 46. Арк. 10. (Записано в с. Вербичне Турійського р-ну Волинської обл.). 
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«А чого ти тут лежиш? Чого ти тут лєг? Іди, шоб я тебе бильш не 

бачила!» […]Я, знаєте, тако до його поговорила, і він пушов у ту защиту, 

там таке теє ломаччя лежит…»
633

. 

Отож, можемо стверджувати, що природний фактор – поширення 

біологічного виду в досліджуваному краї – безпосередньо вплинув на його 

популярність і у фольклорній традиції. Причому виразно простежуємо 

динаміку сприйняття схожих ситуацій. У давніших із художньо-історичного 

погляду наративах вуж виступає міфологічним персонажем. У відносно 

недавніх оповіданнях, ґрунтованих на реалізмі як власне пережитому досвіді, 

він – частина навколишнього середовища, а тому часто зустрічається в 

побуті. 

 Подібна тенденція десакралізації або, навпаки, залучення 

міфологічних візій існує також у оповіданнях із іншими мотивами. Це 

стосується західнополіських наративів про вовка, померлих, нечисту силу 

тощо.  

Розповідь про чоловіка, «який ходив цілий рік по лісе, як дикий, до 

людей не приходив», а коли «закончився рік, і прибіг додому і каже жінце: 

«Жінко, нагрій мені води, я піду до церкви сповідатися». І від того часу він 

знову нормальний став»
634

, нагадує сюжети про річне поневіряння вовкулак. 

Проте в розглянутому наративі немає міфологічних алюзій: ні зовнішнього 

перетворення, ні причини й винуватця такого «ходіння». 

Цілком реалістичний і наратив про зустріч хлопця з вовком у лісі по 

дорозі на вечорниці
635

. У ньому подано цікаве спостереження-прикмету, яка 

могла з’явитися лише через типовість ситуації: «якшо вовк побачить людину 

раньше, то людина, піде мороз по їй. А якшо людина раньше побачить  вовка, 

то людина не боїться так. Ни піде таке по людини»
636

. 

                                                             
633 Архів ІКА. ФОК. Арк. 46. (Записано в с. Чорниж Маневицького р-ну Волинської обл.). 
634

 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 48. Арк. 29. (Записано в с. Верхи Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
635 Архів ІКА. ФОК. Арк. 22 – 23. (Записано в с. Ворокомле Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
636 Там само. 
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У деяких наративах простежуємо, як народна уява містифікує 

побутові ситуації. До прикладу, своє невдале полювання на козла чоловік 

пов’язує із дією нечистої сили
637

. Причому вже його товариші пояснювали, 

що насправді він засипав удвічі більше пороху, тому його зброю розірвало. 

Елементи уявлень про ходіння душ померлих і можливість взаємодії з 

ними вкраплено до наративів, у яких водночас їх і заперечено. Розповідаючи 

про місцину, де «завжди щось лякало»
638

, респондент спочатку налаштовує 

на міфологізоване пояснення: «В роки Першої світової війни за містком 

забили булаховці єврейку. На тому місці завжди щось лякало»
639

. Проте 

надалі вже розвінчує таку думку ситуацією з власного досвіду. Одного разу 

зустрівши там кота й поквитавшись із ним, чоловік заспокоївся. «Більше мене 

там ніщо не лякало», – запевняє він. Таким чином підкреслено вияв 

колективної уяви: знаючи про місце трагедії, селяни будь-який шурхіт там 

сприймали вороже й пов’язували, очевидно, з присутністю духа померлої. 

Подібно чоловікам ввечері ввижалася баба, яка померла в тому місці: 

«Дивимося: стоїть баба замотана, платок висить. Ми стали, стоємо: 

стоїть і баба. А то дивимося знов: на той стовп билий кіт, а ми думали, шо 

то баба стоїть»
640

. 

Деякі епізоди з життя респондентів чи їх попередників нині стали 

справжньою історією, тобто вони складають подієву панораму певного 

періоду нашої минувшини. Це стосується і меморатів (які все частіше 

потрапляють також у поле дослідницьких інтересів істориків), і хронікатів – 

трансмісії набутої народної пам’яті.  Олександра Бріцина вважає, що «таке 

розуміння видається певною схематизацією стосунків між історичним буттям 

та виявами усної традиції»
641

. Проте гадаємо, що такий підхід виправданий 

                                                             
637 Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 9. Арк. 41. (Записано в с. Котів Ківерцівсього р-ну Волинської обл.). 
638 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 33. Арк. 7. (Записано в с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
639 Там само 
640 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 182.  Арк. 4 – 5, 6 – 7, 13. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну 

Волинскьої обл.). 
641 Бріцина Олександра. ХХ сторіччя в усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору). 

С. 135. 
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саме у межах вказаних форм народної творчості, бо ж залучення уяви в них 

мінімальне. 

Так, наприклад, у народних спогадах оживають правдиві картини 

лихоліть, які спіткали людей у недалекому минулому. Згадуючи про 

вимирання сіл унаслідок панування холери у краї, респонденти повідомляють 

і про спосіб перерозселення людей між населеними пунктами в умовах 

панського суспільного устрою: «один пан купив людей у другому силі. Дав у 

друге сило собак, а йому дали людей»
642

. 

За допомогою ретроспективно-колажної композиції наративу зі 

Старовижівського району представлено різночасові події в краї
643

. У творі 

описано процес ліквідації хутірної системи, а також залучено історію періоду  

занепаду панщини. Причому остання наближається до художньо-сюжетного 

(фабульного) оформлення. 

Меморати про життя під час війни на території Західного Полісся – це 

також достовірні факти про тогочасну реальність. Розповідають про масові 

розстріли (німці розстріляли весілля й поховали всіх в одній могилі
644

), про 

вивезення людей («Тих, шо били, – то про праву сторону, а ті, шо по ліву, – 

то пішли додому… їх в машину пхають. То, мабуть, за Буг повезуть»
645

). 

На думку Олександри Бріциної, «значно важливішою [за конкретні 

реалії – Л. Д.] видається наявна в таких оповідях інформація про народні 

оцінки та світогляд носіїв»
646

. Із таким твердженням частково погоджуємося. 

Адже в будь-якому мемораті присутня безпосередня чи закодована в 

акцентах оповіді оцінка актуалізованого явища. Проте не варто зовсім 

ігнорувати фактологізм, який, власне, і став стимулом для появи наративу, а 

відтак і його акціональної функції.  

                                                             
642 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 81. Арк. 5. (Записано в с. Бучин Любешівського р-ну Волинської обл.). 
643 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 194. Арк. 1–2. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
644 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 200. Арк. 2. (Записано в с. Яревище Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
645

 Архів ІКА. ФОК. Арк. 141–142. (Записано в с. Піща Любомльського р-ну Волинської обл.). 
646 Бріцина Олександра. ХХ сторіччя в усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору). 

С. 136. 
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Подію як основу меморату виразно демонструють наративи, які й не 

містять історично важливих мотивів. Це твори про нетипові життєві випадки, 

які викликають певну емоцію в респондентів, а тому й потрапляють у 

наративний процес і фольклоризуються.  

До таких, наприклад, належать оповіді про емігрантів. Із текстів 

складно судити про однозначне ставлення до селян, які їхали закордон. Лише 

прослідковується тенденція, що це були освічені люди: «В нас такий був 

Данило-хлопець, то той вже билі всякі з книжок вичитував. Поїхав в 

Америку й пропав»
647

, «Сам покинув село і пушов у Почаїв. З Почаєва задумав 

на піхоту в Єрусалім. 40 літ був в Єрусалімі. Потом вернувся на родіну. Ото 

нич, всі збираються, і все розказував, що бачив. Був як пророк»
648

. 

Записана Юзефом Крашевським розповідь перевізника про смерть 

хлопця через нерозділене кохання демонструє народне поетизування 

ситуації. Очевидно, з часом така оповідь могла б розвинутись у фабульний 

сюжет, оскільки наратив лише починав шлях свого побутування (це 

розповідь про молодого хлопця, «по якому саме дзвонили в церкві»
649

), а 

легенди про соціально нерівні відносини активно функціонують всюди на 

Західному Поліссі. 

Окремою групою реалістичних оповідей вважаємо записи 

Олекси Ошуркевича про хутір Нечимле та його мешканців
650

. Сам укладач 

слушно зауважував: «Ці оповіді в силу обставин якоюсь мірою 

фольклоризувались, але реальна основа їх не затратилася»
651

.  

Згадані твори дуже цінні з погляду як фольклористичного, так і 

літературного. Адже вони, беззаперечно, стають об’єктами дослідження як 

своєрідні «біографії» народно-епічних героїв. Водночас – це реальні 

особистості, життєві портрети яких вимальовуються в локально-історичному 

контексті. Також це люди з наближеного оточення Лесі Українки. Тобто ці 

                                                             
647 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 197. Арк. 6. (Записано в с. Лісняки Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
648 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 22. Арк. 1. (Записано в с. Житнівка Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
649

 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 53. 
650 Ошуркевич О. Ф. До джерел. Народознавчі статті, розвідки, тексти. 352 с. 
651 Ошуркевич О. Ф. Урочище Нечимле і його господарі. С. 163. 
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народні оповіді направду заслуговують окремого більш детального 

(інтердисциплінарного) дослідження. 

Зі спогадів очевидців, окрім фактів із особистого життя хуторян (які 

ми не будемо аналізувати  в нашому дослідженні), дізнаємося також про 

природу краю («в урочищі росли два великі дуби», «дубина такая, а ягоди 

були красні, чорні...»
652

, «озеро таке велике, таке мулке, підеш і 

загрузниш»
653

, «Були там дубина, березина, ліщина, росли дві груші-

дички»
654

), типи господарювання («[Левко Бас] мав дві пасіки», «дві загороди 

мав там же, де тримав худобу»
655

, «Було вісімнадцять гектарув сінокосу 

под озером, багато поля»
656

, «Знаєте, як за Польщі жили: тримали все своє 

хазяйство»
657

, «В ліси були ниви. Гречку, горох, льон сіяли»
658

, «Мали вони в 

селі млина»
659

), звичаєвий устрій («розводитись ни можна було. Кого Бог 

звів, то нехай тоді не розлучає. Тоді за кого вийдеш замуж, то з тим і жити 

мусиш»
660

, «Колись то, знаєте, жили вкупі – невістки, зяті, загалом одна 

велика родина була»
661

), побут («постоли поплетем та й ходимо по лісі, 

пасемо бидло...»
662

, «Якось-то сіно тащили на лузі»
663

, «[дід] ходив як ото 

колись ходили по-стародавньому: в сорочци полотняній, в постолах»
664

, «[дід 

Ярмило] любив теслярувати»
665

, «ми по ягоди ходили, збирали малину, 

суниці»
666

), реалії воєнного (як партизани, штаб яких стояв у лісі, хотіли 

повісити чоловіка через намальованого в хаті « «бандеру», за Тараса»
667

; 

«три сини загинули: в повстанцях були»
668

) та повоєнного періодів («Як 

                                                             
652 «У дядька Лева» // Ошуркевич О. Ф. Урочище Нечимле і його господарі. С. 164. 
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 «Про діда Ярмила» // Там само. С. 168. 
667 «Портрет Шевченка» // Там само. С. 171. 
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брали нас в Ковель, вже по фронті, розчищати дороги, ладити мости, то й 

мене забирали»
669

, «як руські прийшли, то презирали ту фамілію [Дятел]»
670

) 

тощо. Вказані мотиви вважаємо особливо важливими, оскільки вони 

показують зміну в тематичних акцентах оповідей краю. 

Нині ж можемо констатувати, що дещо нетипові польові записи 

Олекси Ошуркевича – особлива частина західнополіської наратології, яка 

презентує динаміку традиції краю: зберігаючи типові риси, водночас 

демонструє оновлення наративних формул або ж стару радянську тенденцію 

«покращення фольклору».  

Отже, фантастичні та реалістичні оповіді Західного Полісся 

різнотематичні й, безперечно, заслуговують на увагу. Передача 

індивідуального досвіду – це найпізніший пласт наративної традиції за часом 

виникнення тексту, проте чи не найдавніший та найважливіший з погляду 

історичного розвитку неказкової прози. Ймовірно, саме меморати були 

стартом функціонування всіх мотивів і образів, які в процесі розвитку набули 

інших форм вираження. Адже навіть у оповідях уже спостерігаємо 

традиційність, яка виявляється в певній уніфікації сприйняття явищ.  

 

                                                             
669 «Незабутнє» // Ошуркевич О. Ф. Урочище Нечимле і його господарі. С. 166. 
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2.4. Історичні події в народній наратології 

 

Фольклорну прозу в широкому значенні вважають усною історією, 

адже в ній зафіксовано чи не найдавніші свідчення про народні вірування, 

мораль, їх розвиток, а заодно часто відображено й матеріальний уклад життя: 

виникнення та зміну суспільних формацій, звичаєвих норм, побутових 

особливостей. У творах, заснованих на більш давніх уявленнях (міфологічно-

ритуальних), історичну сутність видобути тяжче, бо на сучасному етапі 

функціонування традиції первісні уявлення все більше набувають 

художнього звучання, втрачаючи свою світоглядну основу.  

Людмила Іваннікова, аналізуючи фольклорні записи Петра Могили, 

робить висновок, що народна проза цінувалася дослідниками як історичне 

джерело ще з XVII ст.
671

. Йдеться, насамперед, про зафіксовані цим 

культурним діячем історичні перекази. За визначенням Неоніли Криничної, 

вони – частина т. зв. історичного фольклору, звернена до соціально-

громадського життя
672

. Народно-історичні твори розповідають про суспільно 

значимі явища локального характеру та, певною мірою, подають народне 

ставлення до них. 

Таким чином, історична проза стає важливою частиною наративної 

традиції, яка презентує народну пам'ять про пережиті предками конкретні 

історичні події. Проте й у складі таких творів можемо спостерігати динамічні 

процеси: контамінації міфологічних та конкретно-історичних елементів, 

узагальнення героїчного в неіндивідуалізованих образах, залучення 

традиційних прийомів відтворення дійсності для опису достовірних фактів 

тощо. Олеся Бріцина слушно зауважує: «Історична правда, яка розкривається 

                                                             
671 Іваннікова Людмила. Легенди та перекази кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. в записах Петра Могили // 
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при аналізі в такому ракурсі, буває значно важливішою, ніж правда 

конкретного факту»
673

. 

Оповідання вказаної тематики складають значний пласт народної 

неказкової творчості. Дослідники тематично класифікують такі наративи за 

історичними періодами: від княжих часів до новітньої епохи. Однак у різних 

етнокультурних регіонах України склад історичної прози може істотно 

відрізнятися, адже територія країни здебільшого була розділена, а стан 

суспільно-політичного життя в її різних куточках був неоднаковий. Тимпаче, 

часто народ різнонаціональних завойовників об’єднує нещадного ворога у 

збірний образ. 

Роман Кирчів слушно зауважив, що деякі дослідники помилково 

говорять про відсутність на Поліссі історичних наративів, пояснюючи це 

неактивним характером соціального життя цього регіону та певною 

історичною ізольованістю населення
674

. Насправді ж, ситуація зовсім інша.  

Західнополіські архівні матеріали свідчать про наявність у прозовій 

спадщині краю значної кількості оповідань історичної тематики. 

Хронологічно вони розповідають про різночасові події, формально – 

побудовані за фольклорними традиціями, тому іноді реальні факти подають 

екстрапольовано, у художньому плані – часто емоційно забарвлені.  

В історичних хронікатах події темпорально окреслено нібито досить 

точно. Респонденти інколи навіть оперують століттями, розповідають про 

важливі історичні протистояння. Проте такі свідчення не завжди можливо 

співвіднести з документально правдивими.  

У регіональних оповіданнях обов’язково йдеться про події, котрі 

відбувалися безпосередньо на території поширення наративів або ж і про 

загально- чи інтернаціональні історичні моменти, проте вони також 

своєрідно локально прикріплені до місцевості оповідачів. У зв’язку з цим 

такі твори зазвичай містять і топонімічні мотиви. 
                                                             
673

 Бріцина Олександра. ХХ сторіччя в усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору). 

С. 136. 
674 Кирчів Р. Ф. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. Львів, 2002. С. 231. 
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Згадки найдавніших історичних подій містяться в переказі про 

село Судче Любешівського району. Називаючи його одним із найдавніших 

поліських сіл, респондент стверджує, що топонім Судче походить від 

пруської назви племені ятвягів – «судії»
675

. За переказом, це балтійці, які 

«часто погрожували словʼянам своїми нападами»
676

. Насправді, за 

свідченнями істориків, ятвяги – це балтський народ (етнічно близький до 

прусів), який мешкав на території сучасної Волині, українському й 

білоруському Поліссі, Підляшші та понад Нарвою і Німаном»
677

. У 

літописних пам’ятках та історичних джерелах територію цього племені 

названо Ятвягією або Судавією
678

.  

Так, цей войовничий народ конфліктував із українцями, а особливо 

активно такі протистояння відбувалися в Х – ХІІІ ст. Із наративу 

довідуємося, що «хрестоносці повністю знищили ятвягів»
679

. Про яке саме з 

військових протистоянь ідеться, сказати важко. Проте така інформація все ж 

претендує на статус достовірної. Адже в 1251 та 1256 рр. відбулися княжі 

походи проти ятвягів (під проводом князів Василька, Данила, польського 

князя Семовита й Данила Галицького відповідно), у результаті яких балтів 

було остаточно підкорено. Невипадково, на нашу думку, у народному 

переказі переможців судіїв названо хрестоносцями. Адже історик 

Костянтин Рахно свідчить: «Ятвяги чи не найдовше опиралися 

впровадженню християнства, тримаючись своїх вірувань»
680

. Охрестилися 

вони, лише опинившись вкінці ХІІІ ст. під контролем Тевтонського ордену. 

Таким чином, у розглянутому наративі подано достовірні факти 

далекої минувшини (хоч у тому ж переказі згадано й набагато пізніші 

історичні події ХVІІІ ст., коли село належало пану Яну Чернецькому, а 

населення відбувало чотириденну панщину).  

                                                             
675 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 103. Арк. 2. (Записано в с. Судче Любешівського р-ну Волинської обл.). 
676 Там само. 
677 Рахно Костянтин. «Terra Sudorum». Хто такі ятвяги // Український тиждень. № 44. 2012. [Електронний 

ресурс]. URL: http://m.tyzhden.ua/History/64019, вільний. 
678

 Там само. 
679 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 103. Арк. 2. (Записано в с. Судче Любешівського р-ну Волинської обл.). 
680 Рахно Костянтин. «Terra Sudorum». Хто такі ятвяги. URL: http://m.tyzhden.ua/History/64019, вільний. 

http://m.tyzhden.ua/History/64019
http://m.tyzhden.ua/History/64019
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Певна річ, що респондент добув ці знання не з народних джерел, і є 

багато підстав для сумнівів, що в такому вигляді вони потраплять у народну 

традицію. Якщо це й фольклор, то лише обмеженого кола краєзнавців та 

місцевої інтелігенції. Останнім же часом саме ця категорія місцевих 

мешканців і стає основним джерелом для фольклористичних діалогів. 

Переважно це вчителі-пенсіонери. 

Наступний історичний період, відображений у народній прозі краю, – 

це боротьба поліщуків із монголо-татарськими й турецькими навалами. 

Свідчення про такі події ХІІІ – ХVІІІ ст. на території Західного Полісся 

знаходимо й у літописній та історичній літературі
681

. На відміну від 

документальних свідчень, народні перекази часто не мають чіткої інформації, 

яку можна було б співвіднести в часі з конкретними протистояннями – 

переважає характерна для фольклору категорія міфологічного часу на 

противагу історичному. Проте в деяких переказах таки знаходимо й детальні 

хронологічні прив’язки.  

 «Татари в нас у ХІІІ столітті були»
682

 – свідчить інформант із  

Турійського району. Як відгомін тих часів розповідають про насипи біля 

поселення, котрі слугували «сторожовими постами від наскоку татар»
683

. 

А ще, згадують, «там ставили бочки з смолою»
684

. Таким чином, із переказу 

довідуємося не тільки про історичний факт перебування завойовників на 

території Західного Полісся, а й про способи оборони від них.  

Бої з турками відбувалися, за народними переказами, «в лісі на горі»
685

 

в Любомльському районі. Тому й назву місце отримало Тура-гора. 

Своєрідним символом тогочасних «застрашок» стає шапка, залишена 

ворогом після бою. Про такий атрибут розповідають і в Маневицькому 

                                                             
681 Галицько-Волинський літопис. Львів, 1994. С. 59.  

Киричук М. Волинь земля українська. Луцьк, 1995. С. 20.  

Батюшков П. Волынь: Исторические судьбы Юго-Западного края. СПб. : «Общественная польза», 1888. 

438 с. 
682 Архів ІКА. Ф. І–А. Од. зб. 11.  Арк. 6. (Записано в с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну 

Волинської обл.). 
683

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 212. Арк. 8. (Записано в с. Обеніжи Турійського р-ну Волинської обл.). 
684 Там само. 
685 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 129. Арк. 6. (Записано в с. Штунь Любомльського р-ну Волинської обл.). 
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(с. Четвертня)
686

, Турійському (с. Торговище)
687

 та Любешівському 

(с. Лобна)
688

 районах. Це вважали нагадуванням, що загарбники ще 

повернуться. А як свідчить історія, біди таки згодом повторювались.  

Із пізнішими історичними подіями пов’язано місцеві топоніми в 

селі Нуйно Камінь-Каширського району. Назва урочища Татар походить із 

часу, коли там стояв татарський обоз. Тут уже йдеться про ХVІ ст., бо ж у 

тексті подано загальноісторичну інформацію про ворогуючі на той час армії: 

«За Варшавою була організована польська і чеська армія. Іван Грозний 

створив російську армію»
689

. Західне Полісся тоді перебувало у складі 

Речі Посполитої, про що своєрідно вказано й у наративі: татарські війська тут 

таборилися, коли «двинули на Польщу»
690

. Отже, досліджувана територія 

стала ареною військового протистояння трьох ворогуючих сторін. Помітно, 

що в оповіданні «хронологічна й географічна конкретизація виступає 

відносно точно, історичний зміст тяжіє до документальності»
691

. Такі ознаки 

Олексій Дей називав загалом характерними для історичних переказів. 

Центральним мотивом тут виступає інформація про закопане золото. 

Подібні моменти досить популярні в історичних переказах. Проте, як 

дослідив Василь Сокіл
692

, вони зазвичай пов’язані з захованими скарбами 

українських героїв – князів, гайдамаків, опришків тощо. Тут же золото 

закопують вороги: «Татари взнали, що вони в окруженії, і закопали золото, 

думаючи, що повернуться і заберуть його. На другий день на цьому ж місці 

зробили ученіє. Цим вони хотіли загладити це місце»
693

. А з часів битви, яка 

надалі там відбулася, збереглися могили біля іншого – Борисового – 

урочища. 

                                                             
686 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 149. Арк. 6. (Записано в с. Четвертня Маневицького р-ну Волинської обл.). 
687 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 204.  Арк. 2. (Записано в с. Торговище Турійського р-ну Волинської обл.). 
688 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 93. (Записано в с. Лобна Любешівського р-ну Волинської обл.). 
689 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 383. Арк. 3. (Записано в с. Нуйно, Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
690 Там само. 
691 Дей О. І. Легенди та перекази. С 14. 
692

 Сокіл В. В. Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Автореф.  дис... док. філол. 

наук: 10.01.07 – фольклористика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2004. 
693 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 383. Арк. 3. (Записано в с. Нуйно, Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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Згадки про військові протистояння тих часів містять і наративи з 

Маневицького району: «Про туркив говорили, бо з сила люде були на войні з 

турками»
694

. Причому в них поєднано й апокрифічні мотиви: «якісь турки на 

Почаїв наступали, а Божа Матір одогнала, Монофором одогнала»
695

, «десь у 

Пічаєві на дверах появиласа Божа Мати, і ніби вона одвернула турске 

войско»
696

, «Говорили ше і про те, як турки на Почаїв наступали»
697

.  

На нашу думку, у таких повідомленнях про відбиту ворожу атаку на 

слабко укріплений Почаївський монастир (1675 р.) над історичним превалює 

саме апокрифічний аспект. Адже для західнополіської традиції нехарактерні 

розповіді про історичні події, які відбувалися в інших етнографічних 

частинах країни. Натомість у християнській проповідницькій практиці дуже 

популярні свідчення про заступництво Божої Матері, а зокрема, й у контексті 

згаданих історичних подій. 

У попередньо проаналізованих наративах народ демонструє пам'ять 

про активну боротьбу (військові сутички) з турками й татарами. Проте часто 

в західнополіських наративах тільки стверджують факт присутності ворогів 

на досліджуваній території та повідомляють про їхню надзвичайну 

жорстокість: «татари осьдека були, людей били... Дуже здівалися»
698

. Такі 

свідчення стають емоційним центром оповідань (особливо, коли йдеться про 

дітей і жінок та масові карання). Респонденти розповідають про конкретні 

життєві випадки або описують загальну картину лихоліть, коли села й 

містечка опинялися перед загрозою без підтримки регулярних військ.  

Під час нападів люди чимдуж старалися врятуватися, ховаючись від 

ворогів, оскільки знали про нещадність завойовників і свою немічність у 

непідготовленому протистоянні з ними. Союзником та прихистком селян у 

таких випадках ставала поліська природа. Численні болота, ріки, рівчаки, 

                                                             
694 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 142. Арк. 6. (Записано в с. Набруска Маневицького р-ну Волинської обл.). 
695 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 11.  Арк. 6. (Записано в с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну 

Волинської обл.). 
696

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 142. Арк. 6. (Записано в с. Набруска Маневицького р-ну Волинської обл.). 
697 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 195. Арк. 3. (Записано в с. Комарово Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
698 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 212. Арк. 8. (Записано в с. Обеніжи Турійського р-ну Волинської обл.). 



165 

 

густі ліси допомагали місцевим утекти та вижити. «Вниз по річці Стохід є 

лисок, де люди ховались від татар»
699

, «[від татар] люди в річці під 

капелюшами ховалися»
700

, «як були татари, я отамо, де Дідіцкий, туди там 

була така лоза непроходімая, і посередини був острувок – ото туди 

хавалися»
701

. Вороги не могли наздогнати втікачів, бо не орієнтувалися на 

місцевості та були непристосовані до таких природних умов: «вони пєшком 

не ходили, вони кіньми їздили, а кони туда ни підуть, потому шо там 

грузько»
702

. Часто намагалися виманити людей обманом: «Нєкотрі понімали, 

вони по-нашому говорили, о, каже: «Виходьте, нихто вас не буде зачіпати, 

там, Марина, Степанина, Катерина, виходьте, вже, – каже, – вуйна 

кончилася»»
703

. 

У Любешівському районі про незручність західнополіських 

місцевостей для татарського способу пересування повідомляє наратив про 

Татарський брід. «Їхали вони з Любʼязя сюда на Курин, і там така рижичка, 

ну, була канавка, я знаю, метрів три, і треʼ обов’язково через неї. Мостика 

ни було […]. І вони кіньми їхали, все з собою, […] то вибили там такого 

брода, шо кони, кони просто ни могли йти, вже тим місцем. О, такеє… там 

гразь…»
704

. 

Історичні перекази часто розповідають про жорстокі спалення 

татарами й турками цілих українських поселень: «Турки (так мині казали) 

спалили пувсела, їдну сімʼю спалили живими в хаті»
705

, «Горіло село, дерева 

                                                             
699 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 91. Арк. 2. (Записано в с. Зарудче Любешівського р-ну Волинської обл.). 
700 Архів ІКА. Ф. І–А. Од. зб. 11.  Арк. 6. (Записано в с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну 

Волинської обл.). 
701 Архів ІКА. Ф. 1–Б. Од. зб. 38. Арк. 1, 4–5, 22, 24–26, 54. (Записано в с. Велимче Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.). 
702 Там само. 
703 Там само. 
704

 Архів ІКА. Ф. І–Б. Од. зб. 17. Арк. 2. (Записано в с. Великий Курінь Любешівскього р-ну 

Волинської обл.). 
705 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 111. Арк. 5. (Записано в с. Вишків Любомльського р-ну Волинської обл.). 
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горіли»
706

. Назад люди відразу не поверталися: «На згарище ніхто не 

вернувся, десь у гинчому місці побудувались»
707

.  

У таких наративах зазвичай поєднано кілька мотивів: історичні, 

топонімічні, героїчні. Бо ж у зв’язку з такими трагічними подіями часто 

пояснюють назву чи походження нових населених пунктів. Наприклад, 

етимологію назви поселення Стара Вижва пов’язують із тим, що після 

пожежі вижилило три старці, які заховалися в дуплі старого дуба
708

. А село 

Липно згодом відбудував на згарищі хлопчик, який під час навали заховався 

на дереві
709

. Комарово відродили жінки й чоловіки, які вижили після війни, «і 

вже пуслє цього вуни прийшли, о, де й стали жити в якуйсь такуй уднуй 

кумори»
710

. Люди, які пережили татарські спустошення, а згодом заснували 

нові поселення, обов’язково ставали героями народної творчості, хоч їхні 

образи часто не індивідуалізовані. 

У фольклорних творах місцевих героїв згадано й у трагічному 

протистоянні з ворогами. З іменем одного сміливця пов’язана назва урочища 

Горінь у с. Зарудчі Любешівського р-ну. Там, за переказом, у бою з татарами 

загинув ««високий» воїн Горінь»
711

. У селі Гущі Любомльського р-ну острівок 

у лузі названо Татаринцем, «бо колєсь, як татаре нападалі на гущанське 

люде […], то сильно знущалісь над нимі. Ото люди зубралі устанні сили і 

путопєлі татар в тій вуді»
712

. 

В урочищі Татарія, на тому «бору в ліси», що біля села Велимче на 

Камінь-Каширщині, «якийсь-то татар ходив із оружиїм, він там заснув, і 

вони його там забили, забрали оружіє в його і забили»
713

. Окрім цього, у 

наративі йдеться про переховування чоловіків від армії: «Брали в армію, і 

                                                             
706 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 188. Арк. 5. (Записано в с. Стара Вижівка Старовижівського р-ну 
Волинскьої обл.). 
707 Золота скриня. С. 42. (Записано в с. Липно Ківерцівського р-ну Волинської обл.). 
708 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 188. Арк. 5. (Записано в с. Стара Вижівка Старовижівського р-ну 

Волинскьої обл.). 
709 Золота скриня. С. 42 (Записано в с. Липно Ківерцівського р-ну Волинської обл). 
710 Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 3. Арк. 1. (Записано в с. Комарово Маневицького р-ну Волинської обл.). 
711

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 91. Арк. 2. (Записано в с. Зарудче Любешівського р-ну Волинської обл.). 
712 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 114. Арк. 2. (Записано в с. Гуща Любомльського р-ну Волинської обл.). 
713 Архів ІКА. Ф. 1-Б. Од. зб. 38. Арк. 1. (Записано в с. Велимче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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вони їх звались збєглими: вони збигали з дому, і той чєс пруйде, там скіко 

той набор, вже перестануть брати, і вже тоди вони виртаються додому і 

живуть»
714

.  

Такий факт може бути цілком достовірним у контексті тогочасних 

наборів до посполитого рушення (загального ополчення у Королівстві 

Польському і Великому князівстві Литовському, до яких належала територія 

Західного Полісся в часи тутешніх татарських конфліктів)
715

. 

В історичних переказах Західного Полісся почасти трапляються також 

жіночі образи. Причому в наративах діють і українські селянки, й чужоземки, 

«…бо татари були з жунками теї-во, шо воювали»
716

. У Ковельському 

районі на острівці, який зараз зветься Татарським, колись зловили татарку, 

яка відстала від своїх
717

. Вона дуже вміло поводилася в ситуації, яка 

склалася, що може свідчити про добре пристосування татарських жінок до 

кочового побуту. Ба більше, у Любешівському р-ні (с. Гірки) «люди 

говорять, шо ними [татарами – Л. Д.] керувала жінка»
718

. 

Найпоширеніші мотиви за участю жінок завойовників – завдавання 

шкоди поліським селянкам: «Татарка молодецю ни єдну втопела»
719

, 

«Татарка хутіла втупете цю жінку в бочце з капустую, а дитену 

забрате»
720

, татарка «нашла торбу оріхув десь там за піччям» і хотіла 

забрати. Проте українські жінки не поступаються перед ними силою. У 

наративах вони дають відсіч кривдникам і втікають. До того ж, у 

Любешівському та Старовижівському районах побутують і героїчні 

                                                             
714 Архів ІКА. Ф. 1-Б. Од. зб. 38. Арк. 1. (Записано в с. Велимче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
715 Мицик Ю. А. Посполите рушення [Електронний ресурс]. URL: http://www.history.org.ua/ 

?termin=Pospolite_rushennia. 
716 Архів ІКА. Ф. 1-Б. Од. зб. 38. Арк. 4–5. (Записано в с. Велимче Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.). 
717 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 76. (Записано в с. Облапи Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
718

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 86. (Записано в с. Гірки Любешівського р-ну Волинської обл.). 
719 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 96. Арк. 1. (Записано в с. Невір Любешівського р-ну Волинської обл.). 
720 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 87-А. Арк. 2. (Записано в с. Гірки Любешівського р-ну Волинської обл.). 

http://www.history.org.ua/
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наративи, у яких селянки топлять татарина в бочці з квасом
721

 чи ошпарюють 

окропом
722

. 

У західнополіській прозі знайшли відгук і свідчення про турецький і 

татарський ясир: «Нападали туркі, забирали людей»
723

, «Як татаре набігали, 

то розугнали всіх людей, повбивали куго, куго в полон забрали»
724

. «Майже в 

кожнім селі, кудою їх [бранок] переганяли на південь, є дорога чи просто 

місце, яке й дотепер зветься «Перегін»»
725

. Опис страждань слов’янок у 

наративах дуже емоційний. 

Неоднозначним видається свідчення, що «татари брали людей, все 

вивозили, у тего, у Гавстрію. Вивозили, мабуть, на роботу, бо силию 

вивозили»
726

. Адже насправді полонених вони або залишали собі за прислугу, 

або продавали у Східні країни. Можливо, тут трансплантовано інформацію 

про вивіз слов’ян на Захід німецькими військами в ХХ ст. Знову ж таки 

часове зміщення зумовлене превалюванням навіть в історичних наративах 

категорії міфологічного часу. 

Загальність багатьох повідомлень про татарські напади та збільшення 

чисельності записів на цю тему в міру віддаленості від зображуваних подій 

викликає певні сумніви щодо їх традиційності. Мабуть, не обійшлося тут без 

впливу шкільної освіти та телебачення. Принаймні в жодній з таких оповідок 

нема покликань на усне джерело їх походження, напр.: «То ще дід мій 

розказував», «Старі люди казали» тощо. 

Підставою для таких сумнівів служать і деякі свідчення протилежного 

змісту. У с. Кримно Старовижівського району запевняють, що там «туркув 

ни було»
727

, «В 1240 году татарське нашествіє. Татару тоді в Москві сіли, а 

суди вони не дусталися»
728

.  

                                                             
721 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 83. Арк. 2. (Записано в с. Ветли Любешівського р-ну Волинської обл.). 
722 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 195. Арк. 2 – 3. (Записано в с. Комарово Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
723 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 189. Арк. 6. (Записано в с. Смідин Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
724 Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 3. Арк. 1. (Записано в с. Комарово Маневицького р-ну Волинської обл.). 
725 Золота скриня. С. 25 (Записано в с. Тоболи Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
726

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 149. Арк. 6. (Записано в с. Четвертня Маневицького р-ну Волинської обл.). 
727 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 175-А. Арк. 6. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
728 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 182.  Арк. 6 – 7. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
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Історичні хронікати цієї групи мотивів переважно інформативного 

характеру. Детального опису подій респонденти не надають. Це зазвичай 

короткі повідомлення, проте коли уважно розглянути деталі та співставити їх 

із реальними історичними фрагментами, можна панорамно відтворити реалії 

вказаної епохи. Однак не в конкретно-подієвому аспекті, а більше на 

побутово-емоційному рівні (відображення страждань населення краю, 

завдань вижити та заново налагоджувати життя). 

Таким чином, хоч якісь натяки на достовірність прослідковуємо в тих  

наративах, де інформація про татарсько-турецькі напади на західнополіські 

землі поєднана з топонімічною.  

Скупо представлена на Західному Поліссі й «козацька» тематика і теж 

переважно в поєднанні з топонімічними мотивами.  

Згадки про ці історичні події в деяких наративах зовсім приблизні чи 

фрагментарні. Проте часом досить достовірні: «По річці Січі були бої між 

козаками і турками»
729

; «… на Кузацький гурі козаки з татарами 

вуювали»
730

.  

Назву села Машів, що на Любомльщині, повʼязують із подіями 

національно-визвольної війни проти польського панування. За народним 

переказом, «тут таке місця високе, і то козаки стояли»
731

. Повстанські 

загони обмінювалися між собою інформацією та отримували підказки від 

населення за допомогою звукових чи жестових сигналів. Підозрюючи про 

наступ ворогів, «людина почала махати руками. І кажуть: «Машуть! 

Машуть!» Звідти й пушла назва»
732

. За свідченнями істориків, під час 

Хмельниччини «майже на всій території Західного Полісся аж до Бугу 

розгорнувся селянський рух». А найбільше ополчення повстанців 

зосереджувалося, зокрема, в районі Ковеля-Турійська-Милянович
733

.  

                                                             
729 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 91. Арк. 2. (Записано в с. Зарудче Любешівського р-ну Волинської обл.). 
730 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 25. Арк. 1. (Записано в с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
731 Архів ІКА. Ф. І-М. Од. зб. 36. Арк. 1. (Записано в с. Машів Любомльського р-ну Волинської обл.). 
732

 Там само. Арк. 2.  
733 Пришляк В. В. Хмельниччина на Західному Поліссі // Західне Полісся: історія та культура. Наук. ред. 

В. К. Баран. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. С. 150. 
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Особливістю історичної прози Західного Полісся виступає й 

поєднання в оповіданнях різночасових подій та узагальнення образу ворога. 

В одному переказі, буває, згадують про різнонаціональних завойовників, які 

нападали на західнополіські землі в різні історичні періоди. Так, наприклад, 

на Маневиччині прізвисько жінки «Шведува» співвідносять із перебуванням 

у краї шведів (хоч точну причину появи такого ономатоніма не 

конкретизовано). А надалі повідомляють: «Бают люде, шо й туркі були, й 

монголи були, й татари були»
734

. Причому свідчення «вуни крепко вуйовничи 

народ» означає сприйняття різних ворогів як узагальненої нещадної ворожої 

сили. Підтверджує це й інший наратив, де етноніми виступають навіть 

взаємозамінними: «А як вже їхали туркі назад, то говорили: «Катерино, 

Марино! Вилазьте, вже шведи поїхали!»»
735

. 

Подібний хронікат зафіксовано й у Ковельському районі 

(с. Волошки). «Люди під мох ховались в лісі»
736

, а шведи, щоб виманити, 

гукали до них, що війна закінчилася. «Хто вийшов, того вбили»
737

. До того ж 

часу відносять і спалення лісу. Припускають, що тоді ж шведи могли й 

спалити ліс, де переховувались селяни. Про факт пожежі свідчать залишки 

порослих мохом дерев у землі, «і зара вигорують дрова, пиньки по чотири  

метра»
738

. Одначе помітно, що всі мотиви оповідання повторюють такі ж 

свідчення в розповідях про татар і турків. Тому, на нашу думку, такі перекази 

побудовано за традиційними тематичними схемами «татарських» наративів. 

До такого висновку спонукають і певні свідчення істориків. 

Документально підтверджено факт перебування шведських військ на 

Західному Поліссі під час Північної війни (1708 – 1713 рр. на території 

України)
739

. Та водночас історики зауважують, що серйозні битви на цій 

території не відбувалися, а війська тут рухалися незначними частинами та не 

                                                             
734 Архів ІКА. Ф. 1. Од. зб. 134. Арк. 10. (Записано в с. Мала Осниця Маневицького р-ну Волинської обл.). 
735 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 189. Арк. 6. (Записано в с. Смідин Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
736 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 59. Арк. 5. (Записано в с. Волошки Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
737

 Там само. 
738 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 59. Арк. 5. (Записано в с. Волошки Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
739 Тельпуховский Б. Северная война. Москва, 1946. С. 57. 
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завдавали руйнівних ударів по місцевих: «Шведське військо марширувало на 

Україну не вкупі, тільки поодинокими частями»
740

. Отож, вірогідно, що 

неодноразово зазнаючи свого часу нещадних спустошень від татарсько-

турецьких набігів, населення краю сприймало вкрай вороже будь-яку 

військову присутність інших народів. Тому в попередньо розглянутому 

наративі може йтися власне про шведів, від наступу яких ховалися в лісі; 

згадки про присутність північно-західної армії, можливо, подано 

екстрапольовано.  

У Ратнівському районі згадують: «Гувуреле тико, шо чараз сало 

пруходиле шведе, сама чараз Швакуво і Тучеща. Пу дурозе в Вузарку зарізале 

хлопця, якєй віз гний на пола»
741

. А в Старовижівському, заперечуючи 

татарсько-турецькі напади, інформують: «Суди приходили шведи»
742

. 

Розповідають і про конкретні місця дислокації шведської армії, елементи 

бойової організації, поведінку воїнів: «По річци Козачивци і Виживци стояв 

фронт. Там такі були насипи, скопци, де укопували пушкі і ядрами 

стриляли»
743

; «Шведи так навчитись по-нашому говорити, шо трудно було 

по мові розібрати, де наш чоловік»
744

.  

Водночас повідомляють і про їхню жорстокість. Проте тут вже 

помічаємо певну відмінність із «татарськими» переказами. У наративах 

зазвичай акцентують, що шведи особливо кривдили жінок: «Люди їх боялися, 

багатьом жінкам було лихо од них»
745

; «вони могли жінок вбивати, могли 

груди жінці вдрізати»
746

. А ховалися від них уже не в поліських нетрях, а 

будь-де в селі, аби лиш не зустрітися віч-на-віч із ворогом. «І вже хто там в 

льох сховався, хто сховався пуд ліжком. [...] Моʼ де хто в солому, моʼ де в 

клуні. […] То ховалися хто куди»
747

. Подібні мотиви більш відповідні з 
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історичними даними і свідчать про інший (порівняно з татарсько-турецькими 

загарбницькими набігами) характер перебування шведів на 

Західному Поліссі. Край був їх тимчасовим осередком під час шведсько-

московитської війни. 

На Маневиччині розповідають про одну сутичку ворогуючих сторін, 

яка нібито відбулася поблизу села Градиська. За переказом, царські війська 

влаштували шведам нічну облаву на тому місці, яке зараз називають 

Шеведським мостом. Колись там був рівчак і болотистість, але їх тоді 

«возами загатили», й «стали ходити через нього, як по греблі»
748

. 

Більше шведських мотивів містять топонімічні наративи 

Західного Полісся. Наталія Шкляєва зауважує, що в них ідеться про 

непристосованість ворожих військ до тутешніх природніх умов, будування 

переправ через водойми, назви яких досі побутують у народі, деякі 

особливості побуту тощо. На основі проаналізованих топонімічних 

хронікатів, дослідниця робить висновок про «набагато вищу організованість і 

облаштування шведської армії, вищий її культурний рівень, порівняно із 

татарськими ордами»
749

. 

У Любешівському районі побутує переказ про Орлика: «він в нас 

часто тут був»
750

. Проте навряд чи в ньому йдеться про історичну особу 

українського гетьмана ХVІІІ ст. Адже персонаж оповідання «сам із Купова, а 

прозивали його Орлік (його фамілія була Ярошевич)». Можливо, наратив 

повідомляє про місцевого очільника якогось повстанського руху. Проте з 

тексту переказу важко ідентифікувати, про які конкретні події тут згадує 

народ. Згідно з переказом, одного разу, коли ватажок був у селі зі своїм 

загоном, йому повідомили: «в тим в конци хутора облава ночує»
751

. Оскільки 

Орликових союзників було небагато, вирішили тихо піти з поселення, щоб не 

брати участі в нерівному бою. 
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У декількох західнополіських переказах топонімічного характеру 

згадано про події, які могли відбуватися в кінці ХVІІІ – ХІХ ст. Назви 

місцевостей пов’язують із переховуванням там чоловіків від військової 

повинності. 

У Турійському районі розповідають: «Забирали хлопцив в армию на 

двацять п'ять літ, о, і то ішли з Усмивич, з Сенявки, чи звідки там сюди 

втикали на Лувища»
752

. Це урочище тоді було важкодоступне, тому й 

послужило сховком. Та коли вже дізналися про місце втечі, «усюди наганяли 

їх. […] і там їх убивали, ту казали, шу то Забів'є. Стико пулягло багато 

хлопцив – рикрутив»
753

. 

За подібним переказом, на місці, де протягом двох років 

переховувалися чоловіки від 25-річної служби, утворилося згодом 

село Кримно Старовижівського району
754

. 

В історичних хронікатах містяться й згадки про Першу та Другу 

світові війни. Хоч ці трагічні події відбувалися порівняно недавно, а Західне 

Полісся не раз ставало ареною запеклих бойових дій, у наративній традиції 

краю збережено зовсім небагато відомостей про них.  

Під час Першої світової війни з літа 1915 до початку 1917 рр. на 

західнополіській території розташовувалась лінія фронту та велися 

інтенсивні бої
755

. Одначе свідчення про ті часи зафіксовано досить 

фрагментарно.  Це, певною мірою, пов’язано з тим, що під час польових 

досліджень, матеріали яких складають аналізовану архівну базу, 

інформаторами, на жаль, уже не могли бути учасники військових дій. Дуже 

мало зафіксовано свідчень і від «дітей війни». Сучасні ж респонденти 

загалом тільки стверджують факт, що такі війни відбувалися та несли 

жахливі наслідки, як і будь-які збройні протистояння. Подекуди інформують 
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про збережені тут із тих часів окопи, землянки, знайдені колись залишки 

бойових знарядь. 

Народна пам'ять зберігає поодинокі уявлення про ворога: «Австрієки 

у нас були. Вони на дивчєт казали «цурка». Вони усі були дородними, їх у 

армію добирали. Вони були велиці, здорові»
756

. 

Натомість народного воїна символічно обʼєктивізовано в персонажі 

Красної Пані. На Західному Поліссі зафіксовано оригінальні наративи про 

«велику вояку». Цей образ збірний та напівлегендарний.  

У Любешівському районі розповідають про жінку-полководця, яку не 

могли зловити й убити вороги
757

. «То була вояка – Боже, яка!»
758

. Та все ж 

під час «Мікулаївськії вуйни […] в ліси ємку викупали, прикрили, а вуна з 

куньми і впала… Закупали, ди й»
759

. Відтоді залишилася її могила.  

Беззаперечно, цей західнополіський персонаж заслуговує на особливу 

увагу. Його природу досі однозначно не з’ясовано. Попередньо ми звертали 

увагу на думку Віктора Давидюка, що Красна Пані – напівміфологічний 

образ, який може бути поодиноким елементом вищої міфології західних 

поліщуків
760

. Проте поєднання в народних наративах міфологічних, 

історичних і топонімічних елементів стає приводом для різнобічних поглядів 

на етимологію сюжету. 

Іван Денисюк, наприклад, убачає в персонажах західнополіських 

воячок відгомін прадавніх часів – тутешню «амазоніану». У розвідці 

«Амазонки на Поліссі» вчений шукає відповідь на «вічне» питання: 

«амазонки – міф чи реальність?»
761

 Свідчення про войовничих жінок 

знаходимо в працях багатьох дослідників – від Геродотових малоазійських 

савроматянок до ратнівських амазонок Любомирського. Іван Денисюк, 

аналізуючи всі тематично споріднені матеріали, зауважує, що такі мотиви 
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могли бути не міграційними, а виникнути «автохтонно, будучи своєрідним 

відображенням місцевих реліктових явищ матріархату»
762

. 

У вказаній праці наведено декілька зафіксованих на Західному Поліссі 

протягом ХХ ст. різножанрових текстів про дівочі військо, поселення, 

кургани-могили. Поряд із тим проаналізовано етнографічну інформацію про 

поліську звичаєвість, у якій також збережено пам'ять про матріархат і 

дислокальний шлюб як перехідну ланку до патріархату. На основі цих 

джерельних матеріалів і коментарів до них різних дослідників Іван Денисюк 

робить висновок, що войовничі жіночі угруповання на Поліссі – це реальний 

елемент нашої праісторії, який, зокрема, позначився на українській 

ментальності загалом. 

 Отже, в контексті такого історичного розвою образ Красної Пані в 

попередньо згаданих наративах з Любешівщини – не випадковий. Відтак 

його можна вважати й не виключно міфологічним, а історично обумовленим, 

оскільки жінка-воїн – реальне явище на Західному Поліссі. Та й зовнішній 

вигляд Красної Пані, й спосіб поховання, й військо, яке вона мала – загалом 

усе співвідноситься зі спогадами про войовничих жінок на тутешній 

території. Та чи про історично існуючого персонажа в часи Першої світової 

війни йдеться конкретно в цьому випадку? 

Очевидно, неможливо однозначно визначити природу образу Красної 

Пані. На нашу думку, він збірний і синтезує елементи багатьох історичних 

пластів. Адже конкретна часова локалізація подій стосується моменту 

загибелі Красної Пані, а її існування й діяльність, припускають, «ни тилько, 

шо за Миколая, може, то ранший вуно було»
763

. На думку Наталії Шкляєвої, 

«цей персонаж уособлює всі вже названі військові конфлікти, він, 

метаморфізуючись, трансформується в образ війни»
764

. 

Поєднання різночасових елементів часто трапляється в 

західнополіських наративах із різних причин. Це може бути виявом 
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перехідного світоглядного етапу, свідченням алохтонності явищ або новизни 

оповідань тощо. В історичних переказах таке можливо у зв’язку з тим, що в 

них ідеться про реальні події (порівняно недавні), але поряд із тим це 

переважно вже не меморати.  

Трапляється,  наприклад, сплутування дат і явищ двох світових воєн. У 

наративі зі Старовижівського р-ну респондентка («родилась при Польщи») 

розповідає, без сумніву, про Першу світову: «У 1918 роци напав німиць»
765

. А 

далі додає: «У оцю войну, то приходили партизани, яки йшли з Ковпаком»
766

. 

Одначе таке твердження неоднозначне. Факт перебування Сидора Ковпака на 

Західному Поліссі цілком достовірний. Адже він рядовим бійцем брав участь 

у т. зв. Брусиловському прориві (1916 р.) – наступальній операції, внаслідок 

якої від австро-угорських військ було звільнено значну територію 

теперішньої Волинської області. Проте партизанську діяльність Ковпак 

проводив під час Другої світової війни, до того ж далеко від досліджуваного 

краю. Водночас, на Західному Поліссі таки діяли партизанські загони, але з 

іншими очільниками.   

У міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.) західнополіський край 

перебував у складі Польської держави. Про поодинокі факти нібито тих часів 

розповідають деякі побутові наративи з Маневицького району. Польську 

гору, що біля села Костюхнівка, за народними свідченнями, «у 1932-35 году 

люди з села насипали її, і їм платили»
767

.  

За іншим подібним переказом, «цюю Польську гору насипали 

школьнікі»
768

. Він більш інформативний щодо тогочасних історичних подій. 

У ньому констатовано належність території у міжвоєнний період до 

Польської держави за президентства Юзефа Пілсудського та 

Ігнація Мосьцицького. «Три літ була та Польща, – згадує респондент 

передвоєнні роки, – ни треба було гучитиса. […] Я з другого класу прийшла в 
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треті дий покінула. Дий вже совєти прийшли, то ше ходила до Бекіша єдин 

клас»
769

.  

Свідчення «вони воювали – полякі, но я ни скажу, покі був кордон, за 

Сарнами десь він тутийка й був»
770

 також стосуються, очевидно, 

перерозподілу Польщі 1939 року. На згаданій території справді був 

Сарненский укріпрайон та діяв польський полк «Сарни», який у вересні того 

ж року відступив перед радянськими військами
771

. 

Наративи про події, які відбувалися безпосередньо у воєнний час (під 

час Другої світової) – це, переважно, меморати (реалістичні спогади 

очевидців або їх знайомих). Вони розповідають про жорстокий окупаційний 

режим на Західному Поліссі. Респонденти свідчать про розстріли населення 

та вивезення на роботу до німецьких країн.  

Про початок окупації, очевидно, йдеться в наративі з Любомльського 

району: «Наш голова сільради встрів їх з хлібом і соллю і подав на бумазі 

фамілії всіх комуністів в селі»
772

. Надалі вказаних людей зібрали та змусили 

викопати велику яму, у якій їх і поховали розстрілявши. «Були ше й живеї, 

то їх тоже позакидали живеми»
773

. Кажуть, на тому місці досі височіє 

могила-пагорб. 

З народних переказів довідуємося, що розстрілювали населення також 

за певними списками: «Ми зайшли, він вичитує з списка, кого бити. […] Тих, 

шо били, – то про праву сторону, а ті, шо по ліву, – то пішли додому»
774

. 

Декого вивозили «за Буг».  

                                                             
769 Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 11. Арк. 8(А). (Записано в с. Костюхнівка Маневицького р-ну Волинської обл.). 
770 Там само. 
771 Ленартович О. Ю., Кудь В. О. Початок Світової війни та радянізація суспільно-політичного життя 

Західного Полісся  // Західне Полісся: історія та культура. Наук. ред. В. К. Баран. Луцьк: ПрАТ «Волинська 

обласна друкарня», 2012. С. 434. 
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 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 111. Арк. 4 – 6, 8. (Записано в с. Вишків Любомльського р-ну Волинської обл.). 
773 Там само. 
774 Архів ІКА. ФОК. Арк. 141 – 142. (Записано в с. Піща Любомльського р-ну Волинської обл.). 
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У селі Яревищі Старовижівського району німці розстріляли весілля.  

Всіх загиблих «поховали в одну велику могилу. І ше й зара вона стоїть там, і 

пам’ятника поставили тим людям»
775

. 

Отже, події новітньої історії в наративній традиції Західного Полісся 

відтворено досить достовірно. Народ пам’ятає всі жахіття, які довелося 

пережити у зв’язку з перерозподілом світу в ХХ ст.  

Розгляд історичних мотивів дозволяє сміливо погодитися із 

твердженням Олексія Варламова, що на матеріалі народних переказів можна 

вивчати окремі факти й історичні зрізи певних епох
776

. Незважаючи на 

непопулярність указаної тематики в дослідженнях українських учених, цей 

матеріал вартий уваги та наочно демонструє, що західнополіський край 

ніколи не був осторонь суспільно-політичних подій. Конфліктні політичні 

проблеми тут вирішувалися силовими методами від найдавніших часів до 

минулого століття. Проте незважаючи на трагічність історичної долі регіону 

та його мешканців, традиційна культура поліщуків не знищена ворогом. А 

народні свідчення про історичні реалії ґрунтовно доповнюють скарбницю 

усної творчості. 

                                                             
775

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 200. Арк. 2. (Записано в с. Яревище Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
776 Варламов А. Н. Об историзме фольклора: по материалам фольклора эвенков // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. № 107. СПб, 2009. С. 113.  
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2.5. Героїчні сюжети 

 

Одну з груп народних наративів із конкретно-історичним типом 

зображення складають героїчні сюжети. Головний персонаж таких творів – 

людина, яка діє в непростих життєвих обставинах. Водночас, 

Віктор Давидюк зазначає, що вона може навіть не відзначатися нічим 

особливим, але, увійшовши в зміст народного наратива, тим уже набуває 

значущості
777

. Проте зазвичай героїчні легенди функціонально мають на меті 

розповісти історію людини, певні якості якої заслуговують на народну увагу.  

Наталія Малинська, досліджуючи категорію героїчного у фольклорі та 

літературі, героїчний ракурс зображення слушно називає національним 

художнім реалізмом
778

. Адже хронотоп творів насправді не виходить за межі 

реального, а їх пізнє походження сприяло естетизації багатьох елементів. 

Героїчні легенди українців досліджені зовсім мало та фрагментарно. 

Більшість науковців звертаються лише до т. зв. історико-героїчних текстів, 

зараховуючи їх до різних жанрів. На нашу думку, вказані сюжети складають 

лише одну групу мотивів у складі героїчної легендної прози. 

Часто в таких наративах народний герой діє в контексті конкретних 

історичних подій заради загального блага. Тобто йдеться зазвичай про 

певних історичних осіб із загальнонаціональним авторитетом. Проте в 

західнополіській традиції персонажами героїчних легенд стають зазвичай 

місцеві жителі, які одноосібно проявили мужність, відвагу, винахідливість, 

хитрість тощо і таким чином протистояли ворогу.  

У сюжетах про боротьбу з татарськими, турецькими та шведськими 

нападниками героями часто зображено жінок. Вони самостійно чинять опір 

грізним поневолювачам, захищаючи своїх дітей, майно чи власну честь.  
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 Давидюк В. Ф. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі). С. 211. 
778 Малинська Н. А. Героїчне у фольклорі та літературі. Дискурс канону :  Автореф.  дис... док. філол. наук: 

10.01.01 – українська література. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2002.  
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У народних оповіданнях селянки діють напрочуд відважно. Адже 

знаючи про жорстокість та безкомпромісність ворогів, які неодноразово 

лютували на Західному Поліссі ще з ХІІІ ст., жінки не бояться відверто 

виказувати зневагу до них і готовність захищатися. У таких, здавалося б, 

нерозгорнутих сюжетах, де героїні намочують бороду татарина в «лазбені» з 

медом
779

, топлять ворога в бочці з квасом
780

 чи ошпарюють людожера 

окропом
781

, міститься чимало інформації.  

Такі легенди відрізняються від подібних історичних переказів тим, що 

в них факт свавілля нападників зображено одинично та локалізовано в межах 

однієї оселі. Це свідчить про народнопоетичну обробку спогадів із метою 

героїзації людини в контексті загальновідомих трагічних подій. Такий 

висновок можна робити, знову порівнюючи вказані сюжети зі спорідненими 

в іншій жанрово-тематичній групі.  

Ми прослідковували, що в західнополіських історичних хронікатах 

подано досить-таки достовірну та панорамну побутово-емоційну картину 

краю часів татарсько-турецьких лихоліть. Під час завойовницьких наскоків 

селяни переховувались у поліських нетрях і лише інколи наважувалися на 

організовану боротьбу (укріплення поселень, масові силові протистояння). 

Тому подієво-образна організація сюжетів про сутички з татарином віч-на-віч 

у хаті в контексті тутешньої наративної традиції неодмінно свідчить про 

героїчний характер згаданих оповідань. 

Попередньо розглянувши історичні хронікати, ми також простежили, 

що респонденти часто повідомляють про особливо жорстоке ставлення 

шведів до жінок. Це підтверджено і в героїчних наративах. В одному з них 

жінка прийшла в село з лісового сховку, щоб зварити їсти, «аж тут двоє 

шведув заходить. Поіздівалися вони з її, а сами ждуть, коли вже вона 

наварить. Вони трохи придримнули, а жинка за теї чугуне – і їм на голову. 
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 Архів ІКА. ФОК. (Записано в с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.). 
780 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 83. Арк. 2. (Записано в с. Ветли Любешівського р-ну Волинської обл.). 
781 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 195. Арк. 2 – 3. (Записано в с. Комарово Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
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Поопарувала очи гадам, а сама втикла»
782

. Помітно, що сили скривдженої, 

проте нескореної, жінки гіперболізовано: вона проявляє терплячість, 

кмітливість та відвагу, тому самостійно розправляється із двома чоловіками. 

Так, науково доведено факт, що сили людини помітно збільшуються у 

стресовій ситуації. Але очевидно, що тут зауважено не фізіологічні 

можливості особи, а саме героїзовано селянку та її дії в протистоянні ворогу. 

На особливу увагу заслуговує легенда «Маруся-ягода та Іван-дуб»
783

, 

яка побутує на Маневиччині. На перший погляд, сюжет помилково можна 

сприйняти міфологічним чи казковим. На таку думку може наштовхнути 

імітація метаморфози героїв та функціональне навантаження образу німого 

Івана як захисника та гаранта безпеки села. За визначенням 

Лідії Дунаєвської, таке оповідання у складі міфологічної легенди 

внутрішньотематично класифікували би богатирським
784

. Проте уважний 

розгляд сюжету дає підстави вважати інакше. Вже історично-топонімічний 

хронотоп твору вводить його в рамки героїчної легенди.  

Територіальна й темпоральна конкретизація подій і поетизація образу 

неодмінно вказують на належність наративу до неказкової героїчної прози. 

Історія нібито відбувалася, «коли востаннє нападали на нашу землю 

татари»
785

, у селі Нова Руда та поблизу, де й дотепер знаходяться згадувані 

Чорний шлях і Глибоцьке озеро. Помітно, що німого Івана зображено 

нереалістично дужим: «має нечувану силу і сам собі викував п’ятипудовий 

меч. Інший того меча і з місця не зрушить, а він як візьме його в руку, то за 

раз може сосну зрубати. З ним навіть по дрова в ліс ходить. Зітне кілька 

дерев, одне під одну руку, друге під другу – і суне до хати»
786

. На думку 

Василя Сокола, подібні елементи фантастики в характеристиці персонажа 

«стають засобами його монументальної ідеалізації»
787

. Справедливість такого 

                                                             
782 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 152. Арк. 2. (Записано в с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
783 Золота скриня. С. 47 – 49 (Записано в с. Нова Руда Маневицького р-ну Волинської обл.). 
784 Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. 
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 Золота скриня С. 47 (Записано в с. Нова Руда Маневицького р-ну Волинської обл.). 
786 Там само. 
787 Сокіл В. В. Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика. 
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твердження демонструє й увічнення пам’яті про героя та його кохану шляхом 

співвіднесення їх із дубом і калиною, які виросли на місці їхньої загибелі: 

«люди звуть ті два дерева Іваном та Марусею»
788

. Таким чином у наративі 

продемонстровано й спадкоємність народної традиції. В етіологічних 

сюжетах присутнє уявлення про метемпсихозу – перехід душі покійника в 

іншу форму живої матерії, що означало безпосереднє продовження життя. 

Героїчна легенда з її конкретно-історичним відображенням дійсності 

послуговується традиційними елементами по-своєму: дерева стають 

символічним продовженням «життя» героїв у пам’яті наступних поколінь.  

У розглянутій історії присутні також елементи народної етики. В 

Івановому характері втілено чимало доброчесностей: порядність, 

співчутливість, самопожертва, чистота почуттів, любов і вірність тощо.  

З часів ворожих протистоянь у західнополіському краї збереглося 

чимало топонімів. Цей факт ми вже спостерігали, розглядаючи історичну 

прозу регіону. Назви поселень і місць часто пояснюють і в героїчних 

оповіданнях. У них знаходимо вмотивування різних типів.  

Одна група сюжетів будується довкола мотиву спалення нападниками 

сіл, на місці яких згодом будуються нові. Так, село Липно заснував чоловік, 

який у дитинстві під час нападу монголів сховався на липі. «Героїзм» його 

починається з того, що після розгрому та спалення села він вижив 

самостійно, не втікши з усіма іншими жителями. А потім ще й «пішов у 

військо, щоб татарам одомстити. А як вернувся, то коло тих лип поставив 

першу хату на старому місці»
789

. 

У легенді з Турійського району (запис Олекси Ошуркевича) з нападом 

татар та спаленням села пов’язано три топоніми – села Осекрів, Твердині та 

місцина Кучмина гора
790

. Усі вони з’явилися внаслідок бою з кривдниками 

козацького війська на чолі з Кучмою, яке швидко прийшло на згарище. Образ 

отамана в наративі чітко не виписано, проте це можливо зробити за кількома 
                                                             
788

 Золота скриня. С. 49. (Записано в с. Нова Руда Маневицького р-ну Волинської обл.). 
789 Там само. С. 42. (Записано в с. Липно Ківерцівського р-ну Волинської обл.). 
790 Леганди та перекази. С. 113–114 (Записано в с. Купичів Турійського р-ну Волинської обл.). 
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поданими штрихами у творі. Побачивши картину сплюндрованого села, 

Кучма вшанував загиблих, злізши з коня та скинувши шапку; під час запеклої 

битви отаман загинув; козаки з жалем поховали свого очільника за козацьким 

звичаєм, а могилу насипали шапками. Відтак очевидно, що героя вважали 

людиною доброчесною, відважною, мудрим та зразковим керівником 

війська, чим він заслужив пошану козаків і народу загалом.  

Дещо по-іншому розгортається сюжет у легенді про село Семки
791

. 

Його теж заснували хлопці, які вижили після спустошення рідного села 

татарами. Проте тут простежуємо нетипову поведінку ворогів. Помітивши 

дивні речі в хаті, де ночували, вони не знищили її, а спробували хитрістю 

розібратися, у чому причина. Знайшовши дітей, які там ховалися, зберегли їм 

життя, бо отаман виказав повагу до їх мужніх батьків. Отже, у народній 

пам’яті хлопці постали героями як продовжувачі роду відважних селян.  

Героїзм як узагальнення морально-духовних якостей персонажа 

показано в легенді «Горошкова гора»
792

. Місцину назвали так на честь 

загиблого й похованого там Івана, який пішов воювати й «за нас усіх голову 

поклав!»
793

. Героїчний образ вимальовано послідовно: його називають 

хорошим хлопцем; коли всі зібралися виступати проти ворогів, і він пішов; 

на місці його поховання, щоб легко спочивалось, не збирають грибів, не 

рубають дерев; а його кохана Настка ще довго тужила-голосила за вбитим. І 

якщо всі названі характеристики здаються цілком правдоподібними, то 

яскравою гіперболічністю заради ідеалізації образу вважаємо таку заувагу: 

«Виросли на тій горі високі сосни, грибів, ягід багато. Кажуть, що ті ягоди 

дають хлопцям велику силу, бо то з тих сліз, що виплакала Настка за своїм 

милим»
794

.  

Динаміку народної традиції простежуємо в легенді про братів Білинів. 

Ідеться про присутність у творі трансформованого міфологічного мотиву 

                                                             
791 Леганди та перекази. С. 105. (Записано в с. Семки Маневицького р-ну Волинської обл.). 
792

 Золота скриня. С. 30. (Записано в с. Сереховичі Старовижівського р-ну Волинської обл.). 
793 Там само. 
794 Там само. 



184 

 

провалля під землю. В аналізованому наративі воно стається для запобігання 

трагедії, коли татари наздогнали братів, які втікали з церковними дзвонами. 

Так, «все пішло в землю: і брати Білини, і дзвони, і татари з кіньми»
795

, 

проте така кульмінація сюжету все ж позитивно вирішує долю персонажів як 

героїв, бо ж вони загинули заради благої справи. До того ж їхні тіла не були 

сплюндровані нападниками, дзвони не потрапили до рук невірних, а самі 

вороги теж загинули. Отже, причинно-наслідковий розвиток мотиву 

відбувається відміно від міфологічного, при якому земля поглинає винуватця 

для покарання або провалля стається внаслідок вербальної магії – прокляття. 

Водночас у героїчній легенді все ж збережено елемент утворення  

природного об’єкта та місці пригоди. Щоправда, він також підпорядкований 

внутрішнім законам жанру: слугує акцентом героїчного шляхом увічнення 

пам’яті про подію. 

 Отже, у розглянутих героїчних наративах жінок зображено 

терплячими, кмітливими та відважними, а чоловіків – рішучими та сильними 

захисниками. Такі сюжети з історичним тлом гармонійно співвідносяться з 

подібними хронікатами інформативно. Проте помітно, що в них 

по-особливому виділено одного персонажа, який вдало діє у складній 

ситуації. Причому для героїзму жінок достатньо вберегти себе, а в сюжетах з 

чоловічими образами простежуємо героїчну діяльність заради загального 

блага (у західнополіській традиції – на рівні сільської громади). 

Наталія Ярмоленко надзвичайно вдало дає оцінку героїчній народній 

творчості загалом: «Усний героїчний епос синтезує аксіологію народу та 

його історико-суспільний досвід, оспівує героїчні вчинки фантастичного й 

хронікального характеру, змальовує поведінку вояків в екстремальних 

життєвих ситуаціях»
796

. Цілком справедливо застосувати таку 

характеристику і для аналізованої тематичної групи історико-героїчних 

наративів Західного Полісся. 

                                                             
795 Золота скриня. С. 26 (Записано в с. Білин Ковельського р-ну Волинської обл.). 
796 Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми. С. 27. 
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Погоджуємося також із думкою Василя Сокола, що зображення історії 

в таких сюжетах слід розглядати «як явище народного мистецтва, якому 

властиві певні естетичні закономірності, що представляють своєрідний 

художній світ»
797

. У розглянутих західнополіських легендах історичне тло в 

оформленні сюжету виступає причиною колізії та як наслідок – героїчної 

діяльності персонажів. За допомогою різних прийомів (гіперболізації 

моральних і фізичних сил людини, збереження пам’яті про події у 

співвіднесенні їх із природними об’єктами та їх назвами тощо) народ 

створює своєрідні ідеальні образи. І в будь-якому разі, навіть у випадку 

трагічної розв’язки – смерті персонажа – героїчну місію таки виконано, що й 

провокує, на нашу думку, появу та фольклоризацію таких творів. 

Чимало героїчних легенд Західного Полісся не пов’язані з 

конкретними історичним подіями. Це той пласт народної творчості, який 

чомусь досі залишається поза увагою дослідників. За висловом 

Олени Таланчук, «героїка притаманна багатьом жанрам українського 

фольклору, які хоч і не в конкретних образах, подіях, ситуаціях, а 

метафорично відображають картини минулого нашої землі, уявлення про 

подвиг, мораль – загалом ментальність українця». На нашу думку, цілком 

правомірно застосувати таке твердження й до групи героїчних легенд, у яких 

події та головні дійові особи справді не мають загальнонаціонального 

значення, проте в локальних побутових обставинах образно передають 

емоційно-моральний посил народу на певному етапі розвитку. 

Для західнополіської прози загалом характерна контамінація мотивів 

із різною етимологією, що, власне, також демонструє динаміку традиції. 

Особливо часто це стосується топонімічної тематики, адже народна 

топоніміка – найбільш гнучка система фольклорного епосу. Героїчні легенди 

також позначені вказаною особливістю, що ми вже простежували, 

розглядаючи сюжети т. зв. історико-героїчної групи. Такі поєднання присутні 

й у інших творах аналізованого наративного масиву. 
                                                             
797 Сокіл В. В. Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика. 
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Так, приміром, у легенді «Троянівка» на честь мудрого чоловіка, 

котрий допоміг дубинчанам упоратися з природним катаклізмом, назвали 

врятоване місце. Селяни не могли дати раду розливу великої води з криниці: 

ні камінням неможливо було загатити, ні деревом, ні піском. Троян порадив 

їм спробувати дієвий метод, знаючи: «Вода не любить вовни»
798

. Людям 

вдалося приборкати стихію, «а правити громадою запросили мудрого 

Трояна»
799

.  

Події в легенді відбуваються в давноминулому часі, «коли ще в наших 

лісах трубили дикі тури […]. Ставили вони [люди] по лісі пастки, в які 

попадався усякий звір, ловили рибу та й з того жили»
800

. Цей момент 

важливий тим, що розкриває справжню природу героїзму Трояна. У ті далекі 

часи, до яких народ відсилає нас початковою вказівкою, найважливішим 

завданням було вміння правильно взаємодіяти з природою. І саме завдяки 

знанням, які головний персонаж почерпнув від предків – «згадав, як батько 

казав колись, що воду можна вгамувати лише вовною»
801

 – вдалося вберегти 

поселення, якому загрожувало знищення.  

Значно пізнішого походження, згідно з народною легендою, 

поселення Ковель, яке виросло навколо кузні хорошого майстра. Одного разу 

коваль підкував усіх коней війська волинського князя, і жодну з підков не 

згубили в битві. Окрім такої заслуги, героїзм персонажа підсилено 

моральним елементом. «У ковлє» стало вчитися багато князівських людей, 

які й розбудували поселення серед лісу та боліт. Бо ж коли князь хотів 

«забрати коваля з родиною до себе в палац»
802

, той відмовився, 

обґрунтовуючи свою позицію кількома переконаннями: «то ще невідомо, що 

з того вийде. У твоїх хоромах, князю, я тобі такий милий не буду – то раз. А 

там на твоїй землі, може, й вода не така, як у моїй криниці, і залізо не 

матиме того гарту, а, може, й сам я, відірвавшись від рідного місця, тої 

                                                             
798 Золота скриня. С. 39 (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинської обл.). 
799 Там само. 
800

 Там само. С. 38 – 39. 
801 Там само. С. 39. 
802 Там само. С. 87 (Записано с. Білин Ковельського р-ну Волинської обл.). 
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сили в руках не матиму»
803

. Такі тези цілком можна вважати справжньою 

народною філософією.  

Героїчна легенда про події в селі Сереховичі (Старовижівський р-н) та 

прилеглих територіях, окрім топонімічних, поєднує ще й міфологічні мотиви. 

Назви тутешніх населених пунктів та кутків походять нібито відтоді, коли 

батько Олександр розподілив ці території між своїми синами. Героїзує народ 

найстаршого сина, котрий був і добрим хазяїном, і доброзичливим сусідом. А 

згодом він трагічно загинув у нерівному бою під час нападу татар. 

Міфологічне забарвлення має мотив передбачення Сереху такої його долі. 

Попередньо ми вже висловлювали думку, що образ водяного, який передрік 

чоловіку майбутнє, може мати не традиційне анімістичне походження, а бути 

духом предка, у цьому випадку – померлого батька. 

Різнорідні мотиви поєднує й легенда «Скочище»
804

, записана на 

Західному Поліссі Юзефом Крашевським. Цей наратив дуже інформативний і 

вміщує сюжетні елементи, доволі давні за походженням.  

Тематичним центром оповідання виступає випробування парубків і 

їхнє потоплення, а за ними – й загибель дівчини. Асоціативно такі події 

видаються відгомоном давнього обряду чоловічої ініціації, а саме – змагання 

як елемент звичаю обирати пару шляхом випробування (поряд із тим, у 

тексті присутня згадка про обов’язкову структурну частину традиційного 

весілля – сватання й одне з дрібніших дійств обряду – відмову). Безперечно, 

такий мотив трансформований і сповнений легендного драматизму. Ця 

сюжетна частина виступає у творі кульмінаційною і стає причиною 

топонімічного характеру кінцівки.  

Поряд із тим згадка в оповіданні про зурочення виступає алюзією 

міфологічних уявлень народу про відьомство. Таке явище, як ми вже 

переконалися, досить популярне в західнополіському краї, а в прозовій 

традиції збережено чимало сюжетів з персонажами, художня природа яких 

                                                             
803 Золота скриня. С. 87 (Записано с. Білин Ковельського р-ну Волинської обл.). 
804 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 25–26. 
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пов’язана з волхвуванням. Важливо, що такий елемент у легенді про 

Скочище не поєднано з дією злого духа, а подано нарізно. Таким чином, цей 

сюжетний момент свідчить про збереження досить давніх вірувань, які не 

асимілювалися з християнськими, а побутували поряд окремішньо. Хоч 

релігійний вплив уже теж присутній: означення «недобрі» люди та їх 

можлива злодіяльність – це вже пізніше трансформоване народне уявлення 

про небезпечність знахарів. До того ж, надалі в сюжеті згадано 

безпосередньо Бога та християнські атрибути: хрест, Євангеліє, священицьке 

благословення тощо. 

Сподіваємося, що розглянутий народний твір не зазнав особливої 

авторської обробки, а відтак проаналізована легенда стає свідченням певних 

особливостей збереження в західнополіському наративі різнорідних 

архаїчних елементів, їх трансформації та контамінації. Поряд із тим події 

історично окреслено згадкою про панщину. Тому наратив усе ж порівняно 

пізнього походження. 

Такі поєднання міфологічних і апокрифічних мотивів у героїчних 

сюжетах – явище непослідовне, але в загальнонаративному контексті 

можливе. Звичайно, творення оповідань із різними способами відтворення 

дійсності значно віддалене в часі. Тому елементи, які поєднуються, зазвичай 

або найтрадиційніші, або ж навпаки – віяння сучасності. Водночас 

обов’язково відбуваються і їх трансформаційні процеси. Поряд із тим, у 

таких наративах дія (і, власне, колізія, яка слугує центром побудови сюжету) 

завжди відбувається в конкретно-історичному часопросторі, міфологічні 

моменти сприймаються позареальними, апокрифічні – сакральними. 

Значну частину героїчної епіки Західного Полісся складають сюжети 

про соціально нерівні відносини. Зазвичай у конфлікті задіяні молоді люди, 

які полюбилися та хочуть бути разом, незважаючи на різне економічне 

становище, та батько-пан, який перешкоджає такому шлюбу. Події 

розгортаються під час суспільно-політичних процесів панщини у краї, тому 

можемо визнати такі наративи досить пізнього походження.  
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 Усі твори такого типу, з одного боку, возвеличують почуття кохання 

та готовність на будь-які вчинки заради нього, а з іншого – викривають 

гординю та нахабство панів. Звичайно, у кожному сюжеті існує чимало 

додаткових мотивів, у яких теж закодовано певні народні переконання. 

Лейтмотивом героїчних сюжетів про трагічне кохання стає покарання 

за сміливі почуття та його наслідки. В одному випадку пан карає 

недостойного його дочки бідняка. Та через це страждає не тільки хлопець, а й 

дівчина, бо після розлуки «вона здурила»
805

 чи «вмерла дівка, бо тоже зіла 

тих вишень [отруєних батьком – Л. Д.]»
806

. В останньому випадку 

акцентовано ще й на загальносимволічній карі: «З того вишні стали 

засихати. Казали, що то кара за великий гріх»
807

. 

В інших наративах, не бажаючи коритися волі батька, молоді самі 

чинять над собою розправу: дівчина кидається у воду, а за нею – і її 

коханий
808

. 

Нечасто трапляється в легендах, що батько мириться з тим, що його 

дитина все ж обирає життя з наймитом. Таке спостерігаємо в оповіданні про 

історію Любаша (доброго парубка, якого поважали всі в селі) та панської 

дочки. Спочатку всіляко протидіючи радикальними методами, згодом пан 

підтримав молоду пару. Але сталося це тільки завдяки тому, що шляхтич був 

радий знайденню дочки. Бо ж молоді втекли з маєтку, самостійно 

побудувалися на новому місці та жили «не гірше й не краще від інших 

простих людей»
809

. В іншому варіанті цей сюжет подано в історичному 

контексті з чітким окресленням суспільно-економічної ситуації у краї на 

початку ХV ст. та цієї пригоди у Владавському старостві шляхтича Верлі
810

. 

На противагу цьому сюжету в легенді з сусіднього села Дольська 

батько не зміг простити дочці її вибір чоловіка з незнаного роду. Більше 

                                                             
805 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 28. Арк. 5. (Записано в с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.). 
806 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 111. Арк. 4. (Записано в с. Вишнів Любомльського р-ну Волинської обл.). 
807 Там само. 
808

 Золота скриня. С. 95 – 96 (Записано в с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл.). 
809 Там само. С. 94 (Записано в смт Любешів Любешівського р-ну Волинської обл.). 
810 Там само. 
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того – він влаштував жорстоку помсту. Зібравши бенкет нібито з нагоди 

примирення, «батько запалив порох, попередньо закопаний у бочках під 

замком, і увесь замок з гостями, челяддю і самим винуватцем злочину 

рознесло на дрібні шматки»
811

. Героєм, а конкретніше – антигероєм, у 

розглянутому наративі виступає пан. Традиційно народ не дає узагальненої 

оцінки персонажу, а залучає лише певні маркери, у цьому випадку – це 

«зрада», «винуватець злочину». Примітно також, що мстиве покарання тут 

набуває глобального характеру, адже, окрім безпосередньо причетних до 

конфлікту, загинули в результаті ще й невинні люди.  

Отож, у розглянутій тематичній групі на першому плані – антигерой. 

Він – протилежність народного морально-етичного образу героя. У 

результаті його діяльності зазнають страждань «винуватці» конфлікту, сам 

головний персонаж, а також інші невинні люди. Натомість закохані стають 

поетичним уособленням чистоти й безкорисливості почуттів, які уявляються 

тим, заради чого варто ризикувати, і тим, без чого неможливо жити, а тому 

варто радше померти. Причому прослідковуємо, що традиційнішими 

видаються сюжети з летальним закінченням. Проте бачимо й розвиток: у 

випадку, коли молоді люди борються та продовжують жити у складних 

обставинах, наратив будується саме навколо їхнього «героїзму». 

Народне оповідання про «антигероїв» записав на Поліссі і 

Юзеф Крашевський. Розповідь про мисливську суперечку шляхтича з паном 

виникла, очевидно, на пізньому етапі функціонування наративної традиції 

краю. До того ж, конфлікт на основі порушення приватної власності не 

традиційний для Західного Полісся. Народна форма твору, на нашу думку, 

тут дещо модифікована, адже наратив послідовно будується на 

порівняльному паралелізмі. Водночас у творі по-народному тонко 

підкреслено певні деталі майнової нерівності героїв і засуджено їхню 

заздрісність, зажерливість і мстивість. 

                                                             
811 Золота скриня. С. 96 (Записано в с. Дольськ Любешівського р-ну Волинської обл.) 
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У Маневицькому, Камінь-Каширському та Ковельському районах 

поширені наративи про дужих людей, героїзм яких і проявився завдяки 

застосуванню сили. Події відмінні за функціональною спрямованістю та 

відбуваються в різних контекстах.  

Чоловік утопив вовка, який надокучав селянам все літо
812

, інший – 

забив києм вовка, який постійно крав овечок
813

. Дядько був таким дужим, що 

на плечах наносив собі «на цілу хату лісу»
814

; а чоловік із богатирського роду 

демонстрував свою силу, перенісши самостійно залізну рейку «(а йому десь 

на ту пору літ, може, дев’яносто було)»
815

. Здоровань, змагаючись із трьома 

хлопцям, сам усіх поборов
816

. Сильна жінка перемогла борця у поєдинку, 

натомість удома терпіла побої чоловіка, які їй «все одно, що комар 

укусить»
817

. Таким чином герої позбавляють односельців незручностей, 

дивують та захоплюють своєю силою, а жінка ще й розчулює чоловіка 

покірністю. 

Отже, героїчні легенди Західного Полісся – своєрідна частина 

наративного масиву краю, хоч вони й доволі пізні за походженням, і 

функціонально дещо опосередковані. Спадкоємність традиції в них 

засвідчено шляхом залучення давніших мотивів: міфологічних, 

апокрифічних, історичних, топонімічних. Проте саме такі поєднання 

демонструють розвиток суспільної свідомості, а відповідно – й оповідної 

творчості. При героїчному способі зображення як одному з різновидів 

конкретно-історичного відтворення дійсності значною мірою залучено 

естетизацію образів, що передбачає відхід від сакрального та натомість – 

гіперболізацію можливостей людини в профанному часопросторі (часто 

конкретизованому). 

                                                             
812 Золота скриня. С. 105 – 106 ( Записано в с. Старі Кошари Ковельського р-ну Волинської обл.) 
813 Там само. С. 109 (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинської обл.) 
814 Там само. С. 107 – 108. 
815 Там само. С. 110 (Записано в с. Схобихва Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
816

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 29. Арк. 5. (Записано в с. Краснилівка Камінь-Каширського р-ну 

Волинської обл.). 
817 Золота скриня. С. 109 (Записано в с. Троянівка Маневицького р-ну Волинської обл.). 
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Утилітарна спрямованість розглянутих наративів у емоційно-

моральному посилі народу. Адже об’єктом творчої уваги виступає людина, 

яка постає чи-то героєм, який здатний на подвиги, а чи персонажем, 

поведінка якого гідна лише засудження. Філософію героїчних сюжетів 

складає бінарна опозиція добра і зла, по-особливому втілена в 

характеристиках образів і моделях поведінки: героїзм персонажів 

життєствердний і протилежний у випадку діяльності антигероїв. 

Здійснений семантичний опис героїзму, який будується в 

досліджуваних творах за фізичними й моральними критеріями людини, дає 

можливість уявити західнополіський еталон героя. Це й борець заради 

громадських інтересів, і сильна особистість у індивідуальному прояві. До 

того ж не можемо погодитись із твердженням дослідників щодо маскулінної 

функції героїчної епіки, ніби це «суто «чоловічі» твори, що відображають 

чоловічий тип поведінки та стиль життя»
818

. Адже в західнополіській 

традиції героями часто зображено й жінок. 

 

 

                                                             
818 Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми. 36 с. 
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2.6. Побутові наративи 

 

Побутові оповідання функціонально спрямовані на пояснення 

походження певних побутових об’єктів. Проте в таких наративах часто 

поєднані й інші мотиви. Тому чіткої межі між побутовими та топонімічними 

й історичними переказами немає. Адже етимологію деяких об’єктів 

пов’язують саме з їхньою назвою чи конкретними подіями минулого.   

Безперечно, такі наративи побутують у кожній місцевості. Одначе, 

кількісно їх збережено небагато. Тому й не проводять системних досліджень 

побутових переказів. Інколи розглядають ці сюжети в інших тематичних 

комплексах, ігноруючи їх справжній домінантний елемент. 

Функціонально такі твори відповідають на питання «За яких обставин 

виникла та чи інша реалія?» Проте йдеться не про етимологію живої 

природи, яку співвідносять, переважно, зі світоглядними уявленнями. 

Вказані перекази стосуються об’єктів, які створені безпосередньо за участю 

людини, хоч вони і стають частинами природного середовища.  

На Західному Поліссі побутові оповідання складають невелику 

частину народної неказкової епіки. Вони стосуються походжень курганів, гір, 

могил, виникнення сіл тощо.  

Найбільшу групу побутових наративів складають перекази про 

утворення гір і курганів-насипів. Наталія Шкляєва, досліджуючи топоніміку 

Західного Полісся, також аналізує оповідання з оронімічними (походження 

назв об’єктів рельєфу) мотивами
819

. Дослідниця подає історіографічну 

довідку про питання оронімії у працях українських науковців 

(Івана Вагилевича, Георгія Булашева, Василя Скуратівського, 

Павла Тутковського, Василя Сокола), зауважуючи, що аналізовані ними 

                                                             
819 Шкляєва Н. В. Топонімічна народна проза Західного Полісся: історія і сучасність. С. 193–203. 
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матеріали пояснювали походження гір «в основному на світоглядному 

рівні»
820

.  

Західнополіська традиція має свою специфіку щодо цього питання. 

Адже рельєф Полісся відносно рівнинний, подекуди з незначними 

підвищеннями чи впадинами. А тому йдеться не про власне гори, а пагорби. 

Причому цілком можливо, що утворення деяких із них насправді позначено 

втручанням людини. 

У Старовижівському та Маневицькому районах побутують наративи 

про Чорну гору та Церковище відповідно. Обидві утворилися на місці 

будівель. У першому випадку – це згарище від панового заводу, якого «не 

відомо хто одної ночи пудпалив»
821

, а в іншому – «там була церква, і вона 

завалилася, чи то її засипали»
822

. Помітно, що у творах присутні й 

топонімічні моменти, адже назва місцин співвідноситься з оповіданими 

подіями. Проте основне тематично-функціональне навантаження наративу – 

в окресленні причин та способів появи зазначених рельєфних об’єктів.  

Неподалік у тому ж Старовижівському районі розповідають про 

гостру високу гору. Цей насип – «то було кладбище для тих людей, шо самі 

себе унічтожали»
823

.  Згідно з народними віруваннями, самогубців завжди 

ховали поза кладовищем і над ними не здійснювали поховальних обрядів. За 

дохристиянськими переконаннями душі таких покійників могли шкодити 

живим після смерті, і, відповідно, місце їх поховання було нечистим. 

Відповідно до християнських уявлень душі самовбивць належать дияволу, а 

тому не належно ховати їх поряд із іншими християнами (хоч нині вже 

відійшли від такої практики). Водночас у аналізованому наративі немає 

жодного натяку на причину такого способу поховання, а, отже, цілком 

дотримано конкретно-історичного способу відтворення. 

                                                             
820 Там само. С. 193. 
821

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 191. Арк. 2. (Записано в с. Сукачі Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
822 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 14. Арк. 7. (Записано в смт Колки Маневицького р-ну Волинської обл.). 
823 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 182.  Арк. 4 – 5. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
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Поряд із тим існує чимало інших наративів про могильники різного 

походження. Причому й археологи зазначають, що поховальні пам’ятки 

стають «цінним джерелом для вивчення історії та культури населення 

Західного Полісся»
824

. 

Часто в західнополіських наративах походження гори чи кургану 

співвідносять із історичними подіями. На тих місцях відбувалися масові 

поховання. Так, наприклад, у Яревищі (Старовижівський р-н) «є тико одна 

висока могила, то шо на Заполони. То там похаване розстріляне весіллє. То 

було в той чєс, як ше ішла вуйна з німцяме»
825

. Подібні заховання 

відбувалися й після великих битв, які приносили багато жертв. Під час 

сутичок із татарами «мніго народу померле, то й поскладале всіх разом да й 

зимлею прикреле»
826

; «багато загенуло, туго й зрубелі могілка»
827

. 

Яскравим підтвердженням правдивості таких заховань стає історія з 

крайніх південних районів Західного Полісся. Один господар вирішив 

зробити погреба з насипу поблизу своєї оселі: «прокопав усередині там все, а 

тут прикриття зробити – та й, та й вже погреб. Як він став копати – а 

там черепи, і ці, і, значить, кустяки. То була могила, видно, шо там бій був… 

Крепкий був»
828

. 

Неодноразово згаданий переказ про могилу Красної Пані також 

розповідає про місце своєрідної військової сутички. Попередньо ми вже 

аналізували різнорідні тематичні елементи, збережені в цьому короткому 

наративі. Проте домінантним, на нашу думку, у ньому виступає все ж мотив 

про обставини та спосіб утворення об’єкта – могили воїна: «В ліси ємку 

викупали, прикрили, а вуна з куньми і впала… Закупали, ди й»
829

. 

Розповідають також про могили-кургани, насипані шапками: «То 

кажуть, теї козаки, шо билися, брали в шапку землю і насипале кожен на 

                                                             
824 Могильники як джерело вивчення духовної культури Західного Полісся// Західне Полісся: історія та 

культура. Наук. ред. В. К. Баран. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. С. 87. 
825 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 200. Арк. 2. (Записано в с. Яревище Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
826 Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 4. Арк. 1. (Записано в с. Підкормілля Любешівскього р-ну Волинської обл.). 
827

 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 34. Арк. 2. (Записано в с. Вишнівка Любомльського р-ну Волинської обл.). 
828 Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 9. Арк. 8. (Записано в с. Котів Ківерцівсього р-ну Волинської обл.). 
829 Архів Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 88. Арк. 7. (Записано в с. Деревок Любешівського р-ну Волинської обл.). 
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побитих»
830

. Наталія Шкляєва зауважує: «Звичай насипання гір на могилах 

воїнів шапками має глибоко історичне коріння. Насипана гора у такому разі є 

не лише символом поваги, а й певним орієнтиром на шляху при 

поверненні»
831

. 

Своєрідними символами стають «українські могили», насипані 

повстанцями: «Там ни захороняли, а така… настояща українська. […] То 

такий був, як ото символ український»
832

. У Старовижівському районі 

респонденти описують велич бандерівського насипу: «Була така двох- чи 

трохетажна такая широкая чотирохгранная, тако: один, а там менший, а 

там ше менший. І дубовий хрест. Та висока-висока була…»
833

. А на 

Маневиччині побутує наратив у такому варіанті: «Коли перший раз будували 

Україну, то насипали велику могилу шапками. Але Бог не дозволив зробити 

тоді». В обох випадках пам’ятку було зруйновано «рускими», коли прийшла 

радянська влада. Проте в Старому Чорторийську на тому місці згодом 

«поставили велику фігуру»
834

. 

Такі кургани, хоч подекуди і зруйновані противниками українства, 

стають справжніми монументальними осередками пам’яті про нескореність 

національного духу: «Був ше хрест, плиттю обложений, доробляні стручки 

синьо-жувті, і був він огорожений, і луди співали «Ше не вмерла 

Україна…» »
835

. 

Звичай споруджувати хрести, на думку вчених, має ще ритуальне 

забарвлення: таким чином охороняли поселення від нечистої сили, епідемій, 

катаклізмів, воєн
836

. Проте вважаємо, що хрести на «українських могилах» 

Західного Полісся були символом сповідування козацької віри, знаком 

                                                             
830 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 294. Арк. 2. (Записано в с. Торговище, Турійського р-ну Волинської обл.). 
831 Шкляєва Н. В. Топонімічна народна проза Західного Полісся: історія і сучасність. С. 199. 
832 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 194. Арк. 3 – 4. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
833 Там само. 
834 Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 11.  Арк. 7. (Записано в с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну 

Волинської обл.). 
835 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 194. Арк. 7. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
836

 Данилюк А. Дорогами українського Полісся – до прабатьківщини слов’ян // Берегиня. Історія, звичаї, 

традиції українського народу. 1994. № 2 – 3. С. 25 

Скуратівський Василь. Русалії. К. : Довіра, 1996. С. 45. 
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поховання загиблих воїнів і виявом поваги до повстанського духу. А відтак – 

стали пам’ятниками минулого. 

Ще один варіант походження хрестів на Поліссі записав 

Юзеф Крашевський: «– Що означають ці хрести, що стоять на березі 

річки? – спитав я у візника. – Чи тут хто загинув?  

– Ні, пане, – відповів мені. – Це інша пам’ятка. Плисаки, пливучи з 

деревом до Гданська, ставлять їх на пам’ять в місці, де провели великодні 

свята»
837

.  

Отже, походження та значення хрестів, які часто можна побачити в 

західнополіському краї, таки неоднакове. Тому щоразу варто звертатися до 

індивідуального народного пояснення. 

Юзеф Крашевський також подає цікаву розповідь «місцевого 

чичероне» – мельника з Маневиччини – про велику суху яму, яка колись 

нібито була джерелом: «– Було, кажуть, раніше ще одне таке вікно, в 

іншому місці, – відповів, – але це вже давно. З того боку гостинця, за кілька 

стай, є навіть глибока, тільки що суха яма, і кажуть, що з неї перш так 

само йшла вода, як і тут. Раз нібито бігали корови й бички, прийшли 

напитися води до вікна, повпадали, та й решта за ними. Зараз од того часу 

обурилася вода, яма пересохла, а тут відкрилося друге вікно»
838

. 

Простежуємо, як походження побутового об’єкта пояснено реалістично-

міфологічними подіями. Така історія може бути цілком достовірною, проте її 

вмотивування «обуренням» води зберігає ще й відголосок давніх 

світоглядних уявлень про водойми як місце очищення, а власне джерельну 

воду як живу й цілющу. Саме тому «вікно» не могло водночас вміщати туші 

тварин і бути живодайним, а відтак відкрилося в новому місці. 

  На Камінь-Каширщині побутує наратив про «татарське зілля». За 

народним переказом, так називають лепеху («а в них будьби-то аїром»
839

), 

яку на Полісся завезли татари, домішуючи її до вівсяного корму. «То кінь 
                                                             
837

 Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви. С. 128. 
838 Там само. С. 61 – 62. 
839 Золота скриня. С. 43 (Записано с. Тоболи Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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навіть, коли овес їсть, то воно в ніздрі позалітає. От і кажуть, що то, коли 

татари поїли коней коло води, зілля насіялось. Воно й росте переважно 

понад берегами. Серед болота його не дуже, хоч скільки вже літ тому буде, 

і вітер розносить, і з  водою могло насіятись. Але ні, чогось-таки біля берега 

більше росте...»
840

. 

Інколи трапляються побутові перекази про способи утворення сіл. 

Часто походження й назву села (а також його кутків, вулиць, полів), 

співвідносять із першопоселеннями-засновниками, власниками, знаними чи й 

звичайними жителями поселень тощо. Антропонімію топонімічної прози 

західнополіського краю досліджує Наталія Шкляєва
841

.  

Деякі наративи, одначе, повідомляють, як саме постало село, 

безвідносно до його назви. Наприклад, село Підбороччя Камінь-Каширського 

району походить відтоді, «коле женився вин [Маковецький], то построїли 

йому хату на хутори, недалеко од Чорча. То було в 1928 роци. З тих пир 

почале і строїте хате. Так і зʼявелося сило наше»
842

. 

Отже, побутові перекази Західного Полісся – це невелика частина 

наративної творчості краян із конкретно-історичним способом відображення 

дійсності. Помітно, що походження об’єктів у цій тематичній групі оповідань 

виключно реалістичне. Домішки міфологічних елементів можна виокремити 

лише на теоретичному рівні, адже самі респонденти цього не зауважують, 

констатуючи конкретні факти. Більше того, у жодному випадку не 

висловлено сумнівів щодо правдивості наданої інформації.  

Етимологічно-побутовий масив західнополіської наратології, 

очевидно, найбільш статичний із художньо-історичного погляду. Всі 

розглянуті причинові події відбувалися відносно недавно. Почасти вони 

співвідносяться з конкретними історичними фактами, а також містять 

топонімічні елементи. Реалістичний спосіб відтворення в побутових 

переказах майже не зберігає слідів світоглядних вірувань. 
                                                             
840

 Золота скриня. С. 43 – 44 (Записано с. Тоболи Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
841 Шкляєва Н. В. Топонімічна народна проза Західного Полісся: історія і сучасність. С. 79 – 92. 
842 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 52. Арк. 5. (Записано в с. Підбороччя Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

ГЕНОЛОГІЧНА СИСТЕМА  

ЗАХІДНОПОЛІСЬКОЇ НЕКАЗКОВОЇ ПРОЗИ:  

НАРАТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС 

 

Вивчення народної неказкової прози сьогодні здійснюють із різних 

наукових ракурсів. Дескриптивне та інтертекстуальне дослідження 

фольклору завжди залишається в панівній позиції, оскільки в народній 

творчості нині найважливіший змістовий чинник як основа збереження 

світоглядних уявлень, знань, прагнень, аксіології народу тощо.  

Поряд із тим зміст завжди транслюється за допомогою певної форми. 

Щодо вербальної творчості, то мова йде про жанрову організацію тексту. 

Народна неказкова проза функціонує в різних структурних утвореннях, між 

якими можливо провести лише хистку межу. Проте робити це все ж 

необхідно задля організованої систематизації великого масиву матеріалів. 

Однією з найпродуктивніших методологій аналізу епічних творів 

сьогодні вважають також наратологію. У зв’язку з розширенням поняття 

наратив та зміною напрямків його вивчення у прагматичну площину, 

об’єктом досліджень стають і усні оповідання. Однак чіткий методологічний 

інструментарій наратології для фольклористичних студій досі не вироблено. 

Українські вчені-прихильники вказаної стратегії послуговуються у своїх 

розвідках лише деякими одиницями наратологічного апарату та висвітлюють 

окремі проблеми. 

Таким чином постає необхідність установлення закономірностей 

організації генологічної системи народної оповідної творчості, у тому числі 

через дискурсивну призму наративів, що дозволить прослідкувати і їх 

жанрово-тематичну співвіднесеність. 
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3.1. Специфіка усних наративів 

 

Сьогодні поняття «наратив» розглядають дуже широко й навіть 

застосовують його до невербальної творчості. Тобто наративом означують 

будь-який текст як засіб представлення певної історії (події чи дії).  

Водночас у наукових інтенціях наратив постає «як продукт і як 

процес, об’єкт і акт, структура і структурація»
843

. Оскільки об’єкт нашого 

дослідження – західнополіська неказкова проза, то, відповідно, поняття 

наратив застосовуємо для означення фольклорного тексту прозової форми як 

способу збереження і трансляції народної традиції (уявлень, знань, 

аксіології). Поряд із тим текст є продуктом наративної діяльності оповідача, 

тобто наратив і наратування – це два нероздільно пов’язані вектори 

характеристики фольклорного тексту. 

Фольклористичне поняття «наратив» відмінне від літературознавчого. 

«У художньому дискурсі твору [літературного – Л. Д.] читач має справу з 

образом наратора, який набуває ознак актанта, тобто виступає в ролі 

організатора розповіді чи оповіді…»
844

. Таким чином, основний напрям 

наратологічних розвідок у галузі літератури – дослідження наративних 

структур, моделей нарації, які реалізовуються посередництвом наратора 

(«той, хто розповідає в тексті»
845

). Це вивчення способів «транслювання 

художньої інформації», що визначають тип спілкування автора та читача. 

Усний наратив особливий уже тим, що автор і наратор (а інколи й 

персонаж) поєднуються в одній особі. У фольклористиці епічна позиція 

творця-оповідача також стає основою для визначення типу наративної 

структури, але поряд із тим предметом досліджень часто стають також 

особливості наратування, тобто власне процес творення текстів. 

                                                             
843

 Ткачук О. М. Наратологічний словник. Тернопіль: Астон, 2002. С. 73. 
844 Ткачук М. П. Народні моделі українського письменства. Тернопіль: ТНПУ, Медобори, 2007. С. 5. 
845 Ткачук О. М. Наратологічний словник. С. 83. 
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Сучасні дослідники української народної прози (Олена Івановська, 

Оксана Кузьменко, Тетяна Белюга, Ірина Грищенко, Аліна Карбан тощо), 

застосовуючи методологічні принципи наратології, акцентують саме на 

комунікативному аспекті фольклорного тексту. Таким чином велика увага 

приділяється автору твору, його особистісним (або індивідуалізованим) 

смислам у фольклоризованих текстах – авторській субʼєктності. 

Наративність вважають «наріжною функцією фольклорного тексту, з усіма 

сукупними його ознаками: суб’єктністю, семіотичністю, трансмісійністю»
846

. 

Проте такі погляди, на нашу думку, потребують певних зауваг. 

Одними з основних ознак фольклорного твору визнано колективність 

і анонімність. І саме цими критеріями визначається «народність» матеріалу, 

тобто збереження у творчості загальнонародного досвіду. Проте 

Олена Івановська, наприклад, трактує колективність (наголошуючи, що цей 

критерій не протиставляють суб’єктивності) по-новому: «це узгодженість, 

конвенційність суб'єктів трансмісії фольклорних текстів – транслятора та 

реципієнта, які обидва є носіями традиційних знань»
847

. Застосовуючи таке 

твердження до народної прози, яку хоч і можна вважати пасивно-

колективною творчістю (за визначенням Петра Богатирьова
848

), все ж варто 

зважати на ракурс фольклористичного дослідження.  

Трактувати колективність як конвенційність можливо, розглядаючи 

функціонування наративів у побутовому мовленні, тобто у природному 

середовищі та звичних ситуаціях. Так відбувається передавання інформації 

від старшого покоління та засвоєння її молодшим як потенційним носієм 

традиційних знань. Сюди ж можна віднести й дослідницьке спілкування з 

респондентами (тематичні діалоги-інтервʼю) чи опосередковане професійне 

                                                             
846 Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу [Електронний ресурс]. 

С. 112. URL: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/38/17.pdf, вільний. 
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 Івановська О. Комунікативна природа фольклорного тексту // Вісник Київського національного 
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848 Богатырёв П. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 384–386. 
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опрацювання такого матеріалу. У згаданих випадках насправді творець-

оповідач і слухач (читач) знаходяться в одному культурно-ціннісному вимірі. 

Проте існує ще одна група реципієнтів фольклорного твору. Йдеться про 

т. зв. «евентуальну споживацьку аудиторію» (за Аліною Карбан
849

) – тих 

«невидимих реципієнтів», які дистанційно знайомляться з зафіксованими в 

будь-якому вигляді текстами, а отже, не обов’язково є носіями традиційних 

знань. У такому разі не можемо говорити про конвенційність суб’єктів 

трансмісії, але обов’язково – про колективність творчості. Адже кожен 

фольклорний твір передає частинку народного досвіду, хоч і суб’єктивно 

оформлену. 

Багато науковців (лінгвістів, психологів, фольклористів) вказували на 

індивідуальну інтерпретацію досвіду при його засвоєнні та відтворенні. Тому 

й у фольклорній традиції присутня т. зв. авторська суб’єктність, яка 

пов’язана, насамперед, із усним характером творчості. Термін «усний епос» 

найґрунтовніше пояснили та послідовно застосували американські вчені 

Мілмен Перрі й Альберт Лорд. Трактуючи сенс «усності» народних творів, 

дослідники наголошували, що найважливіше тут не усне виконання, «а те, 

що твір складається в процесі усного виконання»
850

.  

Кожен твір народного виконавця неповторний, але створюється на 

основі певних формул і передає головну тему (у значенні основних понять і 

уявлень). У праці «Оповідач» («The Singer of Tales») Альберт Лорд детально 

описує принципи творення народної епічної пісні: процеси засвоєння, 

складання, передавання розповідної поезії. На нашу думку, багато 

теоретичних висновків згаданих учених стосуються усної творчості загалом і 

прози зокрема. «Теорія Перрі-Лорда» була охоче сприйнята й активно 

розвинена послідовниками.  

                                                             
849

 Карбан А. А. Динаміка епічної традиції в народній прозі про Голодомор 1932 – 1933 рр. С. 103. 
850 Лорд А. Б. Сказитель. Пер. с англ. и коммент. Ю. А. Клейнера и Г. А. Левинтона. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1994. С. 16. 
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Подібні судження згодом висловлювали й інші вчені. У широкому 

значенні про усну трансмісію фольклорних цінностей говорили Алан Тейлор, 

Алан Данес, Лорі Гонко, Борис Путилов та інші. У більш вузькому розумінні 

дослідники висловлювалися щодо характеру вербальної творчості. 

Український фольклорист і етнограф Філарет Колесса свого часу зауважував, 

що народний твір строюється імпровізовано, проте за законами колективної 

творчості й у традиційному стилі
851

. Британські вчені Й. Брокмейєр і 

Ром Харре, пропонуючи загальну парадигму наративу, писали про 

додискурсивні смислові структури, які реалізуються комунікативно в певних 

версіях відповідно до індивідуальної майстерності оповідача та 

контекстуальної ситуації
852

. Російський учений Сергій Некдюдов узагальнює 

попередні напрацювання в такому судженні: «…фольклорний текст – це 

більш-менш стійка комбінація елементів традиції, котра реалізується в 

кожному акті виконання»
853

. Саме тому маємо справу з численними 

варіантами наративів, які зумовлені індивідуальними особливостями 

наратора та ситуативним контекстом.  

Вважаємо, що у фольклористичних розвідках авторську суб’єктність 

наративів не завжди варто розглядати як окремий самодостатній об’єкт 

дослідження, а першочергово – як індивідуальну презентацію колективного 

досвіду. Віктор Гацак слушно зауважував, що поетична реальність варіантів 

сформувалася насамперед історично, а не тільки в конкретному творчому 

акті
854

. А Борис Путилов (услід за американською дослідницею 

Рут Фіннеган
855

) твердить: «… будь-який окремо взятий текст, будь-який 

його елемент, будь-яке правило фольклорної граматики, як і будь-який жанр, 

                                                             
851 Колесса Ф. Українська усна словесність. Львів : Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1938. С. 6. 
852 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. URL: 

http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/Brockmeier.htm, вільний. 
853 Неклюдов С. Ю. Авантекст в фольклорной традиции. [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/avantext.html, вільний. 
854 Гацак В. Устная эпическая традиция во времени. Историческое исследование поэтики. М.: Наука, 1989. 

С. 237. 
855 Finnegan R. Oral Poetry. Its Nature, Significance and Social Context. Cambridge; L.; N-Y; Melbourne, 1977. 

299 рр. 

http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/%0dBrockmeier.htm
http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/%0dBrockmeier.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/avantext.html
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виявляють свої значення лише на фоні традиції: окремішньо вони ніби не 

існують»
856

. 

Варіанти фольклорного тексту створюються кожним оповідачем 

імпровізовано відповідно до ситуативного контексту, а тому частково 

відмінні за сюжетно-змістовим наповненням. Події, про які оповідають, 

можуть бути значно віддалені в часі, трактуватися з позицій сучасності, а 

тому деякі первісні деталі сюжетики упускаються, імпровізовано 

доповнюються, узгоджуються з життєвим досвідом оповідача. Відтак у 

наративах спостерігаємо різну кількість аломотивів, індивідуальне виділення 

котрогось із них, додаткові елементи (пояснення, моральне увиразнення) 

тощо. Такі особливості усних наративів і вважають авторською суб’єктністю. 

Одначе аналізуючи значний фактичний матеріал (регіональний чи й 

загальноукраїнський), порівняння й поєднання всіх особистісних текстів 

здійснюємо для формування загального комплексу традиційних смислів. 

Олена Івановська зауважує можливість трансформації в наративах первинних 

установок
857

. Вважаємо, що такі моменти творчості – не лише на рівні 

особистісному, але й загальнонародному – демонструють зміни свідомості 

відповідно до розвитку суспільства. 

Отже, у змістовому плані народні наративи несуть колективну ідею, 

часом доповнену особистісними смислами. Регіональну творчість складає 

сукупність варіативних наративів, на основі яких можна окреслити загальну 

концепцію усної епіки краю. 

Водночас, за слушним зауваженням Й. Брокмейєра та Рома Харре, 

зміст розповіді «пов'язаний зі структурою, формою та метою його письмової 

чи усної презентації»
858

. Це другий вектор характеристики фольклорного 

наративу – його план вираження (нарація чи наративний дискурс) – 

                                                             
856 Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб. : Наука, 1994. С. 37. 
857 Івановська О. Комунікативна природа фольклорного тексту // Вісник Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. № 23. 2012. С. 47. 
858 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. URL: 

http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/Brockmeier.htm, вільний. 

http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/%0dBrockmeier.htm
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дослідження способів, за допомогою яких транслятор організовує пам'ять і 

презентує текст. 

Класифікацію форм трансмісії загальнокультурного досвіду свого 

часу запропонував шведський науковець Карл Сидов, основними з яких 

вважають меморати (як спогади зі власного життя, які фольклоризуються), 

хронікати (невеликі безсюжетні повідомлення з хронологічним поєднанням 

епізодів) і фабулати (сюжетно оформлені фабульні оповідання)
859

. На нашу 

думку, таке визначення груп народних наративів цілком правомірно 

застосувати саме в наративному дискурсі, оскільки воно означує рівень 

розвитку нарації.  

Думки вчених щодо усталеності формального вираження оповідної 

творчості неоднозначні. Наприклад, Степан Мишанич говорить про строгість 

форми та сюжетно-образної структури прозових наративів
860

. Аліна Карбан 

деякі елементи народних оповідань вважає формульними
861

. Водночас 

Георгій Левінтон дотримується іншого погляду. Вчений вважає, що в 

прозових текстах сюжет не залежить від жанру
862

. На думку 

Віктора Давидюка, фрагменти сюжетики значно помітніше змінюються, аніж 

жанрові особливості творів, одначе розвиток певних елементів тексту все ж 

може призвести й до формальної трансформації
863

.  

На наш погляд, форма нарації демонструє рівень співвіднесення 

матеріалу із загальним фольклорним контекстом. Ідеться про традиційність 

сюжету, яка визначається рівнем типізації тексту та причетністю оповідача 

(епічна позиція) до зображуваних у ньому ситуацій, що демонструє водночас 

і віддаленість подій у часі стосовно моменту презентації.  

                                                             
859 Sydow W. von, Kategorien der Prosavolksdichtung // Selected Papers on Folklore, Cph., 1948; Frankfort H., 
Kingship and the Gods, [3 ed., Chi., 1958]. 
860 Мишанич С. Українська неказкова проза // Фольклористичні та літературознавчі праці : Том 2. Донецьк : 

Донецький національний університет, 2003. С. 427–442. 
861 Карбан А. А. Динаміка епічної традиції в народній прозі про Голодомор 1932 – 1933 рр. 200 c. 

862 Левинтон Г. А. К проблеме изучения повествовательного фольклора [Електронний ресурс]. URL: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eu.spb.ru/images/et_dep/Levinton/ 

Levi_povest_zhanry.pdf&ved=0ahUKEwjA8aTxqrbWAhUFEpoKHWlTBBQQFggdMAA&usg=AFQjCNH8NS7O

g_ZayvROSFLhOQAG3iFRWg, вільний. 
863 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 14 – 30 

https://www.google.com.ua/%0durl?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eu.spb.ru/images/et_dep/Levinton/Levi_povest_zhanry.pdf&ved=0ahUKEwjA8aTxqrbWAhUFEpoKHWlTBBQQFggdMAA&usg=AFQjCNH8NS7Og_ZayvROSFLhOQAG3iFRWg
https://www.google.com.ua/%0durl?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eu.spb.ru/images/et_dep/Levinton/Levi_povest_zhanry.pdf&ved=0ahUKEwjA8aTxqrbWAhUFEpoKHWlTBBQQFggdMAA&usg=AFQjCNH8NS7Og_ZayvROSFLhOQAG3iFRWg
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Так, форма мемората передбачає комунікативне відтворення життєвих 

моментів, які сталися з самим оповідачем або ж його близькими знайомими. 

До слова, тут теж існує неоднозначність. Дехто з дослідників вважає, що до 

меморатів варто зараховувати лише розповіді про особисто пережиті історії, 

інші ж дотримуються погляду, що головною тут є вказівка на очевидця, 

причому відношення оповідача до зображуваних історій зазвичай не 

віддаленіше третьої позиції (оповідач – учасник або свідок подій чи 

безпосередньо знайомий із учасником чи свідком, або ж очевидець подій – 

близький знайомий інформатора оповідача).  

Отже, у мемораті представлено події, які відбулися відносно недавно, 

тому вони передані емоційно та зі збереженням деталей. Проте з часом 

спогади змінюються, у них залишаються найважливіші моменти, тобто 

презентований текст стає певною схемою, яка зберігає фактологізм історії та 

зображує події загалом подібних ситуацій. Згодом, коли цей же текст 

потрапляє до широкої аудиторії, засвоюється і переповідається, епічна 

позиція оповідача змінюється, події викладаються в хронологічному порядку 

без емоційного оформлення (оцінки як вираження емоцій причетності), 

часом зі штучною деталізацією. У таких випадках уже можемо говорити про 

форму хроніката. З віддаленої дистанції події особистого плану, які 

розгортаються на фоні суспільного поступу, згодом типізуються і стають 

загальнозначимими свідченнями минулого. 

Чим давніші події, тим більше вони проходять шліфування часом, 

обростають домислами й оцінками слухачів, котрі згодом стають 

трансляторами, художньо довершуються, викристалізовуючись у фабульний 

сюжет, і в такому вигляді отримують перспективу на тривале 

функціонування в традиції.  

Таким способом, на нашу думку, може відбуватися процес 

трансформації наративного дискурсу. Проте це не означає, що кожен наратив 

проходить шлях розвитку від мемората до фабулата, а хронікат – це завжди 

проміжний етап. Так, деякі тексти частіше піддаються дифузії. Приміром, 
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шлях від меморативної форми до хронікативної доволі невеликий: втрачаючи 

свідчення про очевидця та локалізацію наратованого, подія оформлюється 

по-новому. Позбувшись найпереконливіших засобів для виконання основної 

функції неказкового наративу – установки на достовірність, хронікат 

будується з чіткою послідовністю та деталізацією викладу. Водночас без 

таких зредукованих особливостей мемората, часто твір не отримує розвитку 

й перестає існувати. Це стосується, насамперед, свідчень про фантастичні 

явища (з точки зору транслятора), які згодом стають науково вмотивованими 

й на сьогодні інформативно доступні широкому загалу. Отож, на сучасному 

етапі функціонування оповідної традиції процеси трансформації більше 

спостерігаємо на змістовому рівні: змінюються авторські оцінки 

наратованого, актуальність мотивів тощо.  

Вважаємо, що від форми наратування залежить, як довго існує 

матеріал в традиції. Найменш уніфікованою формою наративів видаються 

меморати, оскільки в них найменша часопросторова віддаленість між 

процесом творення тексту та зображуваними подіями. А також внутрішня 

епічна позиція транслятора передбачає найбільшу відповідальність за 

вірогідність розказаного. До сьогодні вчені неодноразово доводили 

необхідність вивчення меморатів як частини оповідної творчості народу. 

Звичайно, неможливо зафіксувати й дослідити щоденні життєві історії, які 

реалізовані комунікативно. Степан Мишанич твердить, що уваги 

заслуговують ті з них, котрі «стають художньою творчістю, розрахованою на 

суспільне визнання»
864

.  

Досліджуючи усні оповідання західнополіського краю, ми маємо 

можливість тематично класифікувати не лише групи меморатів, а й типові 

мотиви всередині цих угрупувань. Спостерігаємо, як у спілкуванні 

актуалізують найбільш емоційно виразні ситуації, проте не унікальні у своїй 

одиничності, а навпаки – типові в повторюваності з різними суб’єктами. 

                                                             
864 Мишанич С. Українська неказкова проза. С. 436. 
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Таким чином, фольклоризуються ті спогади, у яких уже 

узагальнюються певні закономірності дійсності. Меморати стають 

своєрідним містком поєднання недавнього минулого з теперішнім, оскільки 

їх форма передбачає актуальність життєвих імпульсів у середовищі, в якому 

наративи породжені, і в тому, де функціонують (темпорально віддалено). Це 

спостерігаємо, зокрема, в опрацьованій підбірці меморатів із конкретно-

історичним відтворенням дійсності. Респонденти актуалізують традиційні 

мотиви, одначе з прагматичним осмисленням, або ж емоційно впливові події 

особистісного чи загальнозначимого характеру. 

За спостереженнями Степана Мишанича, активне функціонування 

хронікатів у оповідній традиції зумовлено їх значним суспільним 

резонансом
865

. Вважаємо, що актуальність такої форми трансмісії народного 

досвіду пов’язана й із характером плану вираження зображуваного. Адже ці 

наративи найбільш інформативні та перевірені часом. Історії, представлені у 

формі хроніката, відбувалися порівняно давно, а тому зберігають справді 

значимі факти. Зазвичай це розповіді про події й об’єкти локального 

характеру. Дійсність у таких наративах частково трансформована часом, 

проте загалом передана об’єктивно та достовірно. На нашу думку, хронікати 

найменш позначені авторською суб’єктністю. Виклад усно переданих і 

засвоєних фактів минулого не потребує майстерності для фабульного 

оформлення та оцінки наратованого. 

Найтриваліше життя в усній традиції мають фабулати. Описувані в 

них події відбувалися з давноминулому часі. Найдавніші з них, очевидно, 

зазнали чималих змін. Це простежуємо вже на рівні сприйняття їх 

трансляторами: уявлення, які початково були реальністю для наших предків, 

можуть оцінюватися і правдоподібними, але часто вважаються вигаданими. 

Фабулати з конкретно-історичним сприйняттям дійсності за походженням, 

звичайно, значно пізніші, проте також відповідно оформлюються.  

                                                             
865 Мишанич С. Українська неказкова проза. С. 438. 
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Форма фабулата використовується для загальновідомих усталених 

сюжетів, у яких історичну правду видобути все важче, бо наратовані події 

дуже віддалені від моменту комунікативної реалізації, а тому сприймаються 

як данина традиції. І часто цей фактор дослідники використовують для 

підтвердження відвертої вигадки в текстах, хоч транслятори це трактують як 

моменти, варті найбільшої уваги. 

Фабульні наративи найдовершеніші за змістовим, формальним та 

ідейно-естетичним оформленням. Багато дослідників неказкової епіки 

першочергово вказують на їх естетичне призначення. Так, неможливо 

заперечити високий художній рівень організації наративів, структура яких 

формувалася упродовж тривалого історичного розвитку. Одначе, на наш 

погляд, не варто применшувати їх інформативності та практичної 

зумовленості. Це тексти, які зберігають відголоски як дуже давніх часів 

(події «прачасу» – за Василем Соколем або міфічного часу за 

Єлизаром Мелетинським), так і менш віддалених історій. Вони презентують 

зміну поглядів людини на світ, тому цілком логічно, що початкова ідейна 

спрямованість таких оповідань зазнала розвитку й естетизації. Сáме 

поєднання історичного досвіду та народного погляду на його елементи, на 

нашу думку, зумовлює актуальність фабулатів. Адже фабулативне 

оформлення історії дозволяє і детально передати подієвість, і послідовно 

представити героя наративу, навколо якого втілюється ідейність народного 

посилу. 

Отже, своєрідність усних наративів полягає в особливостях 

тематичного та формального планів вираження народного досвіду. 

Безумовно, в оповідних текстах зберігаються народні уявлення, знання та 

цінності, а передані вони крізь призму світовідчуття транслятора.  

Дослідники часто найпродуктивнішими сьогодні визнають меморати 

як найбільш актуальну та функціональну форму. Частково з цим можна 

погодитися, оскільки типові історії зі власного життя здатен презентувати 

кожен, тоді як структуровано передати події минулого, чи навіть більше – 
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художньо оформлений фабулат – справа нині не повсякденна. Однак не всі 

спогади фольклоризуються, а частина згодом забувається. Нині проводять 

дослідження постфольклорних явищ, у рядах яких мають місце й сучасні 

меморати (наприклад, «майданний фольклор»). Одначе вони, на нашу думку, 

потребують значного часу для набуття традиційності й утвердження як усної 

творчості. Натомість фабулати яскраво демонструють темпорально 

підтверджену стійкість збереження найдавнішої інформації й відкритість 

(хоч і дуже виважену) до поповнення.  
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3.2. Генологія усної прози Західного Полісся 

 

Народна традиція як пам’ять поколінь реалізується в різних 

комунікативних формах. Ми простежили, як в оповідній творчості 

віддаленість подій від часу їх презентації співвідноситься з організацією 

наративного дискурсу. Епічна позиція оповідача у фольклорному тексті, як і 

в літературному, стає основою для визначення типу наративної структури.  

Водночас усне наратування – це імпровізоване творення тексту за 

заданими потребами слухача, тому при дослідженні польового матеріалу ми 

говоримо про форму наративів, а не про жанр. У діалогічному мовленні (чи й 

значних монологічних виступах у такій комунікації) текст організовано 

відповідно до ситуативного контексту. Аліна Карбан початкові фрази 

розповідей типу « «Ой, пам’ятаю, голубко…»; «Я добре пам’ятаю…»; «Хіба 

таке забудеш? Було то страшне…» »
866

 називає фольклорними формулами, 

тобто усталеними організуючими елементами оповідань. Проте, на нашу 

думку, це лише показовий фрагмент структурування нарації в усній 

комунікації, до того ж у ситуації дослідницького діалогу. 

Наратори організовують свої розповіді стосовно заданого вектору 

розмови по-різному. Талановиті оповідачі на запитання відповідають добре 

побудованими текстами, які потребують мінімальної обробки при 

дослідницькому опрацюванні записів: « – Чи розповідали щось про 

вовкулаків? – Колись був у селі знахор. Кожне весіллє йшло понад його хатою 

[текст фабулата]...»
867

. Інколи інформатор дає ствердну чи заперечну 

відповідь, таким чином будуючи зачин розповіді, а далі представляє 

конкретну історію: «– Чи розповідають у селі про татар, турків, шведів? – 

Рузпувідають. Наша баба рузказувала пру татар. Приїхала татарка на сило 

                                                             
866 Карбан А. А. Динаміка епічної традиції в народній прозі про Голодомор 1932 – 1933 рр. С. 56. 
867 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 45. Арк. 13. (Записано в с. Стобихва Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.) 
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на куні…»
868

. Часто ж респонденти будують оповідь виключно за правилами 

діалогу. У такому разі повне уявлення про явище можна скласти, об’єднавши 

тематичну групу реплік у загальний текст.  

Відтак попри більш-менш стійке співвідношення змісту і форми усних 

наративів, говорити про їх жанрове означення в зазначеному дискурсі не 

зовсім доречно.  Олена Гінда в розвідці про категорію фольклорного жанру 

звертає увагу на «неорганічність і функціональну обмеженість» цього 

терміна у фольклористиці загалом
869

, проте не аргументує таке категоричне 

твердження. Микола Дмитренко зауважує, що у зв’язку зі гнучкістю та 

неоднорідністю форм вираження усної творчості дефініція фольклорного 

жанру дуже складна
870

. Часто дослідники в розвідках, присвячених генології 

фольклору, узагальнюють попередні напрацювання з теми та вказують на 

коло проблем, які потребують детальнішого вивчення. Загалом же 

фольклорним жанром вважають то сукупність формально-змістових 

відношень, то ототожнюють його з формою тексту як композиційною 

організацією колективних ідей. 

На нашу думку, жанрове означення можуть мати лише письмово 

зафіксовані тексти (опубліковані чи рукописні). Жанр – категорія досить 

умовна та синкретична. Її дефінітивні ознаки можна визначити лише маючи 

арсенал текстів, які групуються на основі певних спільностей або ж різняться 

на основі відсутності якихось характеристик чи їх відмінності. Причому 

важливо враховувати, як зазначав Володимир Пропп, щоби класифікаційні 

ознаки були суттєвими та постійними. У наративному дискурсі тексти не 

завжди мають чіткі межі, а тому розмитість структури може завадити 

встановленню певних закономірностей.  

                                                             
868 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 87–А. Арк. 2. (Записано в с. Гірки Любешівського р-ну Волинської обл.). 
869 Гінда О. М. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. 

Серія філологічна. Львів, 2007. Вип. 41. С. 209 – 214. 
870 Дмитренко М. Фольклор: категорія жанру (огляд дефініцій та коментарі) // Народознавчі зошити. Серія 

філологічна. № 4 (118). 2014. С. 698 – 703. 
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Фольклорні тексти, обрані матеріалом дослідження, – це вже 

опрацьовані твори. Навіть інтерпретуючи безпосередньо зафіксований 

матеріал, як зауважували Й. Брокмейєр і Ром Харре, «ми ізолюємо певну 

історію, вихоплюємо фабулу й оформлюємо її в певний специфічний 

жанр»
871

.  

Тексти, які готуються для публікації, проходять ретельніше 

опрацювання, яке часто передбачає і редагування. Структура наративу 

пригладжується, інколи доповнюється чи укорочується, часом зазнає правок 

навіть лексичний склад. Так відбувається процес олітературення 

фольклорного матеріалу. Зазвичай редакторські втручання в текст прагнуть 

мінімалізувати, аби вони не позначились на тематичному й функціональному 

рівні творів (про це зауважують самі укладачі збірників). Проте, за слушним 

твердженням Степана Мишанича, все ж у писемних джерелах фольклор 

«переведений в іншу естетичну систему»
872

. Тому едиційний фольклорний 

масив, на нашу думку, варто іменувати усною літературою. Такий термін 

вважаємо доцільним, оскільки він вказує водночас і на спосіб творення, і на 

форму збереження матеріалу.  

Альберт Лорд усною літературою називав усний «ретельно 

побудований словесний вираз»
873

. Борис Путилов, аналізуючи здобутки 

Перрі-Лорда, неодноразово послуговується цим терміном у своїх працях, 

однак чіткого його означення не подає. Схоже, для вченого сенс усної 

літератури полягає в її традиційності – особливостях побутування текстів як 

трансмісії народних смислів, досвіду поколінь
874

. 

При дослідженні регіонального фольклору маємо справу з 

матеріалами едиційних і архівних фондів (проте навіть польові записи для 

                                                             
871 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. URL: 

http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/Brockmeier.htm, вільний. 
872 Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1. Донецьк: Донецький національний 

університет, 2003. С. 67. 
873

 Lord A. B. Perspectives on Recent Work on the Oral Traditional Formula // Oral Tradition. 1986, vol. l. №3. 

S. 467 – 503. Цит. за: Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб. : Наука, 1994. 225 c. 
874 Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. 225 c. 

http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/%0dBrockmeier.htm
http://galapsy.narod.ru/PsyNarrative/%0dBrockmeier.htm
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аналізу завжди членуємо, виділяючи тексти з зафіксованого потоку 

мовлення). Таким чином, маємо можливість наочно простежити жанрову 

реалізацію наративних форм. 

За основу характеристики генологічної системи західнополіської 

народної епіки беремо класифікацію (вперше послідовно застосовану 

Віктором Давидюком)
875

, у якій жанри неказкової прози співвідносяться з 

формами розвитку нарації: оповідь – меморат, переказ – хронікат, легенда – 

фабулат. Визначення жанрів пропонується здійснювати за комплексом 

характеристик, що передбачає панорамне осмислення явища та специфіки 

неказкових оповідань. Основними жанровизначальними критеріями 

вважаємо епічну позицію оповідача, часову ознаку, композиційну побудову 

тексту, ракурс характеристики образів, релевантними – локальну 

прикріпленість і правдоподібність/фантастичність.  

Для оповідей характерні внутрішня епічна позиція оповідача, 

теперішній або недавній час, початкова форма зародження сюжету або 

відкрита структура з можливістю сюжетного розвитку. Головним 

персонажем часто виступає оповідач або ж очевидець наратованого, тому 

головна увага приділена дії. Події в оповідях завжди локально прикріплені, 

що безпосередньо передбачає внутрішня епічна позиція. Критерій 

правдоподібності тут дуже умовний, адже ступінь реальності подій, його 

визначення очевидцем і дослідником не завжди співпадають і відповідають 

дійсності.  

Західнополіські наративи, що відповідають названим критеріям, ми 

розглядали в трьох умовних тематичних групах: міфологічній, фантастичній і 

реалістичній.  

Незважаючи на потенційно високу продуктивність меморативної 

форми, жанр оповіді неповно представлений в усній літературі. Вважаємо, 

що насамперед це пов’язано зі змінністю актуальних тем і стало не 

                                                             
875 Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. С. 10 – 33. 
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фіксованою формою представлення сюжету. Відтак указані оповідання рідко 

знаходять місце в збірниках народних текстів. Частіше дослідники 

приділяють належну увагу меморатам у спеціалізованих розвідках. Такі 

наративи актуалізують у конкретних комунікативних ситуаціях, а 

опрацьовані тексти зазвичай презентують одну тематичну групу. 

Меморати потребують певної часової дистанції для фольклоризації й 

видавничого інтересу. На Західному Поліссі найбільш поширені міфологічні 

оповіді (чисельно тут вони складають абсолютну більшість). Їх своєрідність 

полягає в тому, що найдавніші мотиви реалізуються в наймобільнішій формі. 

Одначе саме традиційність тематики зумовлює їх актуальність у трансляторів 

і реципієнтів. Водночас це свідчить про важливість і стійкість міфологічного 

світовідчуття народу. Незважаючи на християнізацію та стрімкий суспільний 

розвиток, народна міфологія продовжує функціонувати в меморативній 

формі, а міфічний час, буває, застосовують навіть у хронікатах. 

Міфологічні оповідки в розвитку, на нашу думку, можуть ставати 

матеріалом для формування легенд. Це підтверджує і наша статистика. 

З-поміж легендного матеріалу також кількісно переважають твори 

міфологічної тематики, до того ж із тенденцією до значного поповнення. 

Адже в західнополіських міфологічних оповідях внутрішня епічна позиція 

оповідача представлена переважно не власними спогадами, а віддаленістю 

другого чи й третього рівня: «Розказував колесь дід…»
876

, «Моя свекруха 

розказувала…»
877

, «Дідько розказував, шо знав їдного чоловіка, а в його…»
878

 

тощо. Вважаємо, що оповіді з найдавнішими мотивами під таким кутом 

зображення формально найхисткіші та найближчі до трансформації.  

Менш тематично уніфіковані фантастичні й реалістичні оповіді. В 

едиційних джерелах вони представлені дуже скупо. Архівні матеріали дають 

                                                             
876

 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 116. Арк. 7. (Записано в с. Заболоття Любомльського р-ну Волинської обл.). 
877 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 197. Арк. 7. (Записано в с. Лісняки Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
878 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 10. Арк. 34 (Записано в с. Грудки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 
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значно більшу базу для дослідження, проте й загалом кількісно їх не так 

багато.  

У західнополіських фантастичних і реалістичних оповідях переважно 

наратовано події зі власного життєвого досвіду транслятора: «Колись я сам 

бачив…»
879

, «Я йшов на обход…»
880

, «То навіть і не так давно, бо й ми це 

вже бачили»
881

 тощо. Проте трапляються і твори з віддаленішою епічною 

позицією оповідача («Вигонський дід вертався додому…»
882

, «Один наш 

хлопець ходив до дівчини в Шлапань»
883

). Частина з них, імовірно, втрачаючи 

зв'язок із очевидцем, розвиваються в перекази, у яких не збережено образ 

героя, а події представлено більш об’єктивно й опосередковано. 

Жанр переказу передбачає зовнішню епічну позицію наратора, значну 

віддаленість подій від моменту їх презентації, а тому порівняно давній час, 

послідовне представлення епізодів події та відкритість сюжетного 

оформлення, відтак і персонажі не мають чіткої характеристики. 

Фольклорний переказ загалом не обов’язково локально прикріплений, 

оскільки пропоновані історії вже загальнозначимого характеру. Проте для 

західнополіської творчості характерна прив’язка наратованого до свого краю. 

Дуже рідко трапляються оповідання (у будь-якому прозовому жанрі) про те, 

що відбулося поза регіоном.  

У народній епіці Західного Полісся перекази складають найменш 

чисельну групу (четвертину від опрацьованого матеріалу). Перекази зазвичай 

ґрунтовані на реалістичних подіях, хоч вони й пристосовані до традиції та 

дещо трансформовані. Вважається, що внаслідок стрімкого суспільного 

розвитку постійно знижується потреба в інформативно-мнемонічній функції 

народної творчості та збільшуються естетичні запити. Відтак перекази все 

менше актуалізують, а деякі з них проходять жанрову трансформацію. 

                                                             
879 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 154. Арк. 4. (Записано в с. Самари, Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
880 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 182.  13. (Записано в с. Кримно Старовижівського р-ну Волинскьої обл.) 
881

 Золота скриня. С. 52. 
882 Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 73. Арк. 18. (Записано в с. Кошари Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 
883 Золота скриня. С. 52. 
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Одначе твори зазначеного жанру порівняно добре представлені в едиційних 

джерелах. А поряд із тим мають перспективу поповнення бази у зв’язку з 

тим, що шлях від оповіді до переказу доволі короткий. 

У західнополіських топонімічних, історичних і побутових переказах 

спостерігаємо тісне переплетення мотивів зі вказаних тематичних груп. 

Зокрема, більшість із них містять вказівки на певні історичні моменти. Тому 

не завжди можливо провести чітку межу між тематично-жанровими групами 

переказів, ба більше – деякі мотиви функціонують у різних формах розвитку 

сюжету, як, наприклад, топонімічні й історичні мотиви в легендах, 

апокрифічні елементи – в оповідях чи переказах тощо. У зв’язку з цим деякі 

дослідники навіть пропонують твори певної тематики означувати жанровим 

масивом. За вказаним принципом, наприклад, Наталія Шкляєва досліджує 

топонімічну прозу Західного Полісся.  

Вважаємо, що такий підхід цілком виправданий у 

вузькоспеціалізованому вивчені одної тематичної фольклорної ділянки. 

Проте для загальнокласифікаціного опису неказкових жанрів пріоритетним, 

на нашу думку, залишається тематично-функціональне означення жанрових 

різновидів. При такій диференціації переважно варто зважати на основне 

функціональне навантаження тексту (у переказах – це пояснення походження 

геолокальних назв, представлення історичного факту, розкриття етимології 

побутових об’єктів), а суміжні залучені мотиви розглядати як додаткові 

тематичні елементи. 

Часто у фольклористичних розвідках виокремлюють історико-героїчні 

перекази або легенди з такою ж назвою. В основу такої рубрикації кладуть 

нібито й тематичний, і функціональний аспекти, одначе не враховують 

формально-змістового співвідношення. Адже перекази й легенди подібної 

тематики мають різні жанрові особливості.  

У переказах презентовано загальновідому інформацію, породжену 

реальними значимими життєвими імпульсами. Розвиток жанрових утворень 

відбувається внаслідок переосмислення наратованих подій. А історичні теми 
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навіть із віддаленої позиції практично не ускладнюються художніми 

домислами. Жанрові переходи тут можливі лише тоді, коли на фоні 

історичних розвоїв естетизують образ людини-героя. 

Окрім яскраво зображених персонажів, для легенд характерні такі 

жанровизначальні критерії: зовнішня епічна позиція оповідача, 

давноминулий час, оформлений сюжет. Локальна прикріпленість текстів – це 

особливість народної епіки Західного Полісся, про що ми попередньо 

згадували. Навіть не вказуючи на місце дії, транслятори однозначно 

розповідають про свій край.  

Легенда – це найдовершеніший жанр неказкової фольклорної 

творчості. Тематичні та жанрові ознаки легенд формувалися протягом 

тривалого часу. Про це свідчить, насамперед, художньо оброблена форма. 

Адже, як ми вже прослідковували, чим усталеніший план вираження, тим 

більш давнє походження текстів.  

Таку ж тенденцію спостерігаємо і щодо тематики. У легендах 

збережено найдавніші уявлення народу в їх розвитку і трансформації, тому 

однією з характеристик жанру вважають фантастичність. Ідеться насамперед 

про міфологічні та апокрифічні мотиви. Рівень їх достовірності чи 

фантастичності дуже умовний, оскільки події, ґрунтовані на віруваннях, для 

оповідача завжди уявляються вірогідними, а для позитивістичної науки – 

позареальними. На нашу думку, це вже відображено в тематичних назвах 

жанрових різновидів і не потребує обов’язкового місця серед 

жанровизначальних критеріїв.  

Поряд із тим легендами вважаємо ще одну групу з конкретно-

історичним зображенням дійсності – героїчні сюжети. «Фантастикою» в них 

можна вважати хіба гіперболічність у характеристиці персонажів. Проте це 

доцільніше було б визнати особливістю поетики жанру.  

Дослідники генології неказкової народної прози, керуючись 

достовірністю чи незвичайністю установки, часто висловлювали твердження, 

що тексти одних жанрів створювалися з інформативно-практичною метою, 
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інші – з естетичною. Проте ми вважаємо, що всі ці тексти первинно 

інформативні, нехай деякі і сприймаються сьогодні як суцільна вигадка. 

Водночас варто розуміти, що ідейна спрямованість народної оповідної 

творчості полягає не просто у відображенні подій, а в їх інтерпретації. За 

висловом Олексанри Бріциної, фольклорний твір «відбиває історію 

світорозуміння, оцінок та прагнень народу»
884

. Таким чином, співвідношення 

між реальністю і художньою дійсністю усних наративів доволі складне. 

Навіть у найбільш достовірних жанрових різновидах – переказах і оповідях – 

часто відбувається нарощування мотивів і узагальнення, що спрямовує до 

естетизації. 

У легендах збережено дуже давні світоглядні уявлення та аксіологію в 

послідовному етапному розвитку. У міфологічних оповіданнях простежуємо 

відгомони тотемізму, анімізму, культу предків; у народних апокрифах – 

народне осмислення нової релігії; у героїчних сюжетах – чітке розмежування 

добра і зла. Причому спостерігаємо послідовний розвиток традиції. Всі 

переходи відбуваються природно: нові погляди формуються з урахуванням 

попереднього досвіду, певні елементи трансформуються, інші зникають чи 

десакралізуються, з’являються нові. Розвиток ідейності творів спрямований 

від первісних причиново-наслідкових табу щодо природи й до 

високоморальної поведінки в людських взаєминах.  

Таким чином, тематичний рівень легенд ретроспективно сягає 

глибокої історичної пам’яті. Причому найдавніші мотиви функціонують 

навіть більш активно, аніж пізніші за походженням. На нашу думку, головна 

причина цього – їх форма побутування. Давні з художньо-історичного 

погляду мотиви неказкової народної прози проходять трансформацію в часі, 

нарощують художній потенціал і викристалізовуються у фабульний сюжет. 

Сюжетно оформлені фабульні оповідання популярні завжди та найбільш 

цікавлять дослідників з погляду як інформативного, так і художнього. Це 

                                                             
884 Бріцина Олександра. ХХ сторіччя в усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору). 

С. 137. 



222 

 

яскраво спостерігаємо й зі статистичного погляду. Легендний матеріал у 

західнополіських джерелах збережений найкраще (становить майже 

половину опрацьованої бази). 

Отож, залежно від того, у яких формах функціонує матеріал, можна 

зрозуміти як довго він існує. У зв’язку з цим найпродуктивнішими варто 

визнати народні оповіді як твори, що виникають на найменшому часовому 

проміжку між подією та її наративною реалізацією. Це творчість, теми якої 

невпинно породжує життя. Проте через неусталеність форми та змінність 

актуальної тематики не всі меморати проходять процес фольклоризації 

(особливо реалістичні наративи), а багато з них досить скоро генологічно 

трансформуються (як, наприклад, міфологічні оповіді в легенди).  

Перекази функціонують у народній традиції як художня історія краю. 

Адже незважаючи на достовірність першоджерела та форму хронологічного 

викладу, варто розуміти, що усний переказ – це витвір народної творчості, а 

тому – інтерпретація (колективна й індивідуальна) подій минулого. Ця 

генологічна група найбільш статична, проте водночас і найбільш відкрита до 

поповнення. 

Художньо найдовершеніші оповідання – легенди – найпопулярніші 

серед трансляторів, реципієнтів і дослідників, незважаючи на те, що усталені 

формальний і тематичний плани вираження передбачають певну 

законсервованість жанру. Одначе саме легендний матеріал найяскравіше 

демонструє збереження й динаміку традиції.  

У будь-якому виді фольклорної творчості неодмінно відбувається 

розвиток форм від найпростіших до більш організованих. Попередньо 

умовно відтворивши схему розвитку наративного дискурсу, зауважуємо, що 

процес трансформації жанрів доволі тривалий у часі, тому безпосередньо 

спостерігати такі зміни неможливо. Вірогідність жанрових переходів можемо 

припускати лише теоретично, комплексно порівнюючи неказковий 

наративний склад фольклорної традиції. Більше того, в аналізованому 

прозовому масиві немає проміжних жанрів, що Микола Кравцов свого часу 
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називав характерною особливістю фольклору східних слов’ян. Наочно 

спостерігаємо лише реорганізацію тематичного фонду народних наративів.  

Не претендуючи на категоричність твердження та вичерпність 

опрацьованих матеріалів (аналізований фонд складає більше 700 текстів), 

спостерігаємо, що в західнополіській традиції кількісне співвідношення 

побутуючих наративних форм приблизно таке: майже половина всіх – це 

легенди, більше четвертини – оповіді, ще менше – перекази. Найпопулярніші 

оповідання з найдавнішими (у генетичному плані) мотивами. 

Така тенденція, на нашу думку, відображає стан і актуальність 

народної творчості у світі інформаційних технологій і глобалізації. Направду, 

прагматичні функції фольклору все більше нівелюються й посилюються 

естетичні запити. Тому найпродуктивнішим жанром неказкової прози 

сьогодні визнаємо легенду, оскільки саме в ній часто застосовано прийоми 

поетичної презентації думки, а виразну художню ідейність реалізовано 

засобами фабулативної побудови сюжету. Пройшовши тривалий шлях 

розвитку, легенда стала тим жанром, що утверджує повсякчас актуальну 

народну мудрість. 
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ВИСНОВКИ 

 

Стан збереження, побутування й історичну динаміку наративної 

традиції Західного Полісся презентовано на основі аналізу комплексу 

едиційних і рукописних матеріалів, а також праць дослідницького характеру. 

Джерельний масив засвідчує, що досліджуваний край – один із найбагатших 

щодо збереження реліктів духовної культури українців. Усні неказкові 

наративи демонструють різноманітність тематики та її формального 

вираження. 

Інтерес до західнополіської народної прози спостерігаємо ще з ХІХ ст. 

Польські етнографи (науковці й аматори) Юзеф Крашевський, 

Казимир Войціцький, Оскар Кольберг фіксували розповіді краян для 

дослідження їх національного духу. Проте ці записи потребували детального 

аналізу для встановлення їх автентичності, оскільки вони не мають чіткої 

паспортизації, зазнали чималого редакторського втручання й подекуди 

тематично відмінні від архівних свідчень. Попри те, частину з них таки 

вважаємо західнополіськими зразками. Водночас незважаючи на їх вагомий 

едиційний вік, ці наративи передають не найдавнішу інформацію, а, 

переважно, демонструють оновлення тогочасної традиції, тобто елементи 

загальної динаміки розвитку західнополіської епіки.  

У ХХ ст. значно активізувалася збиральницька й дослідницька 

діяльність на Західному Поліссі, яка продовжується донині. Вітчизняні 

фольклористи проводили плідну роботу, результатом чого стали видання 

збірників народної прози досліджуваного регіону та наукові розвідки з теми. 

Одначе багато джерельного матеріалу досі було не опрацьовано, а деякі 

пласти оповідальної творчості краю й зовсім залишилися поза увагою.  

Семантику традиційних смислів, закладених у народних оповіданнях, 

та їх динаміку простежуємо, детально розглядаючи їх зміст, мотиви й образи. 

Найбагатшим тематичним пластом усної прози Західного Полісся постає 

демонологія. Структуруючи персонажно-мотивний склад міфологічнї прози 
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за генетично-хронологічним принципом, вдалося встановити особливості її 

розвитку.  

Найархаїчніші та найбільш законсервовані елементи народного 

світогляду збережено в оповіданнях із тотемістичними образами (вовкулака, 

вуж). Наративи, основані на анімістичних віруваннях, вже демонструють 

динамічні процеси поєднання язичницьких і християнських елементів 

(причому деякі образи зазнали послідовної християнізації, як наприклад, 

домовик), а також новочасних поглядів на реліктові явища (хоч певні з них, 

приміром, русалка, практично зовсім не піддалися десакралізації й 

естетизації). Західнополіські персонажі, породжені анімістичним 

світоглядом, уже переважно антропоморфні. Також неоднозначні з 

генетичного погляду образи, які  здатні до перетворень (відьма, знахар, чорт). 

Вони діють і в контексті тотемістичних, і анімістичних оповідань та 

пов’язані з нечистою силою. 

У міфологічних наративах закладені ідеї комфортної взаємодії 

людини з природою, що було необхідністю на тому рівні суспільного 

розвитку, з яким пов’язана генеза вказаної тематики. Новим світоглядним 

етапом західних поліщуків було знайомство з християнством. Це 

кардинально інша система поглядів і переконань, яка внесла серйозні зміни в 

народні вірування та побут, хоч і не абсолютно послідовні.  

В апокрифічних оповіданнях уже по-новому пояснюють 

впорядкування світу, а центр колізії переноситься у площину 

міжособистісних взаємин. У найдавніших із художньо-історичного погляду 

народнорелігійних наративах окреслено певні моральні принципи людського 

взаєморозуміння на основі поєднання християнських і народних переконань. 

Етіологію явищ представлено як наслідок поведінки людини стосовно 

ближнього чи взаємодії персоніфікованого персонажа зі святими.  

Сюжети, співвідносні з біблійними подіями, доволі точно передають 

старозавітні тексти. Новозавітні алюзії використано переважно фрагментарно 

в оповіданнях, дія яких розгортається в історичному часопросторі, але зміст 
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відсилає до біблійних чудодіянь Ісуса Христа та його найближчого оточення. 

В апокрифічних наративах простежуємо вкраплення й міфологічних, 

історичних, героїчних мотивів, поєднання різночасових подій (у біблійному 

контексті), розширення чи, навпаки, фрагментарне залучення християнських 

сюжетів. Регіональною особливістю цих груп народної апокрифіки видається 

локальна прив’язка сюжетів і привнесення в них етіологічних моментів. 

Якщо в міфологічних і апокрифічних наративах вагоме значення 

надають сакральним елементам, то в оповіданнях із конкретно-історичним 

відтворенням дійсності зображуване цілком достовірне, але й у них не  

обходиться без залучення народної уяви. Це, наприклад, виразно 

спостерігаємо в групі західнополіських фантастичних наративів, у яких певні 

прояви природних явищ дуже гіперболізують, а то й міфологізують, 

сприймають як ситуації особливі чи навіть знакові.  

У реалістичних оповіданнях події, які нагадують міфологічні сюжети, 

представлено з прагматичної точки зору, водночас іноді побутові ситуації 

містифікують. У західнополіських реалістичних наративах також оповідують 

про особисто пережиті трансляторами моменти, які нині стають 

фольклорними історичними свідченнями. 

Факти з історії західнополіського краю панорамніше представляють 

історичні наративи, які подають інформацію з різних епох. Різночасові 

відомості (починаючи від Х ст.) часто поєднано із західнополіськими 

топонімами, завдяки чому події локалізують і темпорально конкретизують. 

Подекуди в історичних наративах свідчення представлено екстрапольовано, 

внаслідок чого різнонаціональних завойовників обʼєктивізують у збірному 

образі ворога. Поєднання історичних мотивів із міфологічними, 

апокрифічними, топонімічними, побутовими (у різних формах вираження) 

також демонструє динамічні процеси у трансмісії традиційних смислів. 

Елементи історичної тематики знайшли продовження і в іншій 

жанрово-тематичній групі – героїчних сюжетах. Ми пропонуємо тексти, у 

яких діє людина – народний герой – на фоні історичних розвоїв, номінувати 
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героїчними наративами. Історичне тло в таких сюжетах слугує для 

локалізації дій, стає передумовою та причиною колізії, у якій проявляється 

«героїзм» персонажа. Функціональна спрямованість наративів реалізовується 

в художньо-монументальному увічненні образу людини-борця, у якому 

синтезовано аксіологію народу. Причому уваги заслуговує не лише фізична 

сила, а, насамперед, моральна установка на боротьбу як задля загального 

блага, так і в особистісному прояві. 

Події, пов’язані з історичними реаліями, часто стають сюжетним тлом 

і для побутових наративів. Походження об’єктів, пов’язаних із діяльністю 

людини, переважно вмотивовано достовірними фактами. 

Виразною особливістю західнополіської неказкової прози стає 

прив’язка наратованого до місцевостей краю. Причому така  закономірність 

послідовна, локалізують навіть події апокрифічних сюжетів. І це один із 

головних факторів, посередництвом якого в усіх тематичних пластах 

реалізується основна характеристика усної неказкової прози – установка на 

достовірність. 

Отож, у народній прозі Західного Полісся простежуємо розвиток 

народних вірувань, знань, аксіології від найдавніших уявлень до теперішніх. 

Спадкоємність традиції на тематичному рівні спостерігаємо завдяки 

взаємодії різногенетичних явищ, водночас фіксуючи зміну поглядів на 

давніші з них у зв’язку з новими віяннями на різних етапах суспільного 

розвитку. Відповідного до цього зображення дійсності в наративах 

відбувається з різних ракурсів. Міфологічний, апокрифічний, конкретно-

історичний типи відтворення демонструють зміни у світогляді народу. 

Тривале функціонування в часі елементів усіх типів свідчить про стійкість 

народної пам’яті, а їх взаємодія – про певну гнучкість до сприйняття нових 

імпульсів. Ці процеси окреслюють динаміку трансмісії традиційних смислів 

у народній епіці краю. 

Формування та розвиток усної прози Західного Полісся простежуємо 

й на формальному рівні. У зв’язку зі спрямуванням сучасної наратології в 
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прагматичну площину, вважаємо необхідним розглядати й усні оповідання в 

наративному дискурсі.  

Фольклорні наративи передають загальнонародні ідеї, частково 

позначені авторською суб’єктністю, що зумовлено усним характером 

творчості. Усна нарація завжди обумовлена контекстуальною ситуацією, 

життєвим досвідом наратора, його епічною позицією у творі й віддаленістю 

наратованого від моменту презентації. Відповідно комунікативна реалізація 

традиції відбувається в різних формах, які демонструють рівень розвитку 

нарації. Форма нартування презентує довготривалість побутування 

фольклоризованої історії. Чим давніший матеріал, тим більш відшліфований і 

художньо довершений його план вираження. Тому найусталенішими 

вважаємо фабулативні наративи, менш розвиненими – хронікати й найменш 

уніфікованими – меморати.  

Форми нарації демонструють способи уснокомунікативного 

представлення історичної реальності. Письмово зафіксовані й підготовлені 

для аналізу фольклорні наративи трансформовані в дещо «іншу естетичну 

систему» і формують усну літературу як сукупність різнотематичних 

жанрових утворень. Співвідношення меморативної, хронікативної та 

фабулативної форм із жанрами оповіді, переказу та легенди відповідно 

демонструє процес структурно-композиційного творення та усталення 

народних творів. Класифікаційні означення здійснюємо за сукупністю 

характеристик планів змісту й вираження для панорамного осмислення 

явища в наративному дискурсі. 

На Західному Поліссі найпродуктивнішими жанровими утвореннями 

постають легенди. Це пов’язано з тим, що цей жанр пройшов найтриваліший 

шлях розвитку, а тому характеризується найусталенішим планом вираження. 

Поряд із тим саме легендна форма засобами фабулативної побудови сюжету 

найбільш вдала для реалізації ідейності творів і задовольняє естетичні запити 

сучасного суспільства, часто послуговуючись прийомами поетичної 

презентації думки. 
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Жанр оповіді менш продуктивний, що зумовлено неусталеністю 

формального вираження. Водночас складний процес фольклоризації та 

змінність актуальної тематики породжує процеси дифузії формальних ознак 

оповіді або ж і зникнення деяких текстів.  

Найменш продуктивні на Західному Поліссі перекази. Вважаємо, що 

це пов’язано з їх функціональною спрямованістю. Адже інформаційно-

мнемонічна функція в переказах досі превалює, а тому актуальність їх 

тематики в сучасності, в пору інформаційних технологій, постійно 

знижується. 

Таким чином, огляд народної наративної традиції Західного Полісся 

засвічує, що це багатий комплекс свідчень про культурне становлення 

народу, а відтак усна епіка краю – це широкий художньо-інформативний 

простір для нових різноаспектних розвідок. 
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Турійського р-ну Волинської обл.). 

30. Архів ІКА. Ф. 1-Б. Од. зб. 45. Арк. 31. (Записано в с. Дроздні, 

Ковельського р-ну Волинської обл.). 

31. Архів ІКА. Ф. 1-Б. Од. зб. 46. Арк. 13 – 14. 

32. Архів ІКА. Ф. 1-Б. Од. зб. 78. Арк. 8. (Записано в с. Пехи 

Шацького р-ну Волинської обл.). 

33. Архів ІКА. Ф. 1-Ч. Од. зб. 15. Арк. 29. (Записано в с. Градиськ 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

34. Архів ІКА. Ф. 2. Од. зб. 141. Арк. 23. (Записано в с. Омельно 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

35. Архів ІКА. Ф. 2. Од. зб. 222. Арк. 10. (Записано в с. Незвір 

Рожищенського р-ну Волинської обл.). 

36. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 10. Арк. 28, 30 – 31, 33 – 34. (Записано в 

с. Грудки, Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 

37. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 10. Арк. 30 – 31, 34 (Записано в с. Грудки 

Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 

38. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 103. Арк. 2. (Записано в с. Судче 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

39. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 104. Арк. 25. (Записано в с. Угриничі, 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

40. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 106. (Записано в с. Бихів Любешівського р-ну 

Волинської обл.). 

41. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 106. Арк. 2. (Записано в с. Деревок, 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

42. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 11. Арк. 38. 

43. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 111. Арк. 4. (Записано в с. Вишнів 

Любомльського р-ну Волинської обл.).  

44. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 111. Арк. 4 – 6, 8. (Записано в с. Вишків 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 
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45. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 114. Арк. 2 – 3. (Записано в с. Гуща 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 

46. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 116. Арк. 7. (Записано в с. Заболоття 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 

47. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 119. Арк. 45. (Записано в с. Кропивники 

Шацького р-ну Волинської обл.). 

48. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 125. Арк. 15. (Записано в с. Штунь 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 

49. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 129. Арк. 6, 11. (Записано в с. Штунь 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 

50. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 142. Арк. 6. (Записано в с. Набруска 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

51. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 149. Арк. 6, 11. (Записано в с. Четвертня 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

52. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 14А. Арк. 37. (Записано в с. Грудки Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

53. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 152. Арк. 2. (Записано в с. Видраниця 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

54. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 154. Арк. 1, 3 – 4. (Записано в с. Самари, 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

55. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 156. Арк. 38 – 41. (Записано в с. Заприп’ять 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

56. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 160. Арк. 6. (Записано в с. Доманово 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

57. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 175А. (Записано в с. Бихів Любешівського р-ну 

Волинської обл.). 

58. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 175-А. Арк. 6. (Записано в с. Кримно 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

59. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 176. Арк. 15. (Записано в с. Галина Воля, 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 
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60. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 178. Арк. 1. (Записано в с. Залюття 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

61. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 181. Арк. 4. (Записано в с. Кримно 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

62. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 182.  Арк. 4–5, 6–7, 13. (Записано в с. Кримно 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

63. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 188. Арк. 5. (Записано в с. Стара Вижівка 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

64. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 189. Арк. 6. (Записано в с. Смідин 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

65. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 191. Арк. 2. (Записано в с. Сукачі 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

66. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 192. Арк. 14. (с. Соловʼї Старовижівського р-ну 

Волинскьої обл.). 

67. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 194. Арк. 1–4, 6–9. (Записано в с. Кримно 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

68. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 195. Арк. 2. (Записано в с. Кримно 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

69. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 195. Арк. 2–3. (Записано в с. Комарово 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

70. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 197. Арк. 6–7. (Записано в с. Лісняки 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

71. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 200. Арк. 2, 21. (Записано в с. Яревище 

Старовижівського р-ну Волинскьої обл.). 

72. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 204.  Арк. 2, 14. (Записано в с. Торговище 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

73. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 206. Арк. 13. (Записано в с. Турійські Обеніжи 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

74. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 208А. Арк. 3. (Записано в с. Ружин Турійського 

р-ну Волинської обл.). 
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75. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 212. Арк. 8. (Записано в с. Обеніжи Турійського 

р-ну Волинської обл.). 

76. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 215. Арк. 14 (Записано в с. Вільхи 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

77. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 216. Арк. 39. (Записано в с. Бобли Турійського 

р-ну Волинської обл.). 

78. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 22. Арк. 1 – 2, 13 – 14, 26, 28 – 30. (Записано в 

с. Житнівка Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.). 

79. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 23. Арк. 9 – 10. (Записано в с. Велимче Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

80. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 24. Арк. 120. (Записано в с. Хотишів Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

81. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 24. Арк. 160. (Записано в с. Острівець 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

82. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 24. Арк. 181. (Записано в с. Самари 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

83. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 29. Арк. 5. (Записано в с. Краснилівка Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

84. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 294. Арк. 2. (Записано в с. Торговище, 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

85. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 33. Арк. 6–7. (Записано в с. Нуйно Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

86. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 383. Арк. 3. (Записано в с. Нуйно, Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

87. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 39. Арк. 5 – 6. (Записано в с. Підріччя Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

88. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 45. Арк. 13. (Записано в с. Стобихва Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.) 

89. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 51. Арк. 13–14. (Записано в с. Черче Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 
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90. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 52. Арк. 5. (Записано в с. Підбороччя Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

91. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 54. Арк. 15. (Записано в с. Черче Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

92. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 58. Арк. 54. (Записано в с. Волошки 

Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 

93. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 59. Арк. 5. (Записано в с. Волошки 

Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 

94. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 60. Арк. 42, 49. (Записано в с. Черче Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

95. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 60. Арк. 49. (Записано в с. Хотишів Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

96. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 63. Арк. 9. (Записано в с. Жлудче Ковельського 

р-ну Волинскьої обл.). 

97. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 66. Арк. 113. (Записано в с. Кричевичі 

Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 

98. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 68. Арк. 11 – 12, 35 (Записано в с. Голоби 

Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 

99. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 73. Арк. 2, 18. (Записано в с. Кошари 

Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 

100. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 75. Арк. 4. (Записано в с. Підріжжя 

Ковельського р-ну Волинскьої обл.). 

101. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 76. (Записано в с. Облапи Ковельського р-ну 

Волинскьої обл.). 

102. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 81. Арк. 5. (Записано в с. Бучин 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

103. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 83. Арк. 2. (Записано в с. Ветли 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

104. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 86. (Записано в с. Гірки Любешівського р-ну 

Волинської обл.). 
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105. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 87-А. Арк. 2. (Записано в с. Гірки 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

106. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 88. Арк. 7. (Записано в с. Деревок 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

107. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 91. Арк. 2. (Записано в с. Зарудче 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

108. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 93. Арк. 40. (Записано в с. Лобна 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

109. Архів ІКА. Ф. І. Од. зб. 96. Арк. 1, 10. (Записано в с. Невір 

Любешівського р-ну Волинської обл.). 

110. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 11.  Арк. 6 – 7. (Записано в с. Старий 

Чорторийськ Маневицького р-ну Волинської обл.). 

111. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 13. Арк. 7. (Записано в с. Костюхнівка 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

112. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 14. Арк. 7. (Записано в смт Колки 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

113. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 16. Арк. 9. (Записано в с. Комарово 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

114. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 19.  Арк. 6. (Записано в с. Старий 

Чорторийськ Маневицького р-ну Волинської обл.). 

115. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 25. Арк. 1. (Записано в с. Видраниця 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 

116. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 28. Арк. 5, 12, 29. (Записано в с. Світязь 

Шацького р-ну Волинської обл.). 

117. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 29. Арк. 13, 35. (Записано в с. Головне 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 

118. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 34. Арк. 2. (Записано в с. Вишнівка 

Любомльського р-ну Волинської обл.). 

119. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 39-Б. Арк. 48 – 49. (Записано в с. Ружин 

Турійського р-ну Волинської обл.). 
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120. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 46. Арк. 10, 12. (Записано в с. Вербичне 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

121. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 48. Арк. 29, 53. (Записано в с. Верхи Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

122. Архів ІКА. Ф. І-А. Од. зб. 49. Арк. 7. (Записано в с. Грудки Камінь-

Каширського р-ну Волинської обл.). 

123. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 15. Арк. 19 – 20. (Записано в с. Любʼязь 

Любешівскього р-ну Волинської обл.). 

124. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 17. Арк. 2, 26, 50, 86. (Записано в с. Великий 

Курінь Любешівскього р-ну Волинської обл.). 

125. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 21. Арк. 37. (Записано в с. Блаженик 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

126. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 3. Арк. 1. (Записано в с. Комарово 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

127. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 35. Арк. 15 – 16. (Записано в с. Розничі, 

Маневицький р-н). 

128. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 4. Арк. 16 – 17. (Записано в с. Лісове 

Маневицький р-н, Волинська обл). 

129. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 41. Арк. 48 – 50. (Записано в с. Туропин 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

130. Архів ІКА. Ф. І-Б. Од. зб. 9. Арк. 8, 41. (Записано в с. Котів 

Ківерцівсього р-ну Волинської обл.). 

131. Архів ІКА. Ф. І-З. Од. зб. 2. Арк. 3 – 4. (Записано в с. Осьмиговичі 

Турійського р-ну Волинської обл.). 

132. Архів ІКА. Ф. І-Й. Од. зб. 8. Арк. 5 – 6. (Записано в с. Мильськ 

Рожищенського р-ну Волинської обл.). 

133. Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 11. Арк. 8(А). (Записано в с. Костюхнівка 

Маневицького р-ну Волинської обл.). 

134. Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 12. Арк. 33 – 36. (Записано в с. Зарудче 

Любешівскього р-ну Волинської обл.). 
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135. Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 4. Арк. 1, 24. (Записано в с. Підкормілля 

Любешівскього р-ну Волинської обл.). 

136. Архів ІКА. Ф. І-К. Од. зб. 6. Арк. 58. (Записано в с. Гірники 

Ратнівського р-ну Волинської обл.). 
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