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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Актуальність даного дослідження обумовлена цілою 

низкою чинників, а саме: 1) інтенсивними урбанізаційними процесами сучасності, 

які витісняють сільську культуру на периферію суспільного життя, у результаті 

чого елементи традиційної етнічної побутової та духовної культури зникають; 2) 

прискореними глобалізаційними процесами у світі та в Україні, внаслідок чого 

наповнення етнічних культур, в тому числі й української, універсалізується, а 

своєрідність розмивається і зникає; 3) необхідністю простежити регіональні 

особливості розвитку народних вірувань, зокрема, у лісову демонологію, що має 

показати вплив конкретних історичних та природних умов на їх виникнення, 

суттєві зміни та варіативність проявів у кожному етнічному середовищі; 4) 

традиційні народні вірування, як складова духовної культури українців, 

репрезентували формування національної свідомості та ціннісних орієнтирів. 

Тому перед загрозою руйнування та трансформації традиційної картини етнічних 

культур постає нагальна проблема їх всебічного дослідження.  

Дослідженнями другої пол. ХІХ – ХХ ст. переважно зафіксовано автентичні 

свідчення носіїв культури та здійснено описовий аналіз матеріалу з лісової 

демонології (М. І Костомаров, І. С Нечуй-Левицький, Я. П. Новицький, П. П. 

Чубинський, В. М. Гнатюк та ін.), тоді як нині існують дослідження лише 

окремих образів та сюжетів, пов’язаних із образами лісової міфології. Проте як 

цілісне явище, з детальним вивченням його персонажів у системі традиційного 

світогляду українців у східноєвропейському контексті, лісова демонологія не 

розглядалась. Саме необхідністю комплексного дослідження цього питання з 

метою узагальнення та розширення переліку образів лісової народної демонології 

визначається актуальність теми.  

Крім того, процеси часткового зникнення окремих міфологічних образів, що 

були притаманні світоглядові українців кінця XIX – початку XX ст., та 

виникнення нових ознак і характеристик, якими наділяються старі образи, тісно 

пов’язані з проблемою стійкості етнічних рис української культури, дослідження 

якої особливо актуалізується. 

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

виконана в рамках наукової тематики кафедри суспільних наук, інформаційної та 

архівної справи факультету економіки та менеджменту Центральноукраїнського 

національного технічного університету «Спеціальні галузі історичної науки в 

архівній, бібліотечній та музейній справі» (державний реєстраційний номер 

0119U000514, науковий керівник: к. і. н., проф. Орлик В. М.), у межах 

комплексної теми вивчаються проблеми, пов’язані з історією української 

традиційної культури та вірувань. 

Мета дисертації полягає у встановленні переліку й узагальненні образів 

лісової демонології, їх атрибутики та місця в загальній системі традиційних 

вірувань українців у загальнослов’янському контексті, виявленні їх семантики та 

ролі у подальшому розвитку духовної та екологічної культури слов’ян. 

Для досягнення мети визначено такі завдання: 
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– проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу 

дослідження; 

– простежити закономірності становлення, атрибутику та функціональні 

особливості чоловічих персонажів лісової демонології, визначити їх місце в 

загальній системі традиційних вірувань українців та їхніх сусідів; 

– простежити закономірності становлення, атрибутику та функціональні 

особливості жіночих персонажів лісової демонології, визначити їх місце в 

загальній системі традиційних вірувань; 

– простежити закономірності становлення, атрибутику та функціональні 

особливості дитячих персонажів лісової демонології, визначити їх місце в 

загальній системі традиційних вірувань українців;  

– охарактеризувати етапи, характер та шляхи формування вірувань стосовно 

лісової демонології в архаїчних та традиційних уявленнях українців; 

– визначити роль маргінальних типів лісових демонологічних образів у 

світоглядній системі традиційних вірувань; 

– визначити роль лісової демонології в еволюції світоглядних основ 

міфоритуальної сфери українців. 

Об’єктом дослідження є лісова складова народних демонологічних вірувань 

у традиційній культурі українців. 

Предмет дослідження – визначення зв’язку образів народної демонології з 

локусом міфічного лісу, їх атрибутика, класифікація та закономірності 

формування образів лісової демонології в традиційних віруваннях українців. 

 Хронологічні межі дослідження визначаються основним масивом наявних 

етнографічної джерел та наукової інформації ХІХ – ХХ ст.  

Територіальні межі дисертації охоплюють географічні терени України та 

суміжних із нею територій Польщі, Білорусі та Росії, що зумовлюється тривалим 

сусідством цих етносів, взаємними культурними впливами, проживанням 

українців на суміжних територіях, наявними спільними назвами демонологічних 

образів та тривалим спільним науково-інформаційним простором у складі 

Російської імперії та СРСР. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що  

вперше: 

– проведено цілісне, комплексне та системне дослідження традиційних 

вірувань українців та обрядових дій, пов’язаних із образами лісової демонології; 

–  зроблено системне виявлення та порівняння семантичних полів чоловічих, 

жіночих та дитячих персонажів; 

– досліджено характер та ступінь пізнання й освоєння людиною 

навколишнього середовища – лісу, реконструйовано механізми та процеси його 

одухотворення, сакралізації компонентів природи, взаємодію з ними в 

традиційній культурі; 

– проведено комплексне системне дослідження традиційних вірувань 

українців та обрядових дій, пов’язаних із образами лісової демонології; 

– обґрунтоване введення в коло образів лісової демонології кікімор та 

лихоманок, одмін та проклятих дітей; 
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– виокремлено маргінальний тип персонажів лісової демонології, розкрито їх 

роль у парадигмі міфологічного мислення носіїв традиційної культури.  
Удосконалено: 

– систему вивчення образів лісової демонології та обґрунтовано особливості 

зв’язку між демонічними образами народних вірувань і локусом лісу; 

– теоретико-методологічні підходи дослідження міфології у контексті 

розробки проблем методології лісової демонології. 

Набули подальшого розвитку: 

– методи специфічних польових досліджень лісової демонології в 

традиційних віруваннях українців; 

– порівняння семантики окремих образів лісової демонології; 

– концепції двоєдушності образів народної демонології. 

Практичне і наукове значення дослідження полягає в тому, що 

демонстрація етнічних особливостей формування окремих образів лісової 

демонології в традиційних віруваннях українців, білорусів та росіян (особливо 

північно-східних регіонів Росії) свідчить про різну етнічну основу їхніх витоків і 

заперечує тезу про давність і цілісність «русского мира». Результати 

дисертаційної роботи дають можливість глибше й об’єктивніше зрозуміти 

причини регіональних відмінностей у розвитку народних вірувань 

східнослов’янських народів. 

Крім того, висновки та наведені відомості можуть бути використані на 

практиці для створення узагальнювальних праць про світоглядні уявлення 

українців та їхніх сусідів. Дисертація сприятиме міждисциплінарним 

дослідженням щодо висвітлення закономірностей розвитку природи і суспільства 

та реконструкції архаїчних світоглядних систем.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

представлені у доповідях на наукових конференціях різного рівня: міжнародного 

– «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики» (Дніпро, 2018); всеукраїнського – 

«Проблеми історичної регіоналістики. Наукові студії пам’яті Нінель Бокій» 

(Кропивницький, 2017). 

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського 

(Кропивницький, 2019) за матеріалами дисертації була прочитана науково-

популярна лекція «Образ Чугайстра в народній демонології: від літературних 

міфів до народних вірувань». 

Публікації. Результати дослідження опубліковано в одинадцяти статтях, із 

них вісім –  у фахових виданнях, написано одноосібно (одна стаття у 

співавторстві), дві статті – у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій 

(одна з них у співавторстві), загальним обсягом 4,42 д.а. (0,88 д.а. у співавторстві). 

Особистий внесок у дослідження в співавторстві. Усі публікації, що були 

написані у співавторстві, готувалися в тісній співпраці, внесок автора становить 

не менше, ніж 50 % у пошуку та обробці джерел і літератури, аналітичного 

внеску, а також текстового обсягу. 

У двох статтях, підготовлених разом із М. П. Тупчієнком (2018, 2019), 

авторкою зібрано матеріал, обґрунтовано відношення нявок-семиліток і 
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лихоманок до лісової демонології, визначено критерій зооморфізму в якості 

ознаки, що вказує на зв’язок міфологічного образу з локусом лісу, розкрито 

етіологію зазначених образів та народних вірувань, що були з ними пов’язані.  

Структура роботи відповідає поставленій меті та завданням дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів та дев’яти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (343 позиції), додатків. 

Основний текст становить 191 сторінку. Загальний обсяг рукопису 268 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У «Вступі» визначено актуальність теми дослідження, зазначено її зв’язок з 

науковими програмами, темами, висвітлено ступінь розробки та методи 

дослідження, встановлено хронологічні та територіальні межі, окреслено мету, 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, обґрунтовано наукову новизну, 

практичне значення, засвідчено апробацію наукових результатів дисертації. 

Розділ 1. «Історіографія, методологія та джерельна база дослідження» 

містить три параграфи.  

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» виділено три основні 

періоди у вивченні зазначеної теми: 1) дореволюційна історіографія; 2) наукова 

спадщина радянських учених; 3) праці сучасних українських та зарубіжних 

дослідників (з 1991 р.). 

В першому періоді наукова етнографічна думка ХІХ – поч. ХХ ст. 

визначається процесом збирання та публікації матеріалів вірувань, розвивається у 

межах одного інформаційного наукового поля (переважно російського) (праці О. 

М. Афанасьєва, П. П. Чубинського, М. О. Іваницького, В. П. Милорадовича, П. С. 

Єфіменко та ін.). У працях зазначеного періоду лісова демонологія не виділяється 

в окрему категорію вірувань. У розробках використовуються лінгвістичні й 

порівняльні методи, спроби інтерпретації джерел здійснюються в руслі 

міфологічної школи, але зароджується й семіотичний метод дослідження. 

Акценти робляться на схожості вірувань та міфологічних образів в різних 

етнічних традиціях. 

На початку другого – радянського періоду, у системі ВУАН формується 

наукова етнологічна школа, фундатором якої виступив М. С. Грушевський. 

З’являються теоретичні праці К. М. Грушевської, Є. Г. Кагарова, В. Г. Кравченка. 

Так, Є. Г. Кагаров розробляв класифікацію охоронних ритуальних актів 

відповідно до ступеня їх активності протидії злим силам, частково звернувши 

увагу й на символічні функції обрядової атрибутики, які набувають особливого 

значення для усвідомлення шляхів взаємодії та протидії представникам лісової 

демонології в народних віруваннях. Напрацювання української етнологічної 

школи, в 1920 – 1930-х рр. дали початок вирішенню проблем дефініцій науки, 

визначення її предметної сфери, завдань та науково-дослідницьких методів. 

Значних успіхів було досягнуто у нагромадженні, науковому опрацюванні та 

виданні фактографічних матеріалів, у розробці принципово важливих питань 

етногенезу матеріальної та духовної культури, побуту тощо, в контексті досягнень 

світової етнологічної думки. Але цей процес було зупинено репресіями проти 
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українських науковців у 30-х рр., тотальним наступом марксистсько-ленінського 

історичного матеріалізму, що призвело до того, що етнографія була оголошена 

«буржуазною лженаукою» та зведена до статусу допоміжної наукової дисципліни. 

Народна демонологія продовжує вивчатися російськими науковцями (Д. К 

Зеленін, Е. В Померанцева, С. О. Токарєв, М. І. Толстой, Л. М. Виноградова, В. Я 

Пропп), в 60 рр. ХХ ст. формується етнолінгвістичні  (В. М. Топоров) та 

семіотичні методи дослідження (В. В. Іванов). Але загалом, радянська етнологічна 

думка визначалася ідеологічною заангажованістю, що проявлялося у відстоюванні 

ідеї спільного походження – колиски трьох братніх народів, їхньої спільної мови, 

культури, історичної долі, а відтак і вірувань, що не відповідало дійсності. У 

наукових працях увага акцентувалась на спільних, так званих східнослов’янських 

витоках, оминаючи питання регіональної, а тим більше етнічної специфіки 

формування демонологічних образів. 

Розпад СРСР, що супроводжувався утворенням суверенних держав, у тому 

числі й України, породив значний інтерес до власної етнічної історії українців, 

білорусів та росіян, що дало поштовх для вивчення регіональних особливостей 

розвитку та характеристик народної демонології. 

Сучасна етнологічна думка, вийшовши з-під диктату радянської ідеологічної 

запрограмованості, поряд з ознаками схожості та спільності народних вірувань 

приділяє значну увагу регіональним та етнічним відмінностям формування тих чи 

інших образів та вірувань; зосереджується на їх географічній зумовленості, 

ментальних особливостях народу – творця образу; простежує зв’язки між 

витоками окремих образів (вовкулаки), ініціальними обрядами та міфами 

первісності, що знайшло своє відображення у працях В. Г. Балушка, В. В. 

Галайчука, Ю. С. Буйських, С. С. Парсамова та О. Л. Ковалькова, Н. М. Войтович, 

Н. Чавс, С. Г. Пушика та інших. Проте в питанні дослідження лісової демонології 

ця група образів народної демонології не виділялася в окрему категорію, а 

відповідно, вони не розглядалися в контексті їх статевої та вікової належності. 

Окрім того, не досліджувалися й питання виокремлення маргінальної, по 

відношенню до локусу лісу, категорії образів народної демонології, не була 

визначена їх роль у міфологічній картині традиційних вірувань, поза увагою 

дослідників лишалося походження легенд про проклятих дітей від ініціальних 

міфів та обрядів. 

Отже, протягом більше ніж двох століть було накопичено чималий 

фольклорний матеріал, що охоплював різні аспекти народних вірувань, 

присвячених демонологічним образам, був зроблений значний прорив у розкритті 

семантики окремих образів (русалки, вовкулаки, одміни), виявлені регіональні та 

етнічні особливості формування таких образів, як лісовий, водяний, Чугайстер, 

русалки і мавки, але цілий ряд питань залишився недослідженим або частково 

дослідженим.  

У підрозділі 1.2. «Загальні методологічні засади дослідження» 
характеризуються методологічні основи роботи: принципи історизму, 

систематизації і типологізації явищ, а також методи історично-порівняльного  

аналізу і структурно-функціональний. Використання методу герменевтики 
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дозволило простежити зміну аксіологічного сприйняття лісових демонологічних 

образів, що була обумовлено прийняттям християнства. Крім того, були залучені 

методи спеціальних наукових дисциплін, зокрема, порівняльної лінгвістики, 

семіотики. Розкрито відмінність тлумачень термінів «демонологія» та «нижча 

міфологія», обумовлено розгляд образів лісової демонології в 

східноєвропейському контексті, розкрито значення термінів «локус лісу» та 

«топос лісу». Визначені критерії зв’язку образів з локусом лісу, структура аналізу 

та подачі  опису окремих образів. 

У підрозділі 1.3. «Джерельна база дослідження» розкривається широка 

фактографічна основа етнографічних матеріалів ХІХ – ХХ ст., що були зібрані 

вітчизняними та зарубіжними етнологами; подаються дані Наукових архівних 

фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології  ім. М. Т. Рильського НАН України. Важливим джерелом є публікації 

в періодичних виданнях: «Народна творчість та етнографія», «Народознавчі 

зошити», «Первісне громадянство…», «Матеріали до української етнології» та ін. 

Були залучені й матеріали народів, з якими українці  взаємодіяли та сусідили 

протягом тривалих проміжків часу – білорусів та росіян. До аналізу були залучені 

лінгвістичні та археологічні матеріали. Окрему групу джерел складають польові 

матеріали, які були зібрані протягом 2018-2019 років у населених пунктах 

Кіровоградської, Одеської, Донецької областей під час археологічних та 

етнографічних експедицій. 

Загалом джерельну базу дослідження складають чотири групи: 1) 

опубліковані в ХІХ ст. фольклорні записи (легенди, повір’я, казки, обрядові пісні 

та замовляння); 2) публікації українських дослідників першої пол. ХХ ст.; 3) 

архівні документи та звіти експедицій; 4) лінгвістичні матеріали. 

У розділі 2. «Чоловічі лісові демонологічні образи традиційних вірувань 

українців у контексті міфологічного топосу лісу» виділено і проведено 

порівняльний аналіз двох основних груп чоловічої лісової демонології залежно 

від відношення до локусу лісу: постійні і давні (лісовик, Чугайстер, водяний) та 

маргінальні, що стають частиною лісового світу лише на час перевертництва 

(вовкулаки). 

У підрозділі 2.1. «Лісовий, Чугайстер, водяний – мешканці міфологічного 

лісу» розглянуто глибинний зооморфізм давніх образів, який вказує на значний 

архаїзм їх походження та розкриває хтонічну природу їх витоків.  

З’ясовано, що народна віра в існування персоніфікованого демонологічного 

лісового чоловічого образу має чітко виражену етнорегіональну специфіку, 

обумовлену природним середовищем проживання етносу – широкими лісовими 

масивами, які виступають втіленням самої природи. Цим пояснюється 

популярність персонажу під ім’ям «лєшего» у росіян та білорусів, і навпаки його 

спорадичність серед українського населення, що проживало переважно в умовах 

лісостепу та степу. У дослідженні, локус лісу цього міфологічного персонажу 

визначено на кількох взаємопов’язаних рівнях: 1) у назві з прозорим семантичним 

похідним від лісу (лісовий, лєший…); 2) у статусному відношенні до лісу – 

господар, наглядач, цар, бог тощо; 3) у визначенні лісу, як уособлення природи, 
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що є місцем його перебування лісі; 4) реальному володінні та розпорядженні 

ресурсами лісу.    

Аналіз характеристик зовнішнього вигляду лісового-лєшего, свідчить про 

його багатоликість і синкретичність. Його антропоморфізм – вигляд діда чи 

дядька, домінує і розвивається у бік все більшого зближення із людиною. 

Водночас здатність до гіпертрофованої зміни розмірів, кольорова семантика 

синього, білого та сірого, виражена, так звана лівобокість, а також фізична 

ущербність та вивернутість органів (п’яти) вводить його в коло міфоістот 

потойбіччя. Останнє підкріплюється здатністю лісовика-лєшего до 

перевертництва, в якому проявляється його зоо-, фіто- та орнітоморфні ознаки, 

що відображають лісову стихію. Показово, що до кола зооморфних втілень 

належать також домашні істоти – козеня, півень та свиня, які могли відігравати як 

роль жертовних тварин лісовому духові, так і виступати аватарами бога 

Громівника дохристиянських вірувань. Останнє вводить образ лісового-лєшего у 

варіативне коло основного міфу індоєвропейців про боротьбу Громовержця із 

супротивником.  

Акцентовано увагу на ознаках нулеморфності лісового-лешего. Здатність до 

нулеморфності, обґрунтовано, з одного боку, приналежністю до істот іншого, не 

людського світу, а з іншого – своєрідним механізмом камуфлювання – 

розчинення персоніфікації лісу в самому об’єкті.  

У дисертації зазначено, що соціальний світ лісових міфоістот моделюється за 

аналогією зі світом людей. Показово, що цей світ поповнюється за рахунок 

викрадених «проклятих» матерями дітей або народжених дівчатами та жінками 

від демонологічної істоти. Це демонструє стійкість уявлень про факт постійного 

двостороннього зв’язку, між світом людей та потойбіччям, одним із втілень якого 

був ліс.  

Загалом варто відзначити, що образ лісового-лєшого розвивався цілком в 

рамках христянської світоглядної парадигми, де йому була відведена роль 

демонічної істоти, що персоніфікувала потойбіччя – міфологічний ліс. При цьому 

відбувалося поступове зменшення масштабності цього образу до закладеного 

мерця. В українській традиції їх навіть ототожнюють з дикими людьми, що 

живуть в лісах і опікуються звірями. А це знаходиться в одному кроці від 

ототожнення лісовиків із сніговою людиною, що має місце нині.  

У дослідженні міфологічного базу Чугайстра акцентовано увагу на 

етимології імені, що на сьогодні залишається у повній мірі не розкрита. Водночас, 

впадають у вічі архаїчні риси цього образу, пов’язаного, як із закладними 

мерцями, так і з культом предка, що знайшло своє вираження в шанобливому 

евфемізмі його імені «Дід». Наявність функціональних паралелей з культом 

священного птахи гайстра-лелеки, який проявився у нищенні нечисті, дозволяє 

ставити питання про приналежність міфів про Чугайстра у дохристиянську добу 

до мотивів основного міфу протиборства бога Громовика із супротивником.   

Зовнішній вигляд Чугайсра, визначається вираженою антропоморфністю, яка 

поєднується з надмірно високим зростом, зарослістю, волоссям та бородою. 
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Водночас відзначено зооморфні ознаки змії, які проявляються у його 

одноногості, здатності згортатися кільцем навколо багаття, а також через 

символіку вихору – чорта, з яким він ототожнюється. Визначений хтонічний 

характер змії і чорта – поширених іпостасей Чугайстра, посилюється не лише 

його гігантизмом, волосатістю, але й фізичною ущербністю (одноногістю, 

беззубістю). Приналежність цього міфологічного персонажу до нижнього світу 

засвідчує символіка кольорів його одягу та волосся – білий і чорний, які 

набувають зазначеного змісту в системі координат міфологічної космографії. 

Поєднання імені, звіринності у зовнішньому вигляді разом з місцем його 

постійного перебування – лісом, дозволяє віднести даний персонаж до лісових. 

У роботі наголошено на амбівалентному відношенні до Чугайстра населення 

Карпат. Цілий ряд семантичних ознак (дні тижня, його зв’язок з вогнем і сокирою, 

відношення до культу родючості) вказує на те, що в цьому образі заховується 

давнє дохристиянське божество, пов’язане з одним з мотивів основного міфу про 

боротьбу Громовержця із супротивником.  

У дисертації докладно висвітлено роль водяника, який в народній уяві постає 

універсальним духом-володарем, перш за все, водяної стихії та прибережної 

території. Наголошено, що місцем його локації виступають переважно саме лісові 

річки, озера та болота, що дозволяє його віднести до персонажів лісової 

демонології. У цій іпостасі його образ перегукується з лісовиком-лєшим та 

чортом. Первинно, в дохристиянську добу, його прототипом могло виступати 

якесь універсальне божество, можливо, пов’язане з культом предків, що знайшло 

своє відображення у шанобливих евфімізмах «дєд», «дєдушка».  

Аналіз ознак цього образу виявляє його здатність до універсального 

перевертництва, в результаті чого він може набувати подоби антропоморфних, 

зооморфних істот, об’єктів живої та неживої природи, а також відображення у 

семантиці основних кольорів структури світового дерева.  

Акцентовано увагу на подібності побуту водяного людському (мають 

родини, 

дітей та господарства, готові жертвувати за порятунок своїх дітей, 

підпорядковуються головному – цареві). 

Образ водяника в народних віруваннях наділяється вираженими негативними 

ознаками зла, аж до повного ототожненнями їх з чортами. Це відбулося завдяки 

впровадженню християнства з дуалістичним поділом на світ християнський з його 

святими та хрещеним людом, з одного боку, а з іншого антихристиянський, який 

охоплює усіх нехрещених.  

У підрозділі 2.2.  «Вовкулака – чоловічий лісовий демонологічний образ 

маргінального типу» проведено порівняльний аналіз двох основних груп 

маргіналів чоловічої лісової демонології – вовкулаків: «уроджених» та 

«роблених». Розглянуто градацію «уроджених» вовкулаків з їх поділом на 

невимушених (керують своєю лікантропією) і вимушених (не здатних самостійно 

її контролювати). У групі «роблених» вовкулаків, у свою чергу, виділено дві 

підгрупи: вимушених (перетворених кимось) та добровільних (мотив гри або 
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цікавості). Серед «роблених» вовкулаків виявлено пряму залежність між строком 

вовкулацтва і тим, хто його перетворив (знахар, дружина, теща, із забави). 

Відмічено поєднання в зовнішності вовкулаків людських (вивернуті коліна 

задніх ніг, відмова від сирого м’яса) та звіриних ознак (вовча шкура, червона 

нитка або сокира в зубах). 

Проаналізовано назви перевертнів, що вказують: 1) на їх безпосередній 

зв’язок з лісовим звіром – вовком (рідше ведмедем); 2) на здатність до 

перетворень – «перехідник»; 3) на відношення населення до цього персонажу 

легенд – «біда»; 4) врешті, на зв’язок з астральною символікою і календарною 

символікою – «місічник». Найсприятливішим часом перетворення на вовкулаків 

були перехідні процеси у природі (зимове сонцестояння, заключна фаза місяця) та 

соціумі (різдвяні свята, весілля).  

 У дисертації проаналізовано способи взаємодії людей з вовкулаками, які 

могли варіюватись, враховуючи приналежність останніх до «уроджених» чи до 

«роблених». Першим приписується причинення зла людям. Відношення до 

других визначається терпимістю і навіть прагненням допомогти подолати чари. 

Все це свідчить, що первинно перевтілення на вовка вважалось природним, а, 

можливо, й закономірним. У народній свідомості з християнізацією змінилися 

ціннісні орієнтири, що проявилося у розвитку в дуалістичному образі перевертня 

саме негативного його сприйняття, прив’язування його до нечистої сили. Відтак 

вовкулаків почали прирівнювати до упирів, відьом та чортів, а також до заложних 

мерців. 

У роботі показано зв’язок легенд про вовкулаків із міфологією архаїчних 

чоловічих союзів та з обрядами ініціації.  

У розділі 3. «Жіночі лісові демонологічні образи в народних віруваннях» 
досліджено особливості жіночих лісових демонологічних образів: русалок, мавок, 

повітруль, водяниць, леших, кікімор, мар, лихоманок. Наголошено, що вони 

взаємозамінюються в етнографічних джерелах на рівні назви, зовнішнього 

вигляду, функцій і сприйняття, і, у свою чергу, умовно поділяються на дві групи: 

1) постійного або сезонного перебування у лісі (русалки, мавки); 2) спорадичного 

перебування (час навчання, вигнання) (кікімори-мари та лихоманки).  

У підрозділі 3.1. «Русалки, мавки та інші дорослі жіночі лісові образи» 
відзначено, що повір’я, пов’язані з русалками, мають виражену регіональну 

специфіку в межах українсько-білоруських та південноросійських територій, що 

пояснюється давньослов’янським походженням цього образу, тоді як у північно-

східній частині Росії домінували уявлення, успадковані від угро-фінських народів. 

Повір’я українсько-білоруської і південноросійської демонологічних систем 

дають підстави розглядати даний міфологічний персонаж в системі лісових, тобто 

пов’язаних із локусом проживання в лісі, полі, з рослинністю, та розглядати його 

в розрізі образів лісової демонології.  

Акцентовано увагу на сезонному характері взаємозв’язку русалок з лісом. 

Він розкривається у наступних аспектах: 1) у фольклорі вони часто називаються 

за місцем перебування «водяницями», «лісовицями»; 2) їх шанування пов’язане з 

вегетативною активністю рослин та їх використання в обрядовості на Трійцю.     
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Розкрито витоки формування народних вірувань в русалок, що пов’язані із 
міфологічною традицією закладених померлих. Завдяки зв’язку із закладеними 
померлими система вірувань та обрядів пов’язаних з русалками носить сімейний 
характер (поминання в Русальську неділю).  

Проаналізовано діапазон  народних уявлень про зовнішність русалок в 
Україні та Білорусі та визначено перевагу позитивного естетичного аспекту 
пов’язаного з дівоцтвом, молодістю, красою, грацією та пластичністю. Розгляд 
відмінностей у народному сприйнятті русалок в українсько-білоруському регіоні 
та північно-російському, дає підстави вважати, що останні свідчили про страх 
перед ними, а також мали за мету протиставити зовнішність демона жінці.  

Розкрито семантичну близькість до русалки образу мавки, територія 
поширення якого обмежується Карпатами та Поліссям. Наголошено на винятково 
лісовій природі образу мавки в повір’ях та їх фізичній привабливості, на відміну 
від північноросійських образів (вічна юність, виняткова краса, звабливість). 
Звернуто увагу на приписування мавкам народними повір’ями амбівалентної 
природи (не тільки творять зло, але й можуть захищати людей). Значущість цього 
міфологічного образу у традиційній культурі українців, засвідчує тривале 
збереження в народі не лише пам’яті про них, але й віри у їхнє існування.   

У роботі етіологія міфологічного образу мавок розкривається в кількох 
аспектах: 1) етимологією імені, яке пов’язане своїм походженням двн.рус. «нав» – 
мрець; 2) народними генеалогічними легендами, які пов’язують її із 
«закладеними» мерцями, зокрема дітьми – потерчатами. В Карпатах назва цього 
персонажу народної  лісової демонології, «нявка», «мавка» фігурує у значенні 
«лісова дівчина», «гірська русалка» паралельно зі словами «лісна», «лісовиця». 
Змальовуючи мавок, народна уява описує їх як винятково гарних, невагомих 
дівчат, звабливих, одягнутих у тонкий, напівпрозорий одяг. Єдиним ґанджом 
зовнішності мавок виступають «відкриті внутрощі».  

Відзначено, що мавки на відміну від русалок в народній уяві постають, як 
винятково лісові персонажі міфології, що пояснюється лісистістю території де 
вони відомі – Карпати та Полісся. Водночас, регіональністю вірувань в межах 
України.  

Акцентовано увагу на оргаїстичному характері поведінки мавок, з його 
мортальним направленням. Об’єктами їхнього інтересу ставали майже винятково 
парубки та молоді чоловіки, а лоскотання мало виражену еротичну символіку, яка 
набуває значення фатального статевого акту. У мотивах ссання грудей не лише 
чоловіків, а й жінок та дітей, може розкриватися ідея вічного голоду «закладених» 
мерців – патерчат, від яких походять мавки. Водночас, в народних віруваннях 
мавки отожнюючись з чортами, все ж наділяються амбівалентною природою – 
вони не тільки творять зло, але можуть і захищати людей від лісових звірів та 
допомагати з худобою, що може свідчити про глибокі архаїчні корені виникнення 
цього демонологічного жіночого образу.  

У підрозділі 3.2. «Маргінальні жіночі образи лісової демонології в 
традиційних віруваннях українців та їхніх сусідів: кікімора-мара, лихоманка» 
розкрито прояв локусу лісу, проаналізовано групу персонажів спорадичного 
перебування у лісі. 
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 Локус лісу у символіці кікімори-мари розкривається багатоаспектно: 1) у 

семантиці назви – «болотяна мора», «болотяна лихоманка», «лісова кікімора» 2) в 

ототожненні з лєшихою; 3) у «чужості» іншим домашнім духам; 4) у перебуванні 

перші сім років на краю світу, в горах і лісах, на навчанні у відьом; 5) ознаками 

зооморфізму. 

У дисертації проаналізовано зовнішній вигдяд кікімори-мари в залежності 

від регіональних особливостей. Російська «кікімора», в образі якої прихована ідея 

кривизни, горбатості, страшності, протиставлена «марі» білорусів з привабливими 

антропоморфними ознаками дівчини. 

Детально розглянуто амбівалентність поведінки кікімор. Їй приписується 

пакостливість, зловредність (наслана кікімора), але й поміч у хатній роботі та 

заспокоєнні дітей добрих господарок. Ймовірно, роль помічниці в образі кікімори 

є досить пізнім явищем, яке сформувалось шляхом перенесення на неї 

характеристик традиційних хатніх духів. Це може свідчити на користь 

дохристиянських архаїчних витоків формування цього образу.  

У дисертації розглянуто способи нейтралізації кікімор населенням, а саме: 

послуги знахарів, симпатичної магії імітування собою кікімор, використання 

предметних оберегів (курячий бог, горло глечика), використання рослинних кодів 

основного міфу (ялівцю, папороті, полину.)   

Спорідненим та взаємозамінним із кікіморами виступає образ лихоманки – 

міфічної персоніфікації хвороби чи сукупності хвороб. Лихаманки виступають 

втіленням чужого і загрозливого для світу культури світу неконтрольованої 

людиною природи – втіленням якої виступає ліс з його болотами, ярами, річками, 

очеретами, пустелями (у розумінні відсутності живої людської душі). Її чужість 

підкреслюється іншоетнічністю походження, порушенням норм поведінки та 

пристойного вигляду, проклятістю. Ця чужість також підкреслюється іншістю 

зовнішнього вигляду, наданням їм тваринних рис (крила), порушенням правил 

пристойності в одязі, зачісці, правилах поведінки. У роботі акцентовано увагу на 

класифікації лихоманок у двох основних вимірах – часовому (сезонному, 

добовому) та функціонально-сиптомальному, який проявлявся у їх найменуванні.  

Водночас зближення лихоманок із русалками дає змогу віднести їх до 

жіночих персоніфікацій лісової стихії, якщо не у ролі постійних її жителів, то 

епізодичних, які приходили у світ людей із лісів і боліт і куди їх намагалися 

повернути в текстах замовлянь.  

Фігурування лісу, як місця, звідки приходили і куди виганяли Лихоманок, дає 

підстави вважати їх повноправними лісовими персонажами. Адже, саме ліс, за 

уявленнями народу, був тим місцем, де на порубіжжі двох світів, перебували 

демонічні істоти, в тому числі й хвороби-лихоманки. Даний факт підводить нас до 

думки, що саме ліс, який включав у себе болота, яри, урвища, був справжнім 

«домом» лихоманок, звідки вони й приходили мучити людей.  

Розділом 4. «Дитячі лісові демонологічні образи в народних віруваннях» 

завершуємо розгляд лісових образів народної демонології. Третя група лісових 

демонологічних образів українських вірувань представлена потерчатами, 

мавками-семилітками, одмінами та проклятими дітьми. У народних віруваннях 
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вони можуть бути виокремлені за одним із трьох критеріїв: дитячий вік, 

належність до закладених покійників і підмінені живі діти. Усіх їх умовно 

поділяємо на дві підгрупи: 1) ті, що постійно перебувають у лісі та споріднених із 

ним просторах і стихіях (потерчата, мавки-семилітки); 2) особи маргінального 

типу (одміни та прокляті), тобто живі діти, які були підмінені й на певний час 

переселені в міфічний ліс.  

У підрозділі 4.1. «Потерчата і мавки – постійні мешканці міфологічного 

лісу» показано синкретичний характер образу потерчат та нявок-семиліток.  

У дослідженні звертаємо увагу на антропоморфності потерчат, від малої 

дитини, яка з часом може перетворюватися на кажана та сороку. Останнє має 

подвійне значення: з одного боку вказує на давні зооморфні уявлення про 

потерчат, а з іншого через символіку цих тварин підкреслює приналежність до 

«нечистих» демонічних сил.  

В роботі розглянуто традиційні для українців місця поховання нехрещених 

дітей. Ними виступають поріг хати, перелаз, піч, димохід, перехрестя доріг, сад 

або город, край кладовища або старий цвинтар, тобто місця, пов’язані з ідеєю як 

лімінальності, так і символічною «чужістю» саду та дерева, які персоніфікують 

ліс в загальній структурі садиби. 

Детально розглянуто дії, направлені на допомогу – нейтралізацію потерчат. 

Відзначено, що складові обряду убезпечення живих родичів від «потерчат» 

включають у себе: найменування, одарювання крижмом та хрестиком, поливання 

освяченою водою могили. Власне в цих діях могла проявлятися спроба здійснення 

у спрощеному вигляді ініціального обряду хрещення цієї категорії померлих 

дітей, зміст якого полягав у введенні їх в соціальне коло «своїх» (хрещених) 

померлих. Розкрито їх зв’язок із закладними покійниками.  

Образ мавки – дитини поширений в тих самих географічних межах, що й 

мавки-дівчини. Він має чітко визначений регіональний характер і невідомий за 

межами Карпат, Полісся до Східного Поділля. Він існував у тісному переплетені з 

міфологічним образом русалки-дитини відомому в Центральній Україні, Білорусії 

та півдні Росії. Відповідно, мавки-діти в Україні відомі також і під назвами: 

«русалка», «недоліток», «семиліток».  

Розглянуто комплекс вірувань, пов’язаних із нявками-дітьми, що формувався 

під впливом вірувань про заставних покійників – нехрещених немовлят, які через 

семилітній строк можуть перетвориться на мавок, тобто мавки – семилітки 

відображають наступну вікову категорію дітей, що переступили через семирічний 

вік.  

Основна відмінність потерчат від нявок полягає в потребі хрещення та 

ім’янареченні, що може, за повір’ями, врятувати їх від подальшого перетворення.  

Локус лісу в образі потерчат, нявок представлений: 1) місцем постійного 

перебування; 2) перетворенням на нявок-семиліток (лісових духів); 3) місцем 

поховання під деревами. Усе це вказує на синкретичний характер образу мавки, 

що розвивався довгий час.  

Акцентовано увагу на антропоморфному вигляді нявок – образ дитини, але з 

ознаками трупності, який проявляється у кольорі тіла, у семантиці кольорів одягу, 
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порушенні норм поведінки, видимими внутрішніми органами. В повір’ях їм 

притаманний поділ за статтю, але превалюють в джерелах дівчатка. Поділ мавок – 

нявок на недолітків і дорослих дівчат нечіткий. Фігурування даної назви виступає 

на підтвердження поділу їх на два види – дітей і дорослих.  Їм обом притаманна 

оргаїстична поведінка, хіба що жертвами нявок –семиліток можуть стати не 

тільки парубки та молоді чоловіки, а будь хто з живих. Відношення живих до цих 

міфоістот згідно з народними повір’ями визначається примиренністю та 

договірністю. Проявом чого є їх поминання у Навську неділю. 

У підрозділі 4.2. «Дитячі лісові демонологічні образи маргінального типу: 

«одміна» і прокляті» зосереджено увагу на особливостях образів даного типу. 

Друга підгрупа на відміну від попередньої, визначається тим, що вони не духи, а 

живі діти, які народжуються серед людей і можуть до них повернутися після 

певного часу перебування в лісі. Цим вони подібні до вовкулаків. 

В давні часи одміна вважалась уособленням злого духа в образі дитини. 

Цілком закономірно, ми відносимо даний персонаж до дитячих демонів та 

розглядаємо в окремій категорії. Явищем «одмін» було охоплено всю Європу. 

Особливу його популярність ми відзначаємо на території України. Сама назва 

«одміни» та її варіанти засвідчує віру в те, що хворі на рахіт діти (віком до року) 

сприймалися як підмінені потойбічними силами і не прирівнювалися до «своїх».  

Зв’язок із локусом лісу в образі підміни розкривається переважно через 

характер та тип демонічної сили, яка варіативно може трактуватися в дусі 

християнської або ж народної демонології, що має виражену лісову 

приналежність, відтак сама дитина викрадачами переміщувалася в ліс.  

В роботі розглянуто широке коло оберегів та обрядових дій, які народна 

традиція застосовувала заради збереження дитини від підміни. В їх основі 

знаходилися елементи симпатичної магії (макогін та інші предмети, тварини в 

колисці), захисної магії (використання ножа, свяченої крейди), але  пріоритет 

віддався хрещенню, яке через ім’янаречення вводило дитину у справжній світ 

людського соціуму.  

Відзначено, що звільнення від одміни пов’язане з ідеєю лімінальності та 

належності до іншого світу в загальній картині народної космогонії. Дії, 

направлені на одміну (биття), цілком відповідають міфологічній картині 

протиборства добра й зла, переносячи їх у сферу народної педагогіки.  

Прокляті діти, подібно до нявок-семиліток у попередній підгрупі, 

представляють собою наступну вікову категорію дітей, переважно після семи 

років. Ядро даної тематичної групи складають сюжети про порушення заборони 

вимовляти прокляття, в основі якого лежать міфологічні уявлення про 

співіснування реального світу людей і ірреального світу предків і нечистої сили, а 

також про магічну силу слова. Під категорію проклятих матір’ю дітей 

потрапляють діти широкого вікового діапазону – від немовлят до дітей 

середнього та старшого віку, але найбільш вразливими для прокляття вважалися 

саме немовлята. Водночас в повір’ях здебільшого фігурують діти від 6-7 років. 

Образам проклятих приписується нулеморфність, яка може доповнюватися 
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зооморфністю, що мала символічне значення належності до світу міфічного лісу. 

Поведінка проклятих у повір’ях уподібнюється демонічним міфоістотам.  

Легенди, пов’язані із викраденням лісовим-лєшим проклятих дітей, 

пов’язуємо з обрядами ініціального характеру. 

Виконане дослідження лісової демонології в традиційних віруваннях 

українців, дає змогу зробити такі узагальнення та висновки. 

1. Історіографічний аналіз показав, що весь комплекс наукових досліджень 

можна поділити на три хронологічні групи: 1) дореволюційна історіографія; 

2) наукова спадщина радянських учених; 3) праці сучасних українських та 

зарубіжних дослідників (з 1991 р.). Було встановлено, що низка питань, які 

стосуються процесів формування та інтерпретації лісової демонології в 

традиційних народних віруваннях ще недостатньо розкрита, тому ця проблема 

потребує подальшого комплексного та системного вивчення, зокрема, порівняння 

образів лісової демонології, проведення класифікації в статевих та вікових групах 

через відношення до локусу лісу, визначення маргінальних груп образів та 

інтерпретація їх ролі у світоглядній системі носіїв традиційних вірувань тощо.  

Джерельна база, використана у дисертації, є репрезентативною та 

систематизованою з поділом на чотири групи джерел: 1) опубліковані в ХІХ ст. 

фольклорні записи (легенди, повір’я, казки, обрядові пісні та замовляння); 2) 

публікації українських дослідників першої пол. ХХ ст.; 3) архівні документи та 

звіти експедицій; 4) лінгвістичні матеріали. 

2. Чоловічі демонологічні образи умовно поділено на дві основні підгрупи: 1) 

давні, що виступають постійними жителями лісу (лісовик, Чугайстер, водяний); 2) 

маргінальні, які стають частиною лісового світу лише на час перевертництва 

(вовкулаки). Усім їм властиве поєднання елементів антропоморфності та 

зооморфності, або ж здатність до перевертництва.  

 Звернуто увагу на глибинний зооморфізм давніх образів лісовика, Чугайстра 

та водяного, який може вказувати на значний архаїзм їх походження, розкриває 

хтонічну природу їх витоків.  

Проведено порівняльний аналіз двох основних груп маргіналів чоловічої 

лісової демонології – вовкулаків: «уроджених» та «роблених». Показано зв’язок 

легенд про вовкулаків із міфологією архаїчних чоловічих союзів та з обрядами 

ініціації. 

Поєднання імені, звіринності або їх елементів у зовнішньому вигляді разом з 

місцем їх постійного або переважного перебування – лісом, дозволяє усіх їх 

віднести до лісової демонології. 

У регіональному аспекті варто зазначити наступне: 1) поширеність легенд 

про водяника в Українсько-Білоруському Поліссі та північно-західній частині 

Росії було зумовлене екологічними особливостями території – багатством водних 

ресурсів; 2) обмеженість території побутування легенд про Чугайстра лише 

Карпатами та частково Поліссям. Водночас, образи лісовика та вовкулаків 

виглядають універсальними і загальновідомими з деякими регіональними 

особливостями. 
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3. Жіночі лісові демонологічні образи, подібно до чоловічих, умовно 

поділено на дві підгрупи: 1) постійного або сезонного перебування в лісі (русалки, 

мавки); 2) спорадичного перебування в лісі (час навчання, вигнання тощо) 

кікімор-мар та лихоманок-пропасниць. У формуванні образів русалок, мавок, 

кікімор-мар чітко простежуються регіональні та психологічні відмінності. Саме 

українсько-білоруські та південноросійські демонологічні вірування дають 

підстави розглядати даних міфологічних персонажів у системі лісових, тобто 

пов’язаних локусом проживання з лісом, полем та рослинністю.  

Маргінальність жіночих лісових образів представлена кікіморою-марою та 

лихоманками. Локус лісу в символіці кікімори-мари проявляється в шести 

аспектах: 1) у семантиці назви «болотяна мора»; 2) у присутності прикметників 

«лісова» та «болотяна» у варіативних назвах (лихоманка болотяна; лісова 

кікімора); 3) в ототожненні з «лєшихою» лісовою; 4) у «чужості» іншим 

домашнім духам; 5) у перебуванні перші сім років на краю світу, в горах, на 

навчанні у відьом; 6) у належності до закладених покійників, місцем перебування 

яких народна уява обирала ліс і природні стихії, з ним пов’язані, – воду й болота.  

Маргінальні за своєю природою жіночі образи персоніфікації духів хвороби – 

лихоманки-пропасниці. Лихоманки персоніфікують чужий, загрозливий для світу 

культури світ неконтрольованої людиною природи, втіленням якої виступає ліс із 

його болотами, ярами, річками, очеретами, пустелями (у розумінні відсутності 

живої людської душі), з якого вони приходять і куди їх намагаються вигнати в 

текстах замовлянь. Ворожість маргінальних образів до людини підкреслюється в 

повір’ях їх іншоетнічністю, гріховністю поведінки, проклятістю, зооморфізмом 

(крила), порушенням правил пристойності в зовнішності й поведінці.  

Таким чином, жіночі маргінальні образи, на відміну від чоловічих, не люди, а 

духи, пов’язані з лісом лише походженням, але народна уява наділяє їх 

прагненням жити серед людей і за рахунок людей. Вони також своєрідні 

комунікатори між двома світами, які покликані привносити ознаки ентропії і 

хаосу в людське життя.   

4. Третя група лісових демонологічних образів традиційних вірувань – 

дитячих, представлена, подібно до чоловічих та жіночих образів, двома 

підгрупами. Перша підгрупа – потерчата та мавки-семилітки, тобто духи, що 

постійно перебувають у лісі, друга – одміни та прокляті діти, маргінальні дитячі 

образи. 

Потерчата та мавки-семилітки генетично близькі не лише між собою, а й з 

мавками-дівчатами, що й обумовило їх регіональну зосередженість у межах 

Карпат і Полісся. Їхня етіологія пов’язана із «закладеними» покійниками – дітьми, 

які померли без хрещення. Тому основна відмінність потерчат від нявок полягає в 

потребі хрещення та ім’янареченні, що, за повір’ями, може їх врятувати від 

подальшого перетворення на нявок-семиліток.  Поділ мавок-нявок на недолітків і 

дорослих дівчат нечіткий. Зв’язок із локусом лісу потерчат і нявок виявляється 

багатопланово і має аналогії з мавками та русалками. За великим рахунком, це 

дитячі уособлення лісової стихії з її примхливістю, непередбачуваністю і певною 

грайливістю.  
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Друга підгрупа на відміну від попередньої, вирізняється представництвом не 

лише духів (одміни – діти лісових духів, якими підмінили людських дітей), а й 

живими людьми – дітьми, які народжуються серед людей і можуть до них 

повернутися після викрадення, що робить їх подібними до вовкулаків.  

Віра в «одмін» виникла в народних віруваннях внаслідок спроби пояснити 

фізичні зміни хворих на рахіт дітей (віком до року), підміною їх потойбічними 

силами. Фізичні й психічні вади дитини сприймалися як ознака прояву чужості її 

природи, зумовлюючи вироблення жорстких методів «педагогічного» впливу. 

Зв’язок із локусом лісу в образі «одміни»-підміни розкривається також через 

характер та тип демонічної сили, що її підміняє і переміщує  в ліс. Таким чином, 

маргінальність підмін проявляється двояко: з одного боку, це діти лісових 

демонів, якими підмінюються людські діти, а з іншого – це людські діти, які 

повертаються до батьків із зміненою поведінкою після перебування в лісі зі 

своїми викрадачами. Звільнення від «одміни» відбувалося в обрядах, пов’язаних з 

ідеєю лімінальності між світами у картині міфологічної космогонії.  

Цикл сюжетів про проклятих дітей формується навколо народних повір’їв 

про наслідки гріха лихослів’я і поминання нечистого. Образам проклятих 

приписується нулеморфність, яка може доповнюватися зооморфністю 

зовнішності та лихою поведінкою, що мали символічне значення належності до 

демонів міфічного лісу. Демонічна природа підкреслюється образом викрадача – 

лісового-лєшего, типового господаря лісової стихії. Саме викрадення проклятих 

дітей лісовими демонами та тривале перебування в нього на навчанні вводить їх у 

коло маргінальних міфоістот, які одночасно належать двом світам, насправді не 

будучи ні звіром, ані людиною.  

5. Ліс у народних уявленнях постає не просто певною топографічною 

реальністю, поряд з якою мешкали люди, користувалися ним, відпочивали, а дещо 

значнішим. Він уособлював собою сукупний міфологічний образ, населений, 

подібно людському світу, міфоістотами різного віку та статі. Зі світом 

міфологічного лісу та його мешканцями люди традиційної культури намагалися 

налагоджувати стосунки за допомогою договірних відносин через 

жертвоприношення – «годування», «относи» (у якості якого водянику можуть 

приноситися новонароджені діти), табуювання певних видів поведінки (свист, 

нерівні зрізи дерев, купання в «неурочний» час) та вшанування у визначений час 

року (Навська неділя, Русальний тиждень).  

Ці стосунки були позбавлені дуалістичного протистояння природа – 

культура. Вони були амбівалентними. Ліс був не добрим і не поганим. Він був 

ЛІСОМ. Ліс був присутній у житті людини через своїх маргінальних мешканців, 

але й людина була присутня в житті лісу своєю господарською діяльністю, під час 

якої вона остерігалася зустрітися із справжніми господарями лісової стихії.  
6. Маргінальна група лісових демонологічних образів, що, за народними 

уявленнями, приходила з лісу, щоб жити з людьми і серед людей, так само, як і 
люди, які на тривалий час переселялися до лісу внаслідок чаклунства, викрадення 
тощо, виступає у ролі своєрідних медіаторів між світом людей і природи, 
уособленої міфічним лісом. Показово, що цими медіаторами могли бути як духи, 
так і люди різного віку та статі. Саме вони привносили у свідомість носія 
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традиційного міфологічного мислення факт присутності в його житті дикої, 
неупокореної природи, яка могла загрожувати людині втратою порядку в її житті, 
невідворотними ентропійними процесами, проявами звіриної поведінки та  
зовнішності.  

7. Із впровадженням християнства з його дуалістичним поділом на світ 
християнський та нехристиянський (антихристиянський) в народній міфології 
розвивається образ чорта. Він утілює універсальне, всеохопне зло, яке 
проявляється і в господарях різних природних стихій та місць. Внаслідок цього 
поступово образ чорта витісняє образи лісового, Чугайстра і водяного, що 
практично привело до прямого ототожнення цих образів у народній демонології 
(через символіку вихора, водяного дідька), а також розвитку в них нулеморфності.   

Поступово в уяві українців ХІХ – поч. ХХ ст. усі старі й нові демонологічні 
образи почали прирівнювати до чортів, упирів, чаклунів, відьом; до заставлених 
мерців. Розвивається виражене негативне ставлення до них, а колишня 
амбівалентна природа проявляється рудиментарно. І все ж легенди та повір’я про 
нижчі форми демонології, в тому числі й лісову, очевидно, піддавалися змінам 
повільно і зберегли у своїй основі міфологічну традицію від язичництва до 
християнства. Важливо, що традиційні вірування, пов’язані з образами 
української лісової демонології, на сучасному етапі не вмирають, а продовжують 
еволюціонувати. Для прикладу можна назвати Чугайстра,  якого почали 
ототожнювати зі сніговою людиною Карпат.  
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Анотація 

Романова О. Трансформація уявлень про лісову демонологію в 

традиційних віруваннях українців ХІХ – ХХ ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню лісової народної демонології. 

Розглянуто джерельну базу, визначено стан розробленості проблеми. Уперше 

проведено цілісне, комплексне та системне дослідження традиційних вірувань 

українців та обрядових дій, пов’язаних з образами лісової демонології. Зроблено 

системне виявлення та порівняння семантичних полів чоловічих, жіночих та 

дитячих персонажів з їх поділом на постійні (давні) та маргінальні образи. 

Широке залучення матеріалів етнології, лінгвістики, історії культури дозволило 

з’ясувати характер та ступінь пізнання й освоєння людиною навколишнього 

середовища – лісу, реконструювати механізми та процеси його одухотворення, 

сакралізації компонентів природи, взаємодію з ними в традиційній культурі. В 

основу структурування дослідження покладений принцип поділу за статтю та 

віком. Обґрунтовано введення в коло образів лісової демонології кікімор та 

лихоманок, одмін та проклятих дітей. Виділено маргінальний тип персонажів 
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лісової демонології, розкрито їх роль у парадигмі міфологічного мислення носіїв 

традиційної культури.  

Ключові слова: етнографія, ліс, демонологія, русалка, мавка, лихоманки, 

потерча, вовкулака, лісовик, водяник, кікімора, закладені небіжчики. 

 

Аннотация 

Романова Е. Трансформация представлений о лесной демонологии в 

традиционных верованиях украинцев ХIХ – ХХ вв. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.05. – этнология. Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию лесной народной демонологии. 

Рассмотрена источниковая база, определена степень разработанности проблемы. 

Впервые проведено целостное, комплексное и системное исследование 

традиционных верований украинцев и обрядовых действий, связанных с образами 

лесной демонологии. Сделано системное выявление и сравнения семантических 

полей мужских, женских и детских персонажей с их разделением на постоянные 

(древние) и маргинальные образы. Широкое привлечение материалов этнологии, 

лингвистики, истории культуры позволило выяснить характер и степень познания 

и освоения человеком окружающей среды – леса, реконструировать механизмы и 

процессы его одухотворения, сакрализации компонентов природы, 

взаимодействия с ними в традиционной культуре. В основу структурирования 

исследования положен принцип разделения по полу и возрасту. Обосновано 

введение в круг образов лесной демонологии кикимор и лихорадок, отмен и 

проклятых детей. Выделено маргинальный тип персонажей лесной демонологии, 

раскрыта их роль в парадигме мифологического мышления носителей 

традиционной культуры. 

Ключевые слова: этнография, лес, демонология, русалка, мавка, лихорадки, 

потерча, оборотень, леший, водяной, кикимора, заложные покойники. 

 

Summary 

Romanova O. Transformation of ideas about Forest Demonology in Ukrainian 

Traditional Beliefs of the ХІХ – ХХ century. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of History by specialty 

07.00.05. – ethnology. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of forest folk demonology. The key base is 

considered, the state of development of the problem is determined. The synthetical 

overall study of traditional Ukrainian beliefs and their customs related to the characters 

of the forest demonology was conducted for the first time. This research was made the 

systematic finding and comparison of semantic fields of male, female and children’s 

characters. The extensive use of resources in ethnology, linguistics and history of 

culture gave the author the opportunity to discover the character and the level of 

people’s perception and learning of the forest as their environment, to reconstruct the 

mechanisms and processes of its spiritualization, sacralization of natural components, 
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and the interaction between them in traditional culture. The appearance of such 

characters as kikimora and lykhomanka, odmin and cursed children was reasoned. The 

marginal type of forest demonology characters was highlighted and their role in the 

paradigm of mythological perception of bearers of traditional culture was discovered. 

In the result of the investigation of male forest demonological characters, there was 

conducted the comparative analysis of their two basic groups in the connection to their 

relation to the locus of forest: 1) constant and ancient – Lisovyk, Chugaister, Vodyanyi; 

2) marginal which become the part of the forest world only for the time of their 

transformation (werewolves). The special attention was paid to ancient characters’ deep 

zoomorphism including Lisovyk, Chugaister, Vodyanyi which can point to their archaic 

origin and reveals their night origin.  

There was conducted the comparative analysis of two basic groups of marginal 

males in forest demonology including werewolves: “original” and “made”. The 

connection between the legends about werewolves and mythology of archaic male 

bonds and customs of initiation was showed.   

The adult female characters of forest demonology were divided into two 

subgroups: 1) of constant or seasonal staying in the forest (mermaids, mavky); 2) 

sporadic staying (kikimora-mara and lykhomanka-propasnytsya). 

It was noted that female characters of forest demonology: mermaids, mavky, 

povitruli, vodyanytsi, lieshyi, kikimory, mary, lykhomanky are determined by 

syncretism, and that is why they are interchanged in the ethnographic resources on the 

basis of their name, appearance, functions and perception.  

The semantic similarity of the mavka character to the mermaid was revealed. The 

territory of this character’s occurrence is limited to the regions of the Carpathians and 

Polissya. It was pointed out that the mavka character has exceptionally forest nature and 

physical attractiveness in beliefs, on the contrary to the characters in north of Russia.  

The connection of the marginal female forest characters such as kikimora-mara, 

and lykhomanka-propasnytsya to the locus of the forest was disclosed. The kikimora 

and lekhomanka characters were analyzed as the personification of something strange 

and threatening for the world culture which was symbolized by the forest.  

The third group of forest demonic characters was represented by children’s 

characters. There was presented their conventional division into two subgroups: those 

who were connected to the locus of forest and constant staying (poterchata, mavky) and 

marginal types (odmins and cursed). 

The attention was paid to the genetic connection of poterchata to seven-years-old 

nyavky The connection to the locus of the forest is revealed in beliefs 

multidimensionally. The difference between poterchata and nyavky was emphasized.  

The syncretic character of seven-years-old nyavka was presented.  

The comparative analysis of marginal children’s demonic characters (odmin, 

cursed) was conducted.  

Key words: ethnology, forest, demonology, mermaids, mavky, lykhomanky, 

poterchata, werewolves, lisovyk, vodyanyk, kikimora, zombies.  
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