
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу

Романової Олени Миколаївни «Трансформація уявлень про лісову 

демонологію в традиційних віруваннях українців XIX -  XX ст.» подану 

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:

Молоді дослідники, досліджуючи явища традиційної культури при 

обґрунтуванні актуальності у більшості випадків наголошують на тому, що 

важливо всебічне вивчення народної культури, дослідити трансформаційні 

процеси і недостатня вивченість. І це цілком справедливо, але сучасні 

дослідження на першому місці мають мати на увазі актуальність, що 

пов’язана з розумінням процесів сьогодення, які відбуваються в 

урбанізованих та глобалізованих суспільствах. Тут просто необхідно 

звернутися до розв’язання цієї проблеми, яку порушив відомий російський 

вчений Павло Гуревич у своїй праці «Чи відроджений містицизм?» (Москва, 

1984). Дослідник показав, що незважаючи на стрімкий розвиток науково- 

технічного прогресу у 1970-х роках на Заході водночас спостерігається 

потужний сплеск містицизму. Його пояснення явища мають дискусійний 

характер, але сьогодні коли різноманітні містичні вигадки продукується 

медійними засобами, у соцмережах, то дана тема актуалізується ще й 

необхідністю зрозуміти світоглядні уявлення сучасної людини, та як вони 

впливають на культуру сьогодення, на свідомість людей, національну 

ідентичність. Чи усі ці персонажі рогаті та хвостаті набувають якогось 

універсального змісту? Очевидно відповідь на ряд питань дає відомий 

американський астрофізик Карл Саган, книга якого у перекладі на українську 

мову вийшла у 2018 р. «Світ повний демонів. Наука як свічка у пітьмі». 

Книга вчить нас критично мислити, пам’ятаючи про поширення псевдо 

наукових теорій та міфів.

07.00.05 -  етнологія.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка'
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Аналіз дисертації Олени Романової «Трансформація уявлень про лісову 

демонологію в традиційних віруваннях українців ХІХ-ХХ ст.» дозволяє 

сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня 

обгрунтованості основних наукових положень, висновків, рекомендацій, 

достовірності, наукової новизни, практичного значення, а також загальної 

оцінки роботи.

Дисертаційне дослідження дисертантки О. Романової становить 

значний науковий, пізнавальний інтерес. Структура роботи відповідає 

поставленій меті і завданням. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків. Обрана 

структура роботи дозволила авторові всебічно розкрити тему, дослідити 

важливі питання трансформації уявлень у традиційній культурі українців.

У вступі дисертантка подає вагому аргументацію актуальності теми, 

ставить мету, яка полягає у виявлені семантики народних вірувань, в 

узагальненні образів лісової демонології. Переконливо сформульовано 

завдання та новизну дисертації. До ряду складних завдань належать і такі 

позиції як розкриття закономірностей становлення персонажів лісової 

демонології різних вікових категорій та шляхи еволюції народних вірувань. 

До новизни роботи належать такі позиції як створення цілісної картини 

формування світоглядних уявлень українців, пов’язаних із образами лісової 

демонології, широка палітра порівняння явища у культурі інших народів, 

досліджено вперше характер сакралізації компонентів природи та ступінь 

пізнання людиною навколишнього середовища, що не втрачає своєї 

актуальності й сьогодні. Отримали подальший розвиток такі важливі наукові 

питання як подальша перспектива удосконалення методів специфічних 

польових досліджень, беручи до уваги факти високої освіченості реципієнтів.

Для досягнення мети дослідниця застосувала ряд загальнонаукових та 

спеціальних методів, притаманним історичним дослідженням. Зокрема, 

наукові узагальнення базувалися на принципах історизму та системності, 

об’єктивності, використано методи історико-порівняльного аналізу,
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системно-структурного підходу, класифікації та ряд інших, які сприяли 

вирішенню поставлених завдань.

Перший розділ рецензованої дисертації містить детальний аналіз праць 

попередників, який авторка викладає за проблемно-хронологічним 

принципом, характеристику джерел та методологію дослідження. 

Дисертантка розглядає праці як українських дослідників, так і зарубіжних. 

Ще жива традиція більше звертати уваги на російських відомих дослідників, 

часами незаслужено оминаючи заслуги українських вчених. Зокрема в роботі 

побіжно згадано або й опущено імена таких дослідників як В. Антонович,

B. Гнатюк, І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, та ряд інших. Дослідниця звертає 

увагу на ідеологічну заангажованість вчених радянського періоду та 

критично оцінює досить великий фактологічний багаж своїх попередників. 

Об’єктивності досліджень на складну проблему заважали також ідеологічні 

табу, що були притаманні літературі радянського часу. Та протягом двох 

останніх століть було накопичено значний матеріал, який базувався ще на 

збереженні і функціонуванні народних уявлень у системі традиційної 

культури.

Окремо і досить повно авторка дисертації проаналізувала доробок 

зарубіжної історіографії, переважно відомих російських вчених, таких як

C. Токарєв, В. Пропп, Д. Зеленін та інших. Слушно акцентовано увагу на 

використання ними порівняльного матеріалу з традиційною культурою 

українців. Чимало авторів торкалися у своїх працях різних аспектів 

етнографічних реалій в умовах українсько-російського та українсько- 

білоруського пограниччя.

Основні положення дисертації опубліковані в і ї  наукових працях, з 

них: 9 статей у фахових виданнях. Обсяг друкованих робіт та їх кількість 

відповідають вимогам МОН України щодо публікації основного змісту 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Зміст 

автореферату є ідентичним до змісту дисертації і достатньо повно відображає 

основні положення дослідження.



Аналіз змісту дисертації.

Дисертація, як уже зазначалося, складається із чотирьох розділів, які 

послідовно висвітлюють пропоновану автором проблематику. Зокрема вона 

розкриває історію функціонування лісових демонологічних образів у 

контексті міфологічного топосу лісу.

Автор вдало поєднує праці дослідників, здебільшого описові, X IX - 

початку XX ст. із сучасними працями присвяченими методологічним засадам 

вивчення сучасної нижчої міфології українців. Важливим моментом є 

обґрунтування теоретичної бази дисертації на основі методологічних 

концепцій українських та зарубіжних учених, вдалого симбіозу сучасних 

підходів та класичних дослідження пограниччя, критичного підходу до 

вивчення міжетнічних взаємовпливів у культурі з сусідніми народами. 

Зокрема, досліджуючи творчість М. Костомарова у порівняльному контексті.

До позитивних рис рецензованої роботи Олени Романової варто 

віднести і введення до наукового обігу нових архівних джерел та їх 

інтерпретацію. Знаходимо тут і новий погляд на реконструкцію уявлень про 

міфологічних персонажів лісу. Автор дисертації також широко використовує 

розповіді респондентів, зібраних у експедиціях до Кіровоградської, Одеської, 

Донецької областей. Варто лише було більш конкретно деталізувати характер 

населених пунктів, які обстежувала дослідниця.

Ключовими, на нашу думку, для розуміння специфіки міфологічного 

світогляду українців є другий та третій розділи пропонованого дослідження. 

Зокрема у другому розділі «Чоловічі лісові демонологічні образи 

традиційних вірувань українців у контексті міфологічного топосу лісу» 

авторка реконструює погляди українців на існування персоніфікованого 

демонологічного лісового чоловічого образу та вказує на його чітко 

виражену етнічну специфіку, обумовлену природним ландшафтом. Олена 

Романова аргументовано доводить, що одним з найважливіших чинників, які 

впливали на формування образу Лісовика були вірування у потойбічний світ, 

здатність у перевтілення лісовика, місце перебування. Наведені матеріали
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демонструють стійкість уявлень про факт постійного двостороннього зв’язку, 

між земним світом та потойбіччям, одним із втілень якого був ліс. 

Дисертантка розкриває локальну специфіку народних вірувань на прикладі 

такого персонажа як Чугайстр у Карпатах. Наголошує на декількох 

значеннях цього образу, що зближує його з уявленнями про культ пращурів, 

зокрема через шанобливе звертання по імені «Дід». Ще одним цікавим 

персонажем нижчої міфології є образ вовкулака, якому присвячено окремий 

підрозділ. Вірування про «уроджених» та «роблених» вовкулаків мають 

широкий діапазон. У дисертації показано певний зв'язок легенд про 

вовкулаків із міфологією архаїчних союзів та з обрядами чоловічих ініціацій.

Окремий розділ дисертації «Жіночі лісові демонологічні образи в 

народних віруваннях» присвячений аналізові динаміки змін у поглядах на 

основні жіночі демонологічні образи: русалок, мавок, лоскотарок та інших. 

Аналіз функціонування цих персонажів дав можливість дисертантці 

показати, що на українсько-російському та білоруському пограниччі 

спостерігається чимало давніх спільних елементів, а на північно-східній 

території Росії характерні уявлення успадковані від угро-фінських народів. 

Архаїчність цих поглядів і уявлення спростовують політичний міф про 

спільну колиску.

У четвертому розділі дисертації авторка висвітлює дитячі лісові 

демонологічні образи в народних віруваннях. Особливий інтерес тут 

становить другий підрозділ розділу, де аналізуються дитячі лісові 

демонологічні образи маргінального типу «одміна і прокляті». У дисертації 

розглянуто коло оберегів та обрядових дій, які застосовувалися в народі для 

збереження дитини від підміни. Побиття підміненої дитини могло сприяти 

поверненню справжньої, можливо це уявлення перемістилося в народну 

педагогіку, де за одного битого десять небитих дають та й ще не хочуть 

брати.

Пропоноване дослідження є самодостатньою і цілісною роботою, 

здійснене на базі широкого кола джерел та літератури. Авторка здійснила



комплексне дослідження про трансформацію уявлень про лісову 

демонологію в традиційних віруваннях українців XIX -  XX ст., 

проаналізувала динаміку змін, які відбулися'протягом більше як двох століть. 

Основні положення дисертації підсумовано у висновках, які можна вважати 

новими, достовірними й науково-ви важеними. Вони засвідчують, що 

дисертантці Олені Романовій вдалося систематизувати й узагальнити вже 

відомі у літературі факти, які торкаються поставленої проблематики, а також 

залучити у досліджувану проблемо чимало нових фактів і їх інтерпретацію та 

збагатити науку новими теоретичними здобутками у царині дослідження 

нижчої міфології. Загалом, дослідження містить авторський самостійний 

підхід до вирішення важливих питань сучасного стану функціонування й 

побутування уявлень про демонологію.

Позитивно оцінюючи дисертацію Олени Миколаївни Романової, варто 

звернути увагу на окремі прорахунки та висловити зауваги й побажання.

Зокрема, польовий етнографічний матеріал є достатньою мірою 

насичений інтерв’ю з інформаторами різних вікових категорій, але це 

розкрито більше у додатках. Варто було конкретизувати і провести аналіз 

уявлень за різними соціальними та освітніми даними.

Що стосується історіографії проблеми то тут проглядаються також 

деякі прогалини, зокрема поверхово розкриті здобутки І. Нечуя-Левицького, 

глибшого аналізу потребує і праця В. Антоновича, виконана на 

порівняльному аналізі з демонологією народів Заходу. Не приділено 

достатньої уваги вченим української діаспори, зокрема С. Килимнику, 

Є. Онацькому, І. Огієнку, В. Кубійовичу тощо.

У контексті вивчення сучасного стану важливо було більше зосередити 

уваги на стійкості окремих вірувань і вияснити причину їх побутування. В 

роботі цей погляд на сучасний стан присутній, але без поглибленого аналізу, 

що звісно можна надолужити у подальших дослідженнях.

Загальна оцінка дисертаційної роботи.
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Дисертація Романовен Олени Миколаївни «Трансформація уявлень про 

лісову демонологію в традиційних віруваннях українців XIX -  XX ст.» є 

структурованою, цілісною, завершеною науковою роботою, а отримані в ній 

результати дозволяють краще зрозуміти низку соціальних та етнічних 

процесів в системі традиційної культури та її побутування на сучасному 

етапі. Дисертація має значну теоретичну та практичну цінність, її основні 

положення та оцінки можуть бути використані при написанні наукових 

статей та монографій, а також у навчальному процесі вишів України. 

Позитивно оцінюючи дослідження вважаю, що дисертація О.М. Романової 

«Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях 

українців X IX -  XX ст.», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук, цілком відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів 

№567 «Порядку про присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 24.07.2013 року №567 (зі 

змінами), а її авторка, Олена Миколаївна Романова, заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю -  07.00.05 -  етнологія.

Офіційний опонент

Завідувач відділу архівних наукових

фондів рукописів та фонозаписів

Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського НАН України,

доктор історичних наук, професор,



ВІДГУК

офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента 

Темченка Андрія Івановича на дисертацію Романової Олени Миколаївни 

«Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях 

українців XIX -  XX ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних

наук зі спеціальності 07.00.05 -  етнологія

А ктуальність теми дослідження обумовлена декількома факторами. На 

думку авторки дисертації, вивчення лісової демонології є актуальним тому, що 

внаслідок активної урбанізації зникає цілий пласт традиційних вірувань, які 

формувалися протягом тривалого часу. Динамізація суспільних явищ стимулює 

ці процеси і призводить до глобальності і невідворотності, що спонукає до 

вивчення рудиментів «живої» народної культури. Схвальним є також прагнення 

дисертантки простежити вплив природних й історичних умов на формування 

демонологічних уявлень східних слов’ян (с. 6).

Зрозумілими і конкретними є мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 

Цікавою і актуальною видається також практичне значення дисертації, 

спрямоване на пошук відмінностей в ментальному сприйнятті персонажів 

«нижньої» міфології українців і їхніх північних сусідів, що має раціональне 

пояснення, зумовлене кліматом, географічним ландшафтом й історичними 

чинниками.

Результати аналізу розділів дисертації. У першому розділі дисертації 

«Історіографія, методологія та джерельна база дослідження» вивчається 

декілька питань, які є невід’ємною складовою творчого пошуку. Зокрема стан 

наукової розробки проблеми (1.1), методологічні засади (1.2) і джерельна база 

(1.3). Підрозділ 1.1. починається тим, що О. Романова апелює до праці 

О. Афанасьєва «Поетичні уявлення слов’ян про природу» (т. 2, 1868, гл. XVII. 

і Дерево життя і лісові духи, с. 277-349; т. 2, 1869, гл. І. Нечиста сила, с. 1-116). 

:Не позбавляючи автора права будувати логіку дослідження, виникає певне

] світоглядне протиріччя між практичним значенням роботи і логікою викладу
і
матеріалу (с. 19, 21). Очевидно, що переважна більшість українських
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дослідників -  сучасників О. Афанасьєва перебували в силовому полі його 

творчого генію. Однак існували праці, що передували фундаментальній праці 

російського вченого, а саме дослідження відомих українських етнографів і 

філологів П. Єфименка «Демонологія жителів Архангельської губернії» (1864 

р.), «Збірник малоруських заклинань» (1868 р.), М. Куліша «Українські народні 

перекази» (1848), І. Срезневського «Святилища і обряди язичницького 

богослужіння давніх слов’ян» (1846 р.), а також праці чеського славіста 

П. Шафарика «Слов’янське народописання» (1843 р.), «Слов’янські древності» 

(1863 р.). Напевне, що відповідна позиція пояснюється об’єктивними 

чинниками, зокрема малодоступністю і недостатньою академічністю 

зазначених джерел, а також тим, що ці праці є лише дотичними до теми 

дисертації і можуть використовуватися як додаткові. Розлогими і цікавими є 

коментарі О. Романової щодо наукової спадщини П. Чубинського, 

М. Іваницького, В. Милорадовича, Б. Грінченка, В. Ястребова, В.Гнатюка, 

П. Іванова, а також наукових праць XX ст.

Детальнішої уваги заслуговує методологія дослідження. Зокрема, не зовсім 

зрозумілою є теза авторки про історичний метод, «який разом з логічним та 

хронологічним дав можливість ґрунтовно дослідити витоки і розвиток лісової 

демонології» (с. 34). Напевне О. Романова мала на увазі, що хронологічний аналіз, 

поряд з компаративним і ретроспективним, є логічною складовою історичного 

методу. Дискусійним видається також метод наукової евристики, який може 

визначатися так лише умовно, оскільки не ґрунтується лише на раціоналізації і 

передбачає, скоріше, емпіричне сприйняття культурних явищ. Однак цікавими є 

тези про гіпотетичне моделювання семантики міфологічних образів, застосування 

методів етнографічних аналогій, контент-аналізу, структурного і лінгвістичного 

підходів, що, безсумнівно, додає наукової вартості рецензованій праці.

Не викликає заперечень принцип визначення міфологічних персонажів локусу 

лісу, що дозволяє концентрувати увагу на окремих природних об’єктах (спонтанно 

викає запитання щодо образу Чахлика Невмирущого, що є, скоріш за усе, 

маргінальним сучасним аналогом архаїчного Кощія). Позитивним моментом є 

упровадження специфічної термінології, як от: нулеморфність, «лісова
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з
демонологія», «східноєвропейський контекст», «східні слов’яни» тощо. 

Довершеною і жісною є також джерельна база дисертаційного дослідження.

У розділі 2 «Чоловічі лісові демонологічні образи традиційних вірувань 

українців у контексті міфологічного топосу лісу» визначається місце лісу як 

структурного локусу в системі міфологічних вірувань українців.

Лісовик. Перелік чоловічих образів визначається їхніми функціональними 

характеристиками. Відмінності між цими образами зумовлені територіальними і 

соціальними особливостями українців і росіян. Зокрема, російський лісових мав 

необмежену владу над тваринами й асоціювався з кріпосним поміщиком, який грає 

на них у карти (с. 47), в українців -  він живе з дружиною (с. 55-56), може виступати 

справедливим суддею (с. 57-58), що є рудиментами тотемних архаїчних вірувань. 

Серед інших особливостей лісовика авторка виділяє камуфльованість, гіпер- або 

гіпоморфність, відсутність або деформованість людських ознак (зокрема синя кров, 

лівобокість), німоту, що свідчить про його приналежність до іншого світу, 

наближеного, але не тотожного до потойбічного.

Змістовними є аналогії дисертантки лісових десмологічних персонажів з 

розташуванням й устроєм Запорізької Січі, що поясню логіку окремих обрядів і 

вірувань (с. 56). Доречними є також описи частково лімінальних з погляду 

традиційного соціуму професій, зокрема пастухів, мисливців, знахарів і бортників 

(с. 59-61), способів ритуального розмежування від лісовика, а саме: вивертання, 

обертання, перевзування, використання вогню і солі (с. 64).

Чугайстер. На відміну від лісовика, який фігурує на перетині міфологічних 

уявлень українців і росіян, образ чутайстера має відмінні властивості, оскільки 

належить іншому культурному ареалу. Чугайстер тлумачиться авторкою як 

антропоморфний лісовий дух з властивостями захисника людей від нечистого, тоді 

як російський лісовик сам асоціюється з ворожими силами. Відрізняється також 

його зовнішній вигляд, описи якого наближують цей образ в українців до світу 

тварин або вітру (с. 68). В окремих контекстах образ чутайстера може набувати 

мортальних характеристик, що пояснюється способом життя жителів Карпат, а 

також впливом християнства (с. 72).



Очевидно, що культурні контенти лісовика і чугайстера перебувають в 

опозиції і спонукають до вивченні демонології в сенсі світоглядної парадигми того 

чи іншого народу, де територія лісу набуває діаметральних ознак. На це указує 

також різна номінація «лісовик» і «чугайстер», яку ретельно досліджує О. Романова 

(с. 73-74). На довершення до студій авторки варто додати, що лексема «лісовик» 

позначає приналежність до певної території, роду або спільноти, натомість 

«чугайстер» -  форма наближена до спільних європейських лексичних утворень на 

кшталт master -  «господар, володар». Відповідні протиставлення є світоглядними 

компонентами різних культур, орієнтованих на колективне й індивідуальне 

сприйняття дійсності, що підтверджує актуальність дисертаційного дослідження.

Водяний. Розлогою і ґрунтовною є також інформація, яка стосується образу 

водяного. Аналогічно до лісовика в образі водяного простежуються залишки 

тотемних вірувань, пов’язаних з іхтіоморфними віруваннями слов’ян, що 

опосередковано свідчить про наявність у тогочасних водоймах невідомих для 

сучасної науки істот. На відміну від інших лісових міфологічних персонажів, 

водяний є більш табуйованим, що пояснюється його виразнішими мортальними 

ознаками. Цікавими є також асоціативні порівняння окремих сюжетів з «головним» 

міфом, що протиставляє образ водяного «верху» / світлу і небесним міфологічним 

істотам (с. 90). Опосередковані свідчення про вшанування духа води дійшли у 

вигляді жертвоприношень коня, чорного козла або хліба (с. 73, 88). Схожі обряди 

дійшли до нашого часу на Черкащині, коли рибалки кидають у воду першу 

упійману рибу.

В контексті дослідження О. Романової стають актуальними новіші міфологічні 

уявлення, які виникли внаслідок осушення численних лугів і боліт або навпаки 

затоплення родючих чорноземів. Однак відповідна проблематика не є об’єктом 

дослідження, але спонукає до подальшого вивчення зазначеної проблематики.

Вовкулака. Знаковим міфологічним персонажем є вовкулака, який, на думку 

дисертантки, є відмінним від образу песиголовця (с. 35). Цікавим припущенням

О. Романової є існування «комплексу рис, притаманних цьому персонажеві, [яке] 

найповніше зберігся в українській, білоруській і польській народних традиціях» 

(с. 93), що вимагає додаткових уточнень, зокрема історичних екскурсів, порівняння
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міфологічних образів, аналізу номінативів тощо. Авторка досить ретельно 

досліджує історичну етимологію образу, порівнюючи фольклорні, лінгвістичні, 

етнологічні й історичні факти (сокира з зубах вовка, парубочі, шлюбні ініціації, 

весільний поїзд тощо). Цікавими є висновки дослідниці (з апелюванням до 

В. Давидюка) щодо терміну перебування в вовчій шкірі -  сім літ з волі знахаря, 

один рік з волі дружини, три роки -  завдяки тещі і три місяці -  задля забави (с. 102). 

Можливо, що в такий спосіб зашифровано різні типи ініціацій -  культові, шлюбно- 

родові, військові і випробувальні.

Детальними є також аналітичні описи перетворення на вовкулаку і повернення 

в людську подобу, пов’язаних з лімінальними календарними періодами, а також 

застосування культурних об’єктів із знаком межі -  порогу, поясу, хомута, ножа і 

т. п. (с. 104-106).

У розділі 3 «Жіночі лісові демонологічні образи в народних віруваннях»

досліджено образи русалок, мавок, кікімор, лихоманок. Наявність жіночих 

персонажів свідчить про соціалізацію міфологічних уявлень.

Русалка. Найпоширенішим персонажем є русалка, образ якої втілює 

вегетативну силу природи. Звідси походження обрядів поховання, розривання і 

воскресіння русалок, що пов’язує їх з дотичними індоєвропейськими божествами. 

Досить виразними є класифікаційні описи, що констатують дуальність образу 

русалки. В цьому аспекті актуальними є опозиції «живий-мертвий», «молодий- 

старий», «білий-чорний», «одягнений-не одягнений», «цілий-битий» (мова йде про 

порваний одяг), «упорядкований-скуйовджений» («косматий») тощо. Цікаво, що 

певним чином ці протиставні компоненти мають географічні ознаки і стосуються 

України і Північних регіонів Російської Федерації. Дуальність образу русалки 

проектується також на її поведінку і ставлення до світу «живих», коливаючись в 

діапазоні + / - , пропорційне відношення якого залежить від географії обряду.

Несподіваними, але цікавими є відтворення еротико-мортального компоненту 

образу русалки, підтвердженого емпіричним матеріалом (с. 122). Відповідні 

аналогії дозволяють припустити існування зв’язку русалки з образом пращура, що 

має архаїчне походження і стосується міфології мисливців і збирачів. Однак
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відповідні порівняння є гіпотетичними і вимагають додаткових доказів, 

підтверджених польовим матеріалом.

Доречними і логічними є відомості про обрядові апотропеї, за допомогою яких 

здійснюється ритуальний захист від русалок. Очевидно, що функцію оберегів 

виконували культурні об’єкти, виготовлені із заліза, або природні, які мають 

специфічний запах (полин, любисток, часник). Важливим апотропейним 

компонентом є людське слово, що якісно відрізняється від демонічного свистіння і 

стогнання русалок (с. 124). Авторка досліджує також час активізації лісових духів, 

який припадає на період вегетаційного оптимуму, що підтверджує гіпотетичні 

припущення про зв’язок русалок з тотемними культами пращурів (с. 123-124), які 

могли трансформуватися в поминання покійників (д.-р. русалії, с. 127), зокрема тих, 

хто помер передчасно або наглою смертю.

Мавки. Близькими за значенням є міфологічні мавки, семантика й етимологія 

яких безпосередньо стосується потойбічного світу. Домінація образу мавки 

окреслюється південно-західними регіонами України, Полісся і частини території 

Польщі (с. 130). На переконання авторки, «у джерелах немає жодного натяку на їх 

водне походження» (с. 130), що пояснює долучення мавок до лісової міфології, а 

також їхню подібність до античних німф. Спосіб «поведінки» мавок, подібних до 

русалок, обумовлюється еротичним і танатологічним контентом фольклору (с. 133- 

134). Дещо іншими є апотропейні дії, що убезпечують від пагубного впливу мавки, 

зокрема вивертання, задкування, обертання. Подібні маніпуляції з особистими 

речами / власним тілом фіксується в поховальних і лікувальних обрядах, що 

підтверджує мортальні характеристики досліджуваного образу. Дещо сумнівними 

видаються аналогії дисертантки щодо весільного кожуха, якого також вивертали, 

хоча, це, на нашу думку, має інший міфологічний контекст (с. 136). Вартими уваги 

є інші тези, зокрема ті, які стосуються семантики гребня як способу обрядового 

упорядкування плутаного волосся або «дикої» рослинності (опозиція «культура- 

природа»), що наближує мавку до образу чугайстера.

Маргінальні жіночі образи. Оригінальним є дослідження образів кікімори- 

мари і лихоманки. Авторське подвоєння імені кікімори-мари свідчить про їхню 

семантико-міфологічну подібність, хоча обидва компоненти належать до різних
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культурних ареалів. Основою таких узагальнень виступає функціональний метод, 

використання якого дозволяє виокремити головні ознаки образу, пов’язані із 

висушуванням, морінням, знобінням. Паралельно образ кікімори-мари стосується 

новонароджених з фізичними вадами і невиліковними хворобами (с. 139), що 

виконувало психотерапевтичну функцію, «переконуючи» батьків у непотрібності і, 

навіть, шкідливості такої дитини. Крім цього, поява кікімори-мари обумовлена 

порушенням табу на виконання або невиконання встановлених традицією норм і 

правил (с. 143, 145). Модерним відповідником кікімори-мари є полтергейст або 

кульова блискава, що указує на стійкість міфологічного образу.

Натомість лихоманка може бути самостійним образом або варіантом 

фольклорних кікмори-мари / мавок-русалок. Хоча описи лихоманок стосуються 

скоріше лікувальної магії, але місця її локації окреслені «густими лозами», 

«болотами», лісовими нетрями, тобто непридатними для перебування людини 

культурної природними ландшафтами.

У розділі 4 «Дитячі лісові демонологічні образи в народних віруваннях» 

розглянуто історію і семантику потерчат, мавок, одмін і «проклятих». В 

традиційній культурі потерчата втілюють душі дітей, які померли не хрещеними. 

Одразу після народження дитина перебувала у лімінальному стані, тому вважалася 

потенційно небезпечною істоткою, тілом і душею якої могли скористатися 

потойбічні сили. Душі нехрещених дітей не потрапляли у світ пращурів і 

залишалися блукати між «цим» і «тим» світами, тому «оселялися» в «диких», 

непридатних для життя місцях (с. 161), а після семи років перетворювалися на 

потерчат (с. 162). Вартими уваги є також відомості акторки про поховання 

мертвонароджених під порогом (семантика хрещення), біля печі (очищення), під 

«верхом» (зв’язок з міфологічним верхом), поблизу плодового дерева (можливо, 

натяк на реінкарнацію). Дискусійною видається також етимологія лексеми 

«потерча».

Маловивченим аспектом дитячої демонології є образ одміни. На відміну від 

потерчат одміна є представником потойбічного світу. Такими вважали дітей, 

народжених з фізичними вадами. Визнання новонародженого однімою дозволяло 

застосовувати «санкції» як до дитини чорта (с. 179) з відповідними наслідками, що
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передбачало її знищення (винесення до лісу, пускання за водою) або повернення 

(ритуальне перепікання, опозиція «сире-варене», с. 185). Запобіжними засобами 

вважалося ритуальне маркування дитини шляхом нанесення захисних знаків 

(хрестів, вузлів), використання трав, амулетів, залізних предметів, виголошення 

спеціальних текстів, створення обрядового «двійника», купання «в дев’яти водах» 

(с. 86-87), що додатково презентує глибину наукового дискурсу дисертантки.

Звершує дисертаційне дослідження ґрунтовні висновки, в яких авторка 

підводить загальні підсумки роботи. Структура висновків фактично дублює 

розділи, лише узагальнюючи викладений вище матеріал. Позитивним моментом, 

що додає наукової вартості, є власні польові дослідження авторки, перше введені 

до загального наукового обігу.

Підтверджуючи ґрунтовність дисертаційного дослідження, варто звернути 

увагу на окремі дискусійні питання, що виникли у процесі її рецензування.

1. Додаткового уточнення вимагають зіставлення «чугайстер / гайстер» (н.- 

нім. Heister -  «сорока») в значенні «низ-верх», а також аналогії з індуським 

богом землеробства Пушаном (с. 42), слов’янським Громовиком і Велесом. 

Доцільніше було б розглядати ці образи в контексті опозиції «зовнішній- 

внутрішній», на що побіжно звертає увагу О. Романова (с. 75).

2. Іноді трапляються синтаксичні неузгодженості. Наприклад: «Олонецький 

край, багатий озерами та нечистими в особі водяників» (с, 77); «за північно- 

руськими повір’ями над водяниками головував водяний цар» (с. 84); «водяні вели 

холостяцьке життя» (с. 85); «колір волосся може пролити світло на первинну 

природу русалок» (с. 118); «зносини русалок Із людьми різні» (с. 122) тощо.

3. На нашу думку, в роботі занадто детально описано зовнішній вигляд 

демонічних істот, що занадто емпіризує дослідження.

4. Цікавими, але не достатньо висвітленими залишаються окремі 

міфологічні образи, зокрема «шулікани» -  діти водяного (с. 87), літавиці лісні, 

бісиці, богині, мамуни, повітрулі, вітерниці (с. 114, 180), дика баба (с. 181).

5. Вимагають додаткового уточнення тези, що «в первісних суспільств жінки 

переважно позбавлені ініціальних випробувань» (с. 97), а також, чому понеділок, 

вівторок і четвер є чоловічими днями (с. 71)
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6. Цитуючи О. Кирилюка, авторка зазначає, що «етимологія самого терміну 

«мавки» («навки») прямо співвідноситься з ідеєю народження» (с. 134). На думку 

інших авторів, етимологія мавки пов’язана з д.-р. навь -  «мрець». Крім цього варто 

було б обґрунтувати відмінність образів мавок в 2 і 3 розділах дисертації.

Загальний висновок. Зазначені зауваження не мають принципового 

характеру і не зменшують науково-практичного значення роботи. Дисертація 

О. Романової відповідає меті і декларованим завданням, є актуальною і має наукову 

новизну. Авторські праці, зазначені у списку опублікованих праць за темою 

дисертації, відповідають науковій тематиці дисертаційного дослідження.

Зважаючи на зазначене вище, дисертаційне дослідження Романової Олени 

Миколаївни «Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних 

віруваннях українців XIX -  XX ст.» є завершеною науково-дослідною роботою, 

відповідає «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 

звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р., із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 656 від 

19.08.2015 р. а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 -  етнологія.
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