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офіційного опонента Костика Василя Васильовича на дисертацію 

Ягело Світлани Петрівни «Жіночі персонажі у демонологічній прозі 
українців Карпат», представленої на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук 

зі спеціальності -  10. 01. 07 -  фольклористика

Упродовж існування експериментальної радянської держави, у якій 

навіть на посади священиків призначали зі згоди КДБ, а ідеологи від єдиної 

політичної партії давали вказівки будувати пам’ятники своїм вождям на 

людських кістках, народна демонологія, для якої характерне багатство 

світовідчуття і тонке анімістичне сприйняття дійсності, була заборонена.

Актуальність теми дослідження С. П. Ягело зумовлена відсутністю 

підсумовуючих теоретичних праць про народну демонологічну прозу бойків, 

гуцулів і лемків, а конкретніше -  про українське демонологічне оповідання.

Структура роботи добре продумана і сформована у розділи та 

підрозділи й науково умотивована. Традиційно, спочатку представлено 

історіографію питання (збирацька й едиційна практика, а також дослідження 

демонологічної прози. -  Розділ І). У дисертації розкрито процес фіксації, 

першопублікацій та частково наступних оприлюднень текстів 

демонологічних оповідань / оповідей Карпатського регіону, спроби 

українських і зарубіжних фольклористів дослідити твори відповідного 

фольклорного масиву (виокремлення й трактування мотивів, сюжетів, образів 

цих текстів тощо).
Часові межі збирання і вивчення демонологічної прози Карпат, судячи 

із дисертації, вражаючі -  XIX -  початок XXI століття, тобто фактично 

упродовж усього періоду зародження, становлення і розвитку української 

науки про фольклор.

Логічно, що у роботі такого плану дисертантка звернулася до 

з’ясування питань термінології й представила найменування української та
ВХІД. №. 

Від “Ж . . '

-тг

ш.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсиїеи 
імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


зарубіжної фольклористики на означення творів цього пласту. Насамперед 

обґрунтувала термін «демонологічне оповідання». Але на цьому не було 

поставлено крапку, а уточнено його жанрову дефініцію відповідно до формо- 

змістових характеристик та функціонального навантаження (висвітлено 

епічну позицію оповідача; час, у який відбувається подія; контакт героя з 

відповідною демонічною істотою й актуальність народних вірувань та 

уявлень) (Розділ II).

Відома дослідниця демонології С. Толстая у словнику наукової і 

народної термінології «Восточнославянский фольклор» (Мінськ, 1993) 

зазначає, що джерелами для вивчення демонології служать билички, 

бувальщини, казки, легенди, пісні (русальні, купальські), примовки, 

замовляння, прокльони, прислів’я, обряди. Тому, для кращого з’ясування 

природи жанру демонологічного оповідання (яке ми схильні називати 

«оповіддю» або «билинкою»), ми б залучили до розгляду іще більше текстів 

інших жанрів, зазначених у вищезгаданому словнику, з цієї тематики. 

Наприклад, нам доводилося спілкуватися з відомим мольфаром М. Нечаєм, і 

він розповідав у 2009 році, як колись проганяв пропасницю (на води, на гори, 

на ліси, на урвища), «спалював» рожу. Його дії можна трактувати як обряд, 

замовляння, прокльон. Але він розповів цілу оповідь чи билинку, свідком чи 

учасником якої був сам.
Тут хотілобися закцентувати увагу на відповідному пласті народної 

прози, що побутує на Буковині. Оскільки в дисертації мова йде про жіночі 

персонажі в українських демонологічних оповіданнях, у тому числі й про 

духи хвороб, то спадають на думку оповіді українців 70-80-х років XX 

століття, котрі особисто чув іще школярем у селах Заставнівського району 

Чернівецької області про постання таких хвороб, як рожа, рак, при чому в 

народі розрізняють рака і рачицю та інші недуги. Таких оповідань тоді 

побутувало в народі багато, але й досі їх ніхто не списав, хоча б основні 

мотиви, і не дослідив.
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У третьому і четвертому розділах дисертації Світлани Ягело 

проаналізовано тексти демонологічних оповідань про жіночі персонажі у 

народній прозі українців Карпат. Молода дослідниця опирається на 

класифікацію демонологічних персонажів, яку запропонувала 

Л. Виноградова. Фемінні персонажі в роботі поділено на такі групи: духи- 

«господарі» природних локусів; духи хвороб, епідемій, смерті; духи, які 

уособлюють біду, нещастя; персоніфікації часу; демонізовані живі люди 

(відьма). З’ясовано регіональну специфіку персонажів як в межах 

Карпатського регіону, так і окремої етнографічної групи, а також проведено 

паралелі із загальноукраїнською фольклорною традицією, схарактеризовано 

спільні та відмінні риси оповідей цього масиву. Розглянувши різночасові 

фіксації демонологічних оповідань про відьму з Бойківщини, Гуцульщини, 

Лемківщини і Покуття, дисертантка зараховує до загальнонаціональних 

уявлення про родимих та вчених відьом, фізичні аномалії тощо. Окремо 

хочемо наголосити на потребі більш детального дослідження перевтілення 

чарівниці у жабу, відсиланні чи насиланні її на чуже подвір’я для заподіяння 

чарів, хвороб, лиха. На Буковині й суміжному Покутті це дуже поширений 

сюжет. У місцевих селян і досі існують певні перестороги щодо поводження 

із насланими жабами. Насамперед, їх ніколи не беруть голими руками, а 

вимітають або спалюють.
До позитивів роботи ми б іще зарахували й залучення до аналізу 

записів сучасних українських фольклористів, а серед них і численних 

фіксацій демонологічних оповідей, які особисто здійснила дисертантка у 

п’яти районах трьох областей Західної України. Це, найперше, становить 

особистий внесок здобувана наукового ступеня, і значною мірою новизну 

роботи, і дає можливість визначити найхарактерніші зміни жанру (що 

відбулися під впливом соціально-культурних умов) та простежити тяглість 

традиції на всіх рівнях (ідейно-тематичному, формальному).

Переглядаючи літературу з цієї теми, знаходимо слушні думки 

науковців щодо української демонології. Наприклад, професор Ю. Ковалів,
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автор-упорядник «Літературознавчої енциклопедії», наголошує, що в 

українців сили потойбіччя не мають надто потворних рис і не втілюють 

абсолютний жах, як в інших народів. Від себе додамо, що часто українці про 

такі речі говорять жартома, а з відьмою поводяться по-панібратськи.

Під час прочитання дисертації у нас виникли окремі зауваження і 

побажання щодо змісту роботи:

1. У вступній частині роботи зазначено, що дисертантка записувала 

тексти народних демонологічних оповідань на Бойківщині, Гуцульщині та 

Лемківщині, але не уточнено скільки творів зафіксовано, у яких селах, де ці 

тексти зберігаються? (С. 16). Хоча у списку використаних джерел та 

літератури (С.180 і 181) знаходимо позиції 253, 254 і 255 де зазначено, що 

такі записи зроблено у Богородчанському і Верховинському районах Івано- 

Франківської та Турківському районі Львівської області, із вказівкою на те, 

що тексти зберігаються в Архіві Інституту народознавства НАН України 

(Фонд І.Оп. 2. Од. зб. 524, 102 арк.; Од. зб. 525, 134 арк.;Од. зб. 526, 92 арк.). 

На С. 14 зазначено ще й Старосамбірський район Львівської і Перечинський 

район Закарпатської областей, але у списку літератури ці позиції взагалі не 

відбиті. У роботі є згадка й про Покуття. Які тексти зафіксовано там?

2. Трохи сумнівним видасться нам твердження дисертантки про те, що на 

Лемківщині демонологічні оповідання про жіночих персонажів практично не 

побутують (С. 32). Чи не варто було б у подальших дослідженнях врахувати 

й символіку сновидінь, що віщують хвороби. Особливо, якщо присниться 

відьма в образі старої баби, весільної молодої та ін. Адже контакт може бути 

й під час сну.
3. Варто було б дати свою оцінку діяльності інших українських 

міфологієзнавців, наприклад, В. Войтовича, котрий зробив багато в цій 

ділянці. Та й не тільки його.
Автореферат дисертації відбиває основні положення праці. Робота є 

самостійним дослідженням із застосуванням сучасних методик збирання 

першоджерельного матеріалу і його дослідження.
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Мова, стиль дослідження демонструють загальну грамотність 

дисертантки, незначні помилки мають здебільшого технічне походження і не 

впливають на високу оцінку роботи загалом.

Основний зміст дисертації належним чином відображений у статтях, 

опублікованих у фаховій періодиці. Результати роботи С. П. Ягело пройшли 

апробацію на наукових семінарах і конференціях. Висловлені зауваження і 

побажання не применшують цінності завершеного і самостійного 

дослідження, яке, без сумніву, має практичне і наукове значення.

Дисертація відповідає вимогам ДАК МОН України, встановленим 

щодо кандидатських робіт. Усе це дає підстави спеціалізованій вченій раді 

Д 26.001.15 при Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка присвоїти науковий ступінь кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 -  фольклористика.

Кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича В. В. Костик

г  тГ
ВХІД,. №

ВІД ‘ Щ .' А £ ___ 2 0 # і
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсале 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
на дисертацію Світлани Ягело «Жіночі персонажі у демонологічній

Карпатський регіон -  чи не найбагатший в Україні в плані збереження 

міфологічниї уявлень. Не випадково до нього упродовж двох останніх століть 

була прикута увага збирачів фольклору, письменників, художників; яких 

бентежила ця тема. Це єдиний край в не тільки в Україні, а й у Європі, де 

записувати розповіді про демонічних істот почали раніше, ніж це робили 

брати Грімми в Німеччині. Звідти зрозумілий інтерес до цієї ділянки 

нарожної прози з боку сучасних дослідників Карпат, матеріалу для яких 

вистачить ще не на одну дисертацію і не тільки, бо цим займаються не тільки 

професіонали, а й аматори. Відтак попри кризу інформативного поля для 

фольклористики останніх десятиліть, зібраного раніше матеріалу цілком 

достатньо. Серед багаторічних збирачів цієї спадщини була й Світлана 

Ягело, як зацікавилась цим питанням ще зі студентських років і 

неодноразово публікувала своєрідні результати своєї збирацької практики, 

що зрештою увінчалась дисертацією.

Дисертація Світлани Ягело, з огляду лише на час виходу основних 

публікацій, стала результатом багаторічної праці дисертантки. Це відчутно і 

з її змісту. Ретельнішого вивчення історіографії демонології Карпат навіть не 

пригадується. Дисертантка в першому розділі «Демонологічна проза 

українців Карпат історіографічний аспект» дошукується навіть 

поодиноких та епізодичних спроб збору та висвітлення народної демонології 

краю з кінця XVIII -  поч. XIX ст. і до наших днів, не оминаючи не тільки 

україномовних, а й іншомовних джерел, а також рукописних фондів, які 

знаходяться в родинних збереженнях збирачів. Такий ретельний підхід до 

матеріалу заслуговує тільки схвалення й підтримки. Не викликає сумніву, що 

він слугуватиме доброю опорою при студіюванні інших аспектів та 

тематичних пластів народної прози цього регіону.

прозі Українських Карпат»
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Другий розділ «Жанрова специфіка народних демонологічних 

оповідань» не менш повний, але викликає деякі застереження. Всі 

прорахунки помічені в дисертації, дисертантка допустила саме в ньому, 

зокрема в підрозділі «Демонологічне оповідання: дефініція та історія
т І-терміна». Заради утвердження в якості жанру терміну «демонологічні 

оповідання» дисертантка ігнорує більшість критеріїв жанрової диференціації 

(установка на достовірність чи на вимисел; давній чи теперішній час; 

фабулат, хронікат чи меморат) і повертає сучасну фольклористичну прозу в 

середину XIX ст., до часів І.Вагилевича, де головним критерієм був 

предметно-тематичний. І куди за таким порядком речей віднести фабулати 

про боротьбу Бога з Чортом: до легенд (за тією ж термінологією) чи до 

демонологічних оповідань?

Зрештою чи вартувала гра свічок, для вивчення такого локального 

питання як демонологічні жіночі образи. Достатньо було закцентувати на 

тому, що дослідницю влаштовує термін Вагилевича, так як свого часу 

дослідника меморатів повністю влаштував термін Франка щодо народних 

оповідань, хоч сам автор не претендував на його остаточність.

Якщо ж уже йшлося про місце демонологічної прози в системі жанрів, 

можна було б згадати, що за іншими класифікаціями якась частина її 

належить до міфологічних легенд, інша -  до міфологічних оповідей. (Див. 

Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Львів, 1992. С.26-31: Його ж. 

Вибрані лекції з українського фольклору. Луцьк, 1998, 2008, 2010, 2014, 

2018).
Дисертантка зазначає, що українські дослідники народної прози не 

можуть дійти згоди в класифікації, білоруські орієнтуються на російську, а 

ось литовські застосовують європейську класифікацію, вживаючи на 

означення демонологічних оповідань термін «міфологічна оповідь». 

Насправді ж Б. Кербеліте 2001 р. використала український термін. Ним 

послуговується й Г.Тавлай у РФ. У нас же кожен шукає свій, тому й

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


пропонований дисертанткою, підозрюємо, буде в сучасній фольклористиці 

терміном разового використання.

До другого підрозділу цього розділу «Функціональна природа жанру 

та система поетичних засобів» серйозних зауважень немає. Дисертантка 

,поклавши в основу жанрової природи «демонологічного оповідання» 

жанроутворюючу рису оповіді (реалістичної, фантастичної чи то 

міфологічної) -  прив’язку до очевидця, скрупульозно аналізує особливості 

жіночих образів таких.рповідок -  гіпертрофовані частини тіла, невиразність 

чи відсутність рис обличчя, непропорційність частин тіла, незвичайні звуки, 

які вони видають.

Основною функціональною рисою таких оповідань дослідниця вважає 

інформативність, а серед соціокультурних функцій визначає дидактичну, 

емоційну, світоглядну, етичну, естетичну, фатичну. Всі ці риси акумульовані 

з інших джерел, підрозділ має реферативний характер, тому ні до заслуг, ні 

до недоліків авторки його віднести не можна. До безумовних чеснот 

дисертантки та її особистого внеску в питання функціонування демонічних 

оповідань можна зарахувати спостереження над їх поетичними засобами. 

Регіональні особливості гуцульської, бойківської та лемківської структур 

народної демонології також мають ознаки наукової новизни.

Третій розділ «Типологія фемінних образів у карпатських 

демонологічних оповіданнях» -  центральний для заявленої теми. Він і 

найсамостійніший і найоригінальніший у її складі. Оригінальність 

відчувається вже в самій стратифікації жінок-демонів, серед яких 

дисертантка визначає духів-господарів природніх локусів (майка, лісна, 

бісиця, русалка, вітериця, літавиця, перелесниця), духів хвороб, епідемій, 

смерті (чума, холера, .лихоманка, колька, пропасниця, смерть), духів, які 

уособлюють долю (доля, недоля, щастя, нещастя), та демонологічних 

персонажів-персоніфікацій часу (полудниця, п’ятниця, середа, Варвара).
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Перелік цих персонажів має суто регіональний характер, тому 

відсутність серед них>. деяких загальновідомих в інших регіонах України 

(повітрулі, трясці, панни) хай не вносить сум’яття.

Характеризуючи кожного з цих персонажів, дослідниця подає масу 

маловідомого матеріалу, порівнює його з аналогічним у прилеглих країнах 

карпатського регіону, детально зупиняється на зовнішності та 

функціональних характеристиках кожного з персонажів, знаходить 

відмінності в зовнішніх характеристиках демонічних жінок залежно від 

регіону. Дуже часто демон має антропологічні характеристики сусіднього 

субетносу. В лемківських яскинях часто вгадується один із антропологічних 

типів гуцулок, але де вже наше спостереження, дисертантка толерує 

представників різних етнографічних груп спільними функціями наявних у 

них образів, що, безумовно можна пояснити спільним джерелом походження. 

На основі багатого власного польового досвіду, фольклористка зауважує, що 

все ж в сучасних записах демонологічної прози існують певні відмінності в 

порівнянні зі старішими. Основна вісь цих зміщень детермінована впливом 

церкви, де всі міфологічні персонажі ототожнюються з нечистою силою, а 

інтерес до переповідання «історій» з ними щораз падає. Відтак багато чого 

забувається, про що відзначають і наші записувачі.

Окремий розділ* дисертантка приділяє відьмам -  «Відьма у 

карпатських демонологічних оповіданнях. Регіональна специфіка та 

загальноукраїнський контекст». Як окремого персонажа відьму, схоже, 

виділено як особу з надприродними здібностями, яка кореспондує між 

світами, тоді як решта демонічних персонажів належать до іншого окремого 

світу і мають свої визначені сфери впливу.

На відміну від інших жіночих демонічних персонажів, щодо яких у 

Карпатах застосовується загальноприйняте номінування, на відьмах відчутна 

локативна диференціація, що може свідчити лише про одне -  про порівняно 

недавню етимологію. Непогано було б на цьому питанні зупинитися окремо, 

оскільки такі назви, як босорканя, стріга явно не слов’янського походження,
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вохвиля може бути покручем від волхвиня, але також в іншомовному 
середовищі.

Цей розділ найоб ємніший у дисертації, що свідчить про популярність 

цієї теми в Карпатах. Причина все та ж — поліетнічне середовище, 

представник якого завжди має більше шансів вважатися «тим, що відає»,
*  V

тобто володарем якихось екзотеричних знань чи професій. Стосовно жіночих 

образів, де для всіх представниць однієї території існує лише одна професія 

-  господиня -  професійна відособленість як чинник виокремлення серед 

інших відпадає. Особливим мірилом знань може бути тільки господарський 

талан (успіх). Тому, попри різні назви, відьми у віруваннях бойків, гуцулів 

та лемків мало чим відрізняються.

Незважаючи на те, що в народних уявленнях населення Карпат, як 

зазначено на початку розділу, існував поділ відьом за на київських, поліських 

і карпатських, за зовнішніми ознаками та темпоральними характеристиками 

активізації на Юрія і Купала карпатська відьма нічим не відрізняється від її 

загальноукраїнського типу. Відтак марно сподіватися на якісь суто локальні 

особливості і в функціональному плані, які стали предметом дослідження у 

підрозділі «Функціональна природа чарівниці: сюжетно-мотивний

комплекс». Не випадково, вказуючи на регіони виявлення окремих сюжетно- 

мотивних ліній, дисертантка не виділяє їх із загально карпатського 

контексту. Тут великою мірою все залежало від того, потрапив чи ні той чи 

інший мотив у поле зору записувачів.

Особливістю карпатських відьом дисертантка цілком умотивовано 

визначає їх поважний вік та активізацію до всіх найбільших християнських 

свят, а не тільки Юрія й Купала, як у більшості регіонів України.

Загалом обидва розділи, присвячені жіночим демонологічним 

персонажам, добре структуровані. Розгляд демонологічних персонажів 

відбувається за схемою 1) типологія; 2) функції. В цьому й успіх поставленої

мети..
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Своїм дослідженням Світлана Ягело підсумувала стан побутування

меморативної частини демонології Карпат, систематизувавши й 

узагальнивши дуже великий обсяг як бібліографічних джерел, так і польових 

записів, провела значну дослідницьку діяльність з вивчення сучасного стану 

та поетичної природи жіночих міфологічних персонажів.

Дисертація самостійна, кращим показником чого можна вважати і 

наявність у ній деяких спірних моментів, на яких звернута наша увага. 

Загалом це не применшує її актуальності та наукової вартості.

Наукова новизна полягає як у ретельному дослідженні історії питання, 

так і у введенні в науковий обіг невідомих матеріалів та спробою виведення 

власної дефініції досліджуваного пласту народної прози Карпат.

Практичне значення вбачаємо в можливості ввести в загальне коло 

української демонології великої кількості нових оригінальних записів та 

можливості їх використання для нових досліджень.

Автореферат адекватно відображає зміст дисертації.

Дисертація відповідає заявленому профілю спеціальності 10.01.07 -  

фольклористика, а сама дисертантка Світлана Ягело заслуговує наукового 

ступеня кандидата філологічних наук.

»  »’

Офіційний опонент

професор кафедри української літератури 

Східноєвропейського національного університету

іь іаїнки

д гічних наук, професор

Віктор Давидюк
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