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Народна демонологія — одна з невід’ємних скла до вих 
традиційної календарної обрядовості українців. Демоноло-
гічні мотиви народного календаря — етнологічна тема, що 
досліджена лише почасти в українській народознавчій нау-
ці. Тому дослідження окремих складових народної демоно-
логії в календарному контексті — науково значиме завдан-
ня. Актуальність дослідження зумовлена ще й з’ясуванням 
регіональної специфіки апотропеїчних мотивів в структурі 
календарної ритуалістики жителів етнографічної Волині — 
району з добрим збереженням та побутуванням давніх віру-
вань та обрядів, які, проте, потребують ширшого висвітлення 
в науковій літературі. Метою розвідки є наукова характе-
ристика традиційних способів магічної нейтралізації чорта, 
репрезентованих у календарних повір’ях, звичаях і обрядах 
волинян. Об’єктом дослідження є календарна обрядовість 
волинян, а предметом — детерміновані демонологічними 
уявленнями календарні перестороги, заборони, звичаї і обря-
ди, спрямовані на недопущення, нейтралізацію та знищення 
чорта. Розвідка ґрунтується на засадничих методологіч-
них	підходах до комплексного історико-етнологічного ви-
вчення етнокультурних явищ й охоплює застосування різних 
методів (польового спостереження, типологічного аналізу, 
структурно-функціонального, порівняльно-історичного, ре-
конструктивного, структурно-семантичного). Апотропеїчні 
мотиви в структурі календарної обрядовості волинян висвіт-
лені народознавцями фрагментарно, контекстно, тому осно-
вою роботи є польові етнографічні матеріали.

Чимало з досліджених явищ мають загальноукраїнські 
та іноетнічні паралелі, водночас виявлено локальну специ-
фіку певних охоронних звичаїв, які є характерними насам-
перед для волинян.

Ключові слова: демонологія, чорт, Волинь, народний 
календар, свято, обрядовість, повір’я, уявлення.
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«GO AWAY, UNCLEAN POWER!  
STAY, THE HOLY SPIRIT!»: THE APOTROPAIC 
MOTIVES IN THE STRUCTURE  
OF THE DEMONOLOGICAL TRADITION  
OF THE VOLYNIANS
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Folk demonology is one of the most important components of 
the traditional calendar ritual of Ukrainians. The demonic mo-
tives of the folk calendar are an ethnological theme that has been 
studied only partly in the Ukrainian ethnographic science. 
Therefore, the study of individual components of folk demonol-
ogy in the calendar context is a scientifically important task. The 
magic neutralizing the devils represented in the calendar tradi-
tion of the residents of the ethnographic Volyn are the actual 
task in modern ethnological science. It is especially advisable to 
carry out regional studies in the territory of the ethnographic 
Volhynia — an area with good preservation and the existence of 
ancient beliefs and rituals, which, however, require a wider cov-
erage in the scientific literature. The goal	of the article is histori-
cal and ethnographic reconstruction of traditional methods of 
protection and neutralization from the devil, presented in calen-
dar beliefs, customs and ordinances (protective rituals, magical 
practices using apotropaions, observance of ritual prohibitions 
and warnings). The object	of the research is the calendar rituals 
of the Volyn, and the subject is the calendar warnings, prohibi-
tions, customs and rituals aimed at preventing, neutralizing and 
destroying the devil. The use of various methods (field observa-
tion, typological analysis, structural-functional, comparative-
historical, reconstructive, structural-semantic) allowed to reveal 
the arsenal of apotropaic means and magic-ritual actions used 
by Volynians to protect and disperse evil spirits. The article is 
based on the analysis of published sources and field	materials.

The origin, distribution, semantics of customs and rituals, 
modifications, and inter-religious parallels are found out. In the 
article defines a circle of characters of the Volyn calendar de-
monarium, and separately examines calendar beliefs about the 
most popular images in the Volyn demonology — devils and 
other demons embodying the evil spirit.The article reveals de-
monologically marked dates and periods (Christmas, New 
Year, Easter, Whitsuntide and Midsummer holidays, George’s 
and Annunciation days) in which, according to folk beliefs, de-
monic beings appear among people or exhibit special activity. 
The research determines that the beliefs most widely repre-
sented in the Volyn folk calendar are those about the devils. 
Most of them are the remains of archaic worldview and have 
survived to this day, but these phenomena have lost their sig-
nificance over time, and today, for the most part, they came out 
of living habits. Many of the investigated phenomena have na-
tional and other ethnic parallels, while the local specificity of 
certain security practices is revealed.

Key words: demonology, devil, Volhynia, folk calendar, 
festival, ritualism, beliefs, visions.
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Вступ. У демонології багатьох народів, зокрема 
й українців, одним із найві до мі ших персонажів 

є чорт — злісний, підступний і вкрай небезпечний 
для лю ди ни злий дух, якого віддавна вважають уо-
собленням усієї нечистої сили. Традиційні уявлення 
волинян про активізацію чорта під час відзначен-
ня ключових дат народно-церковного кален да ря ві-
дображені не лише в різних повір’ях і фольклорних 
творах, а й у певних звичаєво-обрядових явищах. А 
саме — у низці заборон, що їх селяни дотримували-
ся в той чи інший календарний період, та відповідних 
засобах охоронної магії, до яких вдавалися з метою 
захисту від чортів та інших злих істот. 

Уявлення про активізацію нечистої сили у визна-
чені періоди та дати народного календаря репрезен-
товані в автентичних умотивуваннях багатьох ка-
лендарних настанов, пересторог, заборон, звичаїв 
та ритуально-магічних дій, які мали на меті захис-
тити людину від шкідливого впливу злих сил. Дослі-
дження апотропеїчних мотивів в структурі календар-
них традицій жителів етнографічної Волині — на-
уково значиме завдання, зважаючи на недостатню 
вивченість як особливостей духовної культури обра-
ного району, так і демонологічної складової народ-
ного календаря українців в народознавчій науці за-
галом. Актуальність дослідження зумовлена ще 
й високим рівнем збереження давніх демонологіч-
них уявлень та побутуванням оберегових ритуально-
магічних практик в календарних традиціях волинян. 
Об’єктом дослідження є календарна обрядовість 
волинян, а предметом — детерміновані демоноло-
гічними уявленнями календарні перестороги, забо-
рони, звичаї і обряди, спрямовані на недопущення, 
нейтралізацію та знищення чорта. 
Мета дослідження — наукова характеристика 

традиційних апотропеїчних мотивів, репрезентованих 
у календарних повір’ях, звичаях і обрядах волинян.

Основні завдання дослідження:
• дослідити традиційні народні способи виявлен-

ня й знешкодження нечистої сили під час календар-
них свят;

• з’ясувати апотропеїчну семантику календарних 
заборон та пересторог;

• визначити загальноукраїнські риси і локальні 
особливості календарних апотропеїчних мотивів в 
календарній обрядовості волинян, показати стан їх 
збереження і функціонування в сучасну пору.

Територія дослідження охоплює етнографічну 
Волинь, до якої, за сучасним етнографічним району-
ванням, належать південна частина Волинської і Рів-
ненської областей, південно-західні терени Жито-
мирщини, північно-західні — Вінниччини, північно-
східні — Хмельниччини та північні — Львівщини 
і Тернопільщини. У певному історичному проміжку 
(друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.) 
ареалогія розсліду включає й Лівобережне Побуж-
жя (Холмщина), позаяк за мовними та іншими ет-
нокультурними ознаками його автохтонне населен-
ня однорідне з волинянами. 
Хронологічні	межі дослідження: середина ХІХ — 

початок ХХІ ст., тобто проміжок від часу активного 
нагромадження емпіричних даних про демонологічні 
вірування і календарні звичаї волинян до сучасного 
періоду побутування досліджуваних явищ.

Розвідка ґрунтується на засадничих мето-
дологічних	 підходах до комплексного історико-
етнологічного вивчення етнокультурних явищ й 
охоплює застосування різних методів (польового 
спостереження, типологічного аналізу, структурно-
функціонального, порівняльно-історичного, рекон-
структивного, структурно-семантичного). 

Висовий рівень збереження та побутування де-
монологічних уявлень та зумовлених ними апотро-
пеїчних практик в народній обрядовості волинян 
дало можливість авторці та іншим етнологам (Га-
лайчук В., Баглай М., Конопка В. і ін.) впродовж 
2009—2017 рр. зібрати вартісний польовий матері-
ал з обраної тематики, на якому грунтується стаття. 
Залучення цих та інших доступних опублікованих 
та архівних емпіричних даних кінця ХІХ — почат-
ку ХХ ст. (праці П. Чубинського, В. Антонови-
ча, І. Біньковського, В. Доманицького, В. Крав-
ченко, С. Рокосовської та ін.) [1, c. 199, 205; 2, 
с. 375—379, 417—420; 3; 4; 5; 6; 7; 8, с. 5, 19, 63; 
9, с. 26, 60, 71, 118; 10, с. 75, 83, 95, 96, 99, 101; 11, 
с. 281—282; 12, s. 144—147, 157—158, 162—164, 
13, s. 10, 21, 23, 25, 27, 29, 30] разом з результа-
тами окремих теоретичних розвідок сучасних до-
слідників (В. Галай чука, В. Давидюка, М. Баглай, 
А. Дми тренко) [14, с. 198—240; 15, с. 343—382; 
16, с. 215—240; 17; 18; 19, с. 92—93, 122—146, 
176—200; 20, с. 606—615; 21, с. 818—824; 22, 
с. 91—96] дають можливість розкрити тематику 
дослідження.
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Основна частина. З охоронних практик, пов’я-
заних з циклом різдвяно-водохресних свят, насам-
перед відзначу використання низки апотропеїв. Так, 
за звичаєм, що по бу  тував в Старокостянтинівсько-
му р-ні Хмельницької обл. (с. Левківка), Бродів-
ському р-ні Львівської обл. (сс. Бордуляки, Ста ні-
славчик), Буському р-ні Львівської обл. (с. Спас), у 
надвечір’я Різдва на кутах святкового стола під ска-
тертиною клали часник, щоб він охороняв сім’ю від 
нечистої сили, злих ду хів. Подекуди в кременець-
кому р-ні Тернопільської обл. під різ д вяний стіл і 
тепер кла дуть відомі своїми апотропеїчними влас-
тивостями го с т рі металеві предмети (сокиру, серп), 
«щоб	нічого	злого	в	хату	не	захо	дило» [23, арк. 5; 
24, арк. 1, 5]. 

У с. Зіболках Жовківського р-ну Львівської обл. 
(волинсько-опільське пограниччя) осте рігалися, що 
у вечір перед Водохрещем «дідько» може поцупити 
з обійстя сани для катання на них своїх дітей. Аби 
завадити цьому, господар при ладжував на ворота чи 
паркан спеціально виготовлені до цього дня дерев’яні 
хрестики [25, c. 330]. 

Як і деінде в Україні, на Волині віддавна одним 
із найдієвіших охо ронних засобів від демонічних іс-
тот і загалом різних нещасть вважали свя чену воду 
та ритуальне освячення нею дворів, житлових і гос-
подарських споруд, худоби. За традицією, такий 
обряд, що передбачав застосування й інших обе-
регів, здій с ню  вали перед святковою трапезою напе-
редодні Йор дана. Поде ку ди також обій стя повтор-
но освячували на саме Водохреще або через кілька 
днів після свята.

Ритуал освячення відбувався так. Господар дому 
обходив обійстя з кропи  лом, зробленим з колосків 
жита (з різдвяного снопа), і кропив свяченою водою 
кожну будівлю. Крім того, на дверях житла та ін-
ших споруд, над хатніми вікнами малював освяченою 
крейдою один або три хрестики чи, як, наприклад, 
в Кременецькому р-ні Тернопільської, випалював їх 
свічкою на одвірках. В селах Бродівського, Бусько-
го, Кам’янко-Бузького, Сокальського, Радехівського 
р-нів Львівської обл. хрестики-обереги («йордані», 
«гордані») виготовляли з тіста, соломи чи паперу і ві-
шали їх на вікна та двері будівель на дев’ять чи сорок 
днів або до Стрітення. На переконання волинян, усі ці 
дії мали оберігати дім, його мешканців, а також худо-
бу від злого духа (чорта) і загалом усього лихого: «То	

від	нечистого» («від	злого	духа», «од	злого», «од	
лихого»), «щоб	куций	(чорт)	не	заходив», «шоб	
чорт	не	зайшов	в	хату,	шоб	нічо	лихе	не	підсту-
пало», «щоб	ні	до	чого	в	господарстві	не	присту-
пила	нечиста	сила», «щоб	злий	дух	не	мав	досту-
пу», «шоб	нечиста	сила	на	другий	день	не	залеті-
ла», «най	туди	злий	дух	не	підходе», «шоб	то	лихе	
чи	злий	дух,	шо	хреста	боїться,	не	зайшли» і т. п. 
[26, aрк. 42, 45, 50, 60; 27, aрк. 11, 53; 28, aрк. 23, 
65; 29, aрк. 8, 37; 30, aрк. 282, 236; 31, s. 14; 4, 
c. 8; 2, c. 2; 17, c. 235; 11, c. 82; 32, c. 126—128; 33, 
c. 65—74; 34, s. 100; 35, s. 125]. 

У сучасну пору народний звичай йордансько-
го освячення всього обійстя здебільшого затратив-
ся. Його місце зайняла обрядова посвята домі вок, 
яку на Во дохреща чи кількома днями пізніше, за 
церковним каноном, здійснюють свя ще ники [26, 
aрк. 42, 50, 60; 27, aрк. 11, 35, 53; 29, aрк. 8, 37; 
23, aрк. 150, 236]. 

Із уявленнями про магічні (охоронні, очисні, ліку-
вальні) властивості йорданської води пов’язані й інші 
календарні звичаї, зокрема оберегові. Так, для за хисту 
від усього злого, оздоровлення тощо на Водохреща 
всі члени сім’ї за зви чай трохи надпивають щойноос-
вяченої води. У минулому з тією ж ме тою на Йор-
дан її обов’язково додавали до пійла худобі, лили в 
колодязь (сс. Сміла, Зо зу линці Хмільницького р-ну 
Вінницької обл., с. Мокроволя Білогірського р-ну 
Хмельницької обл., с. Тартаків Со кальського р-ну 
Львівської обл., с. Ясне Гощанського р-ну Рівнен-
ської обл.) [23, aрк. 83, 114, 240; 29, aрк. 37]. Щоб 
до корів «не	підступала	нія	ка	нечиста	сила», у де-
яких селах одразу після Во до хреща їм згодовували 
сі но, яким на свята устеляли долівку (с. Колесники 
Гоща нського р-ну Рівненської обл.) [36, aрк. 9]. В 
20-х рр. ХХ ст. жителі с. Польська Дранча непода-
лік Дубна після свят солому виносили з хати, розкла-
дали перед брамою у формі хреста і спалювали, «аби 
злі духи не мали доступу до дому» [31, s. 2].

Добрим оберегом вважали воду, освячену на Стрі-
тення. Після цер ков ної служби її пили натщесерце, 
лили в криницю, доливали до пійла худобі. Крім того, 
у цей день «стрітенською» водою окроплювали худо-
бу, оселю, щоб «зли	духи	не	чіплялися» (с. Нараїв-
ка Славутського р-ну Хмельницьої обл., с. Смо ля-
ва Горо хів ського р-ну Волинської обл., с. Зозулинці 
Хмільницького р-ну Вінницької обл.). «Шоб	нічого	
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лихоє	до	хати	не	вхо	дило», подекуди на Стрітення 
полум’ям «громничої» свічки випалю ва ли хрес тики 
на дверях хати (с. П’ятикори Локачинського р-ну) 
[37, aрк. 27; 23, aрк. 115; 19, c. 81].

Крім використання певних оберегів, у циклі зимо-
вих календарних свят волинян наявні деякі обрядо-
ві явища, пов’язані з міфо-ритуальним мотивом ви-
гнання (знищення) нечистої сили. Зокрема він про-
являється в деяких дійст вах, що відбувалися під час 
освячення води на Водохреща.

У давнину йорданське водосвяття, як правило, 
відбувалося на річці. У момент, коли після релігій-
ної відправи священик занурював хреста в ополонку, 
присутні біля водойми зчиняли великий галас і почи-
нали стріляти з рушниць. Така практика була поши-
рена на теренах всієї Волині й, як випливає із тра-
диційних народних пояс нень, подекуди її вважали 
власне обереговою. Ритуальний галас та стрі ляни на 
були спрямовані на відгін, знищення нечистої сили, 
яка, згідно з по ві р’ями, в результаті освя че н ня води, 
виходить з водойми на сушу.

У с. Сінгурах, що неподалік від Житомира, сут-
ність традиції пояснювали так: «Як	піп	на	Водохре-
щи	 стромляє	 креста	 в	 воду,	то	 чорт	 вискакує	
з	води,	а	тоді	 стрі	ляють,	щоб	забити	чорта»,	
«злого	духа». В Лановецькому р-ні Тернопільської 
обл. ві ри ли, що після освячення водойми злі духи ті-
кають до пек ла, де пере бу вають до великодньої ночі 
(с. Борщівка). Подібні вмо ти ву вання не забулися й 
нині: «Стрі	ляют,	шоб	ці	злі	духи	з	води	вийшли»	
(с. Зозулинці Хмільни ць ко го р-ну), «злого	духа	од-
ганяли» (с. Стара Олександ рів ка Пулин сь кого р-ну 
Житомирської обл.), «нечистий	вже	вискакував	з	
води» (с. Городиловичі Сокальсь ко го р-ну Львів-
ської обл.). За іншими повір’ями, йорданська стріля-
нина — це «розстрілювання коляди», «за стрілювання 
свят», тобто символічний акт, що озна ме новує за-
вершення різ двяно-водох рес но    го обрядового періо-
ду («це	розст	рі	лювали	коляду», «Вже	застріляє-
мо	свя	та», «Ро	зстріляли	вже,	кажуть,	ко	ля	ду», 
«як	Ордань,	як	застрелювали	коляду	—	це	ніхто	
не	буде	колядувати,	не	можна» — с. Вільськ Чер-
няхівського р-ну Житомирської обл., с. Мо  ро зівка 
Хмільницького р-ну Вінницької обл., с. Сер бинівка 
Старо кос тянтинівського р-ну Хмельницької обл. та 
ін.) [38, aрк. 29; 39, aрк. 71; 28, aрк. 90; 23, aрк. 13, 
23, 210, 221; 4, c. 8; 2, c. 4; 17, c. 236; 34, s. 101]. 

У деяких селах Західної Волині до стрі ль би з руш-
ниць, самопалів вдава лися й на Великдень: під час 
нічного чування біля багаття, яке роз па лю вали коло 
церкви, чи після посвячення пасок (с. Чішки Бусько-
го р-ну, с. Стрептів Ка м’ян ко-Бузького р-ну, с. Бере-
зівка Радехівського р-ну Львівської обл.). На род них 
пояснень ри ту ального змісту таких дій не зафіксовано, 
дехто з інфор ма торів гадає, що це було «повідомлен-
ня,	шо	свята	настают» (с. Чішки Бусь кого  р-ну 
Львівської обл.) [40, aрк. 98; 19, c. 160]. 

Проводячи аналогію з водохресним звичаєм стрі-
ляння з рушниць, можна припускати, що й семанти-
ка великоднього явища теж могла бути обе реговою. 
З огляду на відомі уявлення про апотропеїчні влас-
тивості церков ного дзвону, який відлякує, проганяє 
чортів та іншу «нечисть», охо  ронного підгрунтя, оче-
видно, на лежить шукати й у відомому звичаї, згід но 
з яким усі бажаючі у вели код ній та повеликодні дні 
били у церковні дзво ни. Така прак тика була по ши-
ре на і на Волині й подекуди на її теренах збе рег ла-
ся дотепер (Буський р-н, Бро дівський р-н, Сокаль-
ський р-н Львівської обл.). У народі велико д ньому 
по дзвону та кож нада ва ли про ду  ку ю чого значення, 
вважаючи, що та ким чи ном забез пе чать щед рий вро -
жай зер но вих, гречки, льону [40, aрк. 30, 90, 98; 2, 
c. 23; 41, s. 461]. 

У великодній традиції волинян наявні й інші охо-
ронні звичаї, наприк лад обе регове використання 
свічок, освячених в Чистий четвер. Принісши їх із 
церк ви додому, у багатьох селах Гощанського р-ну, 
Здолбунівського р-ну Рівненської обл., Старокос-
тянтинівського та Славутського р-ну Хмельницької 
обл., Го  ро хів ського, Іваничівського та Локачинсько-
го р-нів Волинської обл., Пулинського р-ну Жито-
мирської обл. на одвір ках і сво локу випа лю ва ли хрес-
ти. За влучним поясненням од ного з носіїв ет но-
традиції, так робили, «шоб	ніяке	не	чис	те	в	хату	не	
заходило,	шоб	по	мерлі	не	приходили,	шоб	злий	дух	
не	прий	шов,	шоб	ніякі	страхіття	не	при	хо	дили» 
(с. Стара Лішня Іваничівського р-ну Волинської 
обл.) [26, aрк. 37, 42; 28, aрк. 49, 98; 29, aрк. 58; 
42, s. 1; 7, c. 72; 33, c. 69; 19, c. 73].

З подібних міркувань у деяких селах Східної Во-
лині на світанку у Страс ний Четвер віником або 
освяченою вербовою гілкою об мітали под вір’я, «шоб	
всяке	зло	од	хати	одходило», «шоб	нияка	нечисть	
не	лізла	в	хату» (с. Іва но вичі Пулинського р-ну, 
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с. Троковичі Черня хівського р-ну Житомирської 
обл.). По декуди при цьому промовляли магічне за-
кляття — «Одойди,	нечиста	сила!	Останься,	Свя-
тий	Дух!» (с. Стара Олександрівка Пулинського 
р-ну Житомирської обл.) [28, aрк. 27, 82, 97].

Деякими охоронними діями та примовляннями су-
проводжувалося приго  ту ва ння великодніх страв. Зо-
крема, у с. Вільську на Черняхів щи ні при ви пі канні 
паски, як і хліба загалом, господиня обов’яз ково 
перехре щу вала пер  шу буханку, а в Івановичах (Пу-
линський р-н Житомирської обл.), саджаючи паску 
до печі, про  мов ляла — «Тікай,	сатана,	з	хати,	бо	
я	буду	паску	саджати» [28, aрк. 82, 89]. 

Щоб паска вдалася, була «рум’яною», «гарно 
сходив хліб в діжці, загнітився», у багатьох волин-
ських селах її кладуть у піч разом із оберегом — 
освяченою вербовою гілкою [43, s. 1; 44, s. 2; 33, 
c. 70]. В Бродівському р-ні Львівської обл. за-
фіксовано певні рекомендації сто со в но апотро пе-
їч но го використання води, в якій варили ве ли кодні 
яйця: «На	Великдень,	коли	ва	рите	яйця,	треба	
ту	воду	виливати	в	чотирьох	вуглах,	жеби	не	
лізла	та	ка	во	якась	нечисть	на	подвір’я» (с. Мо-
настирок) [24, aрк. 6]. Оберегових дій дотриму-
валися під час спочивання великодних страв. Згід-
но з записами з с. Здовбиця Здолбунівського р-ну 
Рівненської обл. «при споживанні паски на посвя-
ченій пасці горить воскова свічка, а під столом ку-
риться ладан» [43, s. 3].

У деяких селах з обереговою метою використо-
вували рештки посвя че них великодних продуктів. 
Наприклад, в Горохівському р-ні Волинської обл. 
(с. Піски), Кам’янко-Бузь кому Львівської обл. 
(с. Руда), Корецькому Рівненської обл. (с. Богда-
нівка), шкаралупу з крашанок зако пували на го ро-
ді, вірячи, що з них виросте марена, яка захищатиме 
людину та її госпо дарство від «нечисті» [45, aрк. 21, 
23; 46, c. 181;13, s. 187]. Подібні вірування існува-
ли на Холмщині, де вірили, що марена виросте за 
сім років, яка вважалася дуже помічна при лікуван-
ні хворіб [47, s. 34; 48, s. 6].

У с. Борщівці Ланівецького р-ну Тернопільської 
обл. після Великодня під хату закопували кістки зі 
свя ченого м’яса, щоб оберегти оселю від різних не-
щасть (граду, пожежі то що) [41, s. 459]. З поді-
бною метою в Новосельцях (Новоград-Волинський 
пов.), Тесові (Здолбунівський пов., тепер Острозь-

кого р-ну Рівненської обл.) в день св. Юрія такі кіс-
точки закопували в полі [2, c. 30; 49, z. 1].

До дня св. Юрія, а також Зелених свят приуро-
чені й інші обрядодії, пов’язані з уявленнями про 
потребу захисту від нечистої сили. За їх допомогою 
волиняни найперше намагалися нейтралізувати ві-
дьом. Водночас певні дії, наприклад троїцьке кле-
чання обійсть аїром, липовим, кленовим і, особ ли во, 
осиковим гіллям, подекуди сприймалися і як засоби 
їх охорони від «от	всякого	пога	ного», «від	злих	ду-
хів» (с. Крученець Черня хівського р-ну Житомир-
ської обл., с. Кутрів Горохівського р-ну Волинської 
обл., с. Вільгір Гощанського р-ну Рівненської обл. 
та ін.) [29, aрк. 64, 66; 27, aрк. 6; 28, aрк. 17, 48, 
50, 65, 92; 20, c. 613; 50, c. 13; 51, c. 122]. 

У с. Богунівці Горохівського р-ну Волинської обл. 
вважали, що клечання осикою є захистом для ко-
ней, ос кільки чорти полюбляють сплутувати їм гри-
ви [52, арк. 15]. Деінде вірили, що ні відьма, ні інша 
«нечисть» не приникнуть в хлів, якщо після першого 
виго ну худоби на пасовище (на Юрія), над дверима 
хліва встромити освячену вер бову гілку (сс. Зозулин-
ці, Петриківці Хмільницького р-ну Вінницької обл.) 
[23, aрк. 94, 113]. 

В Старокостянтинівському р-ні Хмельницької 
обл. оберегом від нечистої сили вважали вінки, які 
дівчата плели перед Зеленими святами і зберігали 
до Петра. Такого звичаю, зокрема, дотримувалися 
у с. Левківці: «На	Зелені	святки	ходили	в	вінку	
дів	чата,	а	потім	його	зберігали	аж	до	кінця	Пе-
трівки…	І	 від	«нечисті»,	 і	шоб	 худоба	не	 болі-
ла,	шоб	була	здорова…	Десь	в	хаті	вішали» [23, 
aрк. 224]. 

На теренах Західної Волині охоронними влас-
ти востями наділяли ві ноч ки, які, згідно з греко-
католицькою церковною тра ди цією, посвячують у 
чет вер на ступного тижня після Трійці на свято Бо-
жого Тіла (Пресвятої Євха рис тії). Такі обереги чі-
пляли над вхідними дверима хати (або поміщали 
на горищі) з пев нос ті, що вони охоронятимуть осе-
лю «від злого духа» (сс. Сте ня тин, Хоробрів Со-
кальського р-ну, сс. Шуньки, Кути, Циків, Йосипів-
ка, Чіш ки Буського р-ну, сс. Підгірці, Лугове Бро-
дівського р-ну Львівської обл.) [40, aрк. 8, 13, 36, 
48, 50, 54, 56, 65, 72, 83, 96; 29, aрк. 13, 76].

За загальнопоширеною українською традицією, 
що збереглася дотепер, на свято Трійці у церквах по-



675«Одойди,	нечиста	сила!	Останься,	Святий	Дух!»:	Апотропеїчні	мотиви	в	структурі	календарної…

ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	3	(147),	2019

свячували різні трави, які згодом викорис товували 
для різних магічних цілей. Як правило, свячене зілля 
зберігали за обра за ми, на горищі за кроквами, на під-
віконнях протягом усього року аж до на с туп  них Зе-
лених свят. У деяких селах одразу після посвяти тро-
їцьке зілля чіп ля ли над дверима хати (над порогом), 
вірячи, що «зли	духи	до	хати	не	зайдут» (с. Богу-
нівка Горохівського р-ну р-ну Волинської обл.), що 
цей оберіг «охороняє	в	хаті	від	всіх	злих	духів…» 
(с. Хоробрів Сокальського р-ну Львівської  обл.) 
[24, aрк. 54; 29, арк. 66]. 

З подібною метою використовували купальське 
зілля. Так, в Хмільницькому р-ні Тернопільської 
обл. зранку на Івана Купала збирали звіробій й від-
так вішали його на дверях житлових і господарських 
споруд або запихали під стріху хати. Вірили, що те-
пер «нечиста	сила	вже	ніхто	нічо	не	зробить	ні	
худобі,	ні	в	хаті…» (с. Ула нів). В Сокальському 
р-ні Львівської обл. в стріху встромляли чорнобиль, 
аби захистити дім від різних нещасть і щоб «не-
чиста	сила	минала	хату»	(с. Горо диловичі) [29, 
aрк. 3; 23, aрк. 98].

Для захисту домівки від «злого», в Старокостян-
тинівському р-ні Хмельницької обл. в день Івана Ку-
пала в стріху хати затикали лопуха (сс. Слобода, Ста-
рий Остропіль). Так само робили в селах Бродівсько-
го р-ну Львівської обл., а купальський день навіть 
іменували Іваном Ли пуш ником: «Іван	Липушник…	
в	кого	були	хати	під	сніпками,	то	пхали	ли	пу	хи» 
(с. Підгірці) [23, aрк. 175, 202; 40, арк. 64].

Засобом, що оберігає від нечистої сили, вважав-
ся також полин. У с. Колесниках Гощанського р-ну 
Рівненської обл. його обов’язково тримали при собі, 
коли вдосвіта на Івана Купала рушали в поле чи ліс 
збирати цілюще зілля [24, aрк. 8]. 

За повір’ями та фольклорними оповідями, що 
побутували в різних місце востях волинського краю 
(Кременецький р-н, Ланівецький р-н Тернопіль-
ської  обл., Горохівський Волинської обл. та ін.), пев-
ними магічними предметами повинен послуговува-
тися й той, хто відва жить ся в купа ль сь ку ніч піти на 
пошуки цвіту папороті. Зокрема він має взяти з со-
бою вели код ній обрус, який треба розстелити біля 
папороті, та освячений ніж, аби змогти зрізати чарів-
ну квітку й захиститися від нечистої сили. За ін ши-
ми гадками, від злих духів, що здатні вбити людину, 
відірвати їй голову, на чеб то можуть оборонити дії зі 

свяченими во дою, маком, крей дою (ок роп лювання, 
об си пання, окреслення захисного ко ла), прикриван-
ня голови дванад ця ть ма ма кіт  ра ми, читання Єванге-
лія або що [14, c. 200; 18, c. 43; 53, s. 436]. 

У деяких селах Ланівецького р-ну Тернопіль-
скої та Шепетівського р-ну Хмельницької обл. ві-
рили, що під час нічних пошуків цвіту папороті не-
обхідно ходити із запаленою пасха ль ною чи страс-
ною свічкою. Відтак удо ма знайдену квітку треба 
зашити у праву ру ку, інакше — чорти її видеруть 
[30, aрк. 150—151; 53, s. 436]. 

За народними віруваннями і легендами, про які 
вже йшлося, чарів не зі л ля оберігає нечиста сила, і 
сміливців, які зазіхнули на нього, може спіт ка ти якесь 
лихо (божевілля, смерть). З огляду на це, до пошу-
ків цвіту папороті на чеб то вдавалися лише «знаючі» 
люди. Інші особи, які не мали магічних здіб нос тей, не 
були охочі до різних чарів та вважали їх грі ховним, 
та ких пригод уни кали й навіть остерігалися ходити 
до лісу на Купала: «Хто	«знає»	—	йде	і	шу	кає,	а	
хто	не	«знає»,	то	той	не	піде	шукать»	(с. Кру че -
нець Чер няхів сько го р-ну Житомирської обл.); «Це	
ті	люди,	шо	шось	вони	«зна	ли	робить».	То	во	ни	
так	ро	би	ли.	А	ті,	шо	не	«знали»,	Богу	молились,	
то	ці	зроду	не	будуть	ро	бить	па	кость»	(c. Іллін 
Гощанського р-ну Рівненської обл.); «…тільки	ті	
лю	ди,	шо	шось	«зна	ють»…	А	хто	не	«знав»,	то	
туди	не	йшли…	Ми	не	ходили,	бо	ми	бо	я	лись…	
Можеш	з	ума	тронуться…	то	дуже	таке	погане	
діло»	(с. Колесники Го   щанського р-ну Рівненської 
обл.); «…казали,	шо	то	от	не	можна	там	йти,	
бо	то	нечиста	си			ла	охороняє	і	то	все	одно	його	не	
зірвеш»	(с. Го ро ди ло вичі Сокальського р-ну Львів-
ської обл.) [29, aрк. 8, 23, 36, 65; 26, aрк. 2; 28, 
aрк. 110; 23, арк. 242]. 

В окремих селах з охороною від злих духів пов’я-
зу вали відому практику перестрибувати через ку-
пальське вогнище. Так, у с. Ула но  ві Хмільницько-
го  р-ну Вінницької обл. ві рили, що коли «…плигаєш	
через	цей	вогонь,	то	спа	люєш	цю	не	чисту	си	лу» 
[23, aрк. 99].

Мотив знищення нечистої сили прослідковується 
і в деяких інших ку пальських обрядах, зокрема в ри-
туальному спа лю ванні тих чи інших її уособ лень (кін-
ська голова, солом’яна лялька, звана «чортом»). По-
бутування таких явищ зафіксовано подекуди в Горо-
хівському р-ні Волинської обл. (сс. Брани, Стрільче) 



Анастасія	КРИВЕНКО676

ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	3	(147),	2019

та Сока льському р-ні Львівської обл. (с. Жужеля-
ни) [18, арк. 52, 54]. 

У післякупальський період демонологічні мотиви, 
виражені в певних оберегових обрядодіях, почасти 
представлені лише в звичаєвості, приуро че ній до по-
чатку жнив (переважно вони відбувалися після Іва-
на Купала, Пет ра). Так, у селах Гощанського р-ну 
Рівненської обл., Славутського р-ну Хмельницької 
обл. й деінде на Волині у перший день збору зерно-
вих час ти ну вижатого колосся укладали в хресто-
подібні віх ті, які клали на копи для захисту врожаю 
від «злого духа» («Він	не	підсту	пить,	як	хрестик	
лежить») [55, арк. 15; 56, aрк. 11; 57, c. 64]. 

З апотропеїчною та продукуючою метою дещо 
раніше (в основному на Зелені свята, рідше — на 
Юрія, Преполовення, Весняного Миколи) у ба-
гатьох во лин сь ких селах, за давньою народно-
церковною традицією, влаштовували ритуальні об-
ходи нив з іконами та хоругвами. Зазвичай участь у 
такому обрядо вому дійстві брали господарі полів та 
члени їхніх родин, а також цер ков ний клір на чолі зі 
священиком, який відправляв молебні та освячував 
посіви. У народі вірили, що завдяки цьому вдасть-
ся примножити врожай, захистити ниви від негоди, 
шкідників та злих духів [24, aрк. 49, 95; 23, арк. 17; 
19, с. 211—212; 58, c. 63]. Обрядові обходи полів, 
поселення, освячення криниць відбувалися й оказіо-
нально, на прик лад у період посухи чи затяжних до-
щів [24, арк. 104; 23, aрк. 205, 280].

Крім застосування проти злих сил різних засобів 
охоронної магії, у час календарних свят волиняни 
дотримувалися низки заборон, теж надаючи їм обе-
регового значення. Так, скажімо, у с. Гуті Сокаль-
ського р-ну Львівської обл. вважали, що коли в пе-
ріод різдвяно-новорічних свят рушаєш у дорогу, не 
можна огля да тися позад себе, аби не побачити «не-
чисть» [59, s. 184]. 

Щоб не прикликати чорта, в Кременецькому  р-ні 
Тернопільської обл. в зимові святки осте рі га лися свис-
тіти в хаті та їсти надворі. На цих же теренах (с. Вели-
кі Бе реж ці) та на Но воград-Волин щи ні (смт Ярунь) 
вважали, що присутні за свят ве чір нім сто лом (насам-
перед діти) не пови нні хитати ногами, щоби не «коли-
сати чорта» [14, c. 200; 17, c. 217; 12, s. 202]. 

Більш відома на теренах Волині і України загалом 
календарно-об рядова заборона зобов’язувала утри-
муватися від прання у водоймі одягу впродовж од-

ного або двох тижнів після святкування Водохреща. 
В основі табуації лежать уявле  ння про неприпус-
тимість осквернення води, яка після йор данського 
ос вя  че ння очи  щена від усього «злого», «поганого», 
«нечис то го» і є «святою» [30, aрк. 43, 116, 124, 136; 
2, c. 5; 12, s. 146]. 

За віруваннями, які наприкінці ХІХ ст. зафіксу-
вав на Сокальщині Б. Со  кальський, злі сили, яких, 
мовляв, вигнав з води хрест, обов’язково повер-
нуться туди знову після того, як хтось випере у во-
доймі одяг (с. Копитів) [59, s. 258]. Сучасні по-
льові записи з цих же теренів засвідчують, що такі 
тради цій ні повір’я не забу ли ся дотепер: «…	воду	свя-
тили	по	ополонках	і	нечистий	вже	вискакував	з	
води,	бо	він	в	свяченій	воді	не	може	бути.	А	по-
тім	шматі	прали	тими	прачима,	праника́ми	та-
кими	дерев’яними.	Ну,	і	як	жінка	хляпне	тим	пра-
ником,	чорт	обов’язково	скаче	в	воду.	І	вже	знов	
будут	в	воді	чорти…»	(с. Городиловичі Сокаль-
ского р-ну Львівської обл.) [29, aрк. 8].

Із уявленнями про воду як одне з місць стало-
го перебування нечистої сили пов’язана також відо-
ма на Волині заборона купатися в річці після Іллі. У 
ба га тьох волинських селах вірили, що саме від цьо-
го дня настає час, коли «при	хо	дять	темні	сили»,	
коли	«вже	сатана	в	воді». Заходити у неї не вар-
то, бо чор ти мо жуть утопити людину (с. Воронівці 
Хмільницького р-ну Вінницької обл., с. Стара Олек-
сан  д рівка Пулинського р-ну, с. Троковичі Черняхів-
ського р-ну Житомирської обл., с. Сербинівка Ста-
рокостянтинівського р-ну, сс. Мокроволя, Шуньки 
Білогірського р-ну Хмельницької обл. та ін.) [28, 
aрк. 29, 93, 96; 29, aрк. 5; 23, aрк. 8, 36, 68, 88, 
126, 147, 166, 197, 217, 232, 244, 282]. 

У деяких селах Білогірського р-ну Хмельницької 
обл. гадають, що на Івана Купала чорти «хова ються» 
на деревах і тому в цей день заби ра ти ся на них не 
варто. Хто не зва  жить на пересторогу — наража-
ється на смер тельну небезпеку: «чорти,	ка	жут,	ла-
зять	[по	деревах],	скинут	і	вб’єшся;	чорт	вб’є	
тебе» (с. Во дич ки) [23, aрк. 282]. 

Відомості про ще одну своєрідну заборону вдалося 
занотувати в с. Ку тах Буського р-ну Львівської  обл. 
Суть обмеження полягала в тому, що до Івана не 
можна їсти порічок, вишень, бо в ягодах, мовляв, 
«чортик	сидить	в	зерня	тах,	все	ре	дині	ягоди	си-
дить	чорт» [40, aрк. 12]. 
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Остерігаючись нечистої сили, у той чи інший час 
волиняни дотри му валися й низки інших (позаобря-
дових) заборон. Так, у деяких селах вважали, що 
в час від заходу сонця до світанку, який належить 
«темним силам», не бажа но виходити з хати, вигля-
дати у вікна, а також їх відкривати (щоб злі духи 
не «влетіли» в оселю). В інших — існували засте-
реження хо  дити по ме жах, спати в борозні, бо там 
«чорт	може	задушить»; будувати ха  ти на місці чи-
єїсь загибелі, на роздоріжжях тощо, бо в такій будів-
лі «ді дь ки» будуть пакостити і т. ін. [23, aрк. 30, 85, 
104—105; 54, aрк. 22; 27, aрк. 19, 30; 28, aрк. 11, 
86; 55, aрк. 11, 21; 11, c. 98; 9, c. 62; 59, c. 63; 60, 
c. 321—322, 325; 35, s. 111; 12, s. 195; 58, s. 250].

Із уявленнями про нечисту силу та можливі спо-
соби її нейтралізації по в’язані також деякі інші по-
закалендарні явища, про які теж загально зга даю 
задля повноти розсліду. Принагідно зауважу й ві-
добаження деяких охо ро нних мотивів у волинсько-
му фольклорі.

Отже, при з’яві чорта, неперсоніфікованих «злого 
духа», нечис тої си ли, «примари» абощо, селяни чи-
тали молитви, хрестилися, споруджували в міс цях, 
де «чіплявся блуд», каплицю, «фігуру» (хрест), пили 
натщесерце свя че ну воду, окроплювали нею житло, 
хлів, худобу, сипали навколо хати, під по ріг хліва, 
браму освячений мак чи сіль, обкурювали житло-
ві та госпо дар ські спо руди ладаном, страхополохом 
тощо. Існувала також прак тика садити в городі тою 
і марену, бо вони, начебто, захищають дім від уся-
кої «нечисті» [27, aрк. 8, 14, 40; 29, aрк. 3, 32; 28, 
aрк. 64, 76; 40, aрк. 88; 23, aрк. 186; 1, c. 82, 83; 9, 
c. 53; 13, s. 170, 176 ]. 

Вірування в те, що ці рослини є оберегом від де-
монів, наявні й у фо льк ло рі волинян. У ньому також 
є згадки про інші охоронні засоби: аби знеш ко ди ти 
чорта, треба «вда рити ним до порога», кинути йому 
в лоба освя ченого в трьох церквах гудзика; щоб «за-
різати» чорта, який «крутить» вихор, у нього тре  ба 
кинути освя ченого ножа; при появі вихору необхід-
но тричі сплюнути, а коли «во дить блуд» — згада-
ти, в який день тижня торік було Різдво і т. ін. [61, 
aрк. 45; 62, aрк. 57 зв; 29, aрк. 2, 32; 27, aрк. 43; 
28, aрк. 11, 64; 23, aрк. 14, 67, 95, 186, 212; 9, c. 71; 
63, c. 201].

Як і деінде, на Волині засобом охорони від де мо-
нів вва жа ли складання ду лі. До оберегових жестів 

відно си ли й хресне знамення. При зустрічі з чор-
том, відь мою ра дили пе ре хре стити і себе, і демоніч-
ну істо ту, яка дуже бої ть ся знаку хреста (пор. при-
казку: «Чорта	хрести,	а	він	кричить:	«Пус	ти!») 
[28, aрк. 5, 52, 76, 82, 97, 102, 122; 26, aрк. 7, 30, 
42; 27, aрк. 8, 10, 27, 32, 37, 41; 29, aрк. 7, 32, 74; 
23, aрк. 49, 195, 212, 246; 64, c. 124]. 

У деяких міфологічних легендах йдеться про те, 
що хресне знамення до по магає людині вийти з-під 
впливу демонічних чарів. Особи, кому ви па ло побу-
вати на весіллі чи хрестинах у чорта, після перехре-
щування виявляли, що насправ ді знаходяться в бо-
лоті [27, aрк. 41, 50]. Універсальний оберіг, який, 
на переконання волинян, захищає від різ них де монів 
(чортів, відьом, мерців) — християнські молитви. А 
саме — «От че наш», «Да воскресни Бог наш», «Іс-
усе, сину Божий, одведи од мене нечис того») [27, 
aрк. 10, 41; 28, aрк. 76; 9, c. 69].

Висновки. З ме    тою захисту від чортів і, ширше, 
нечистої сили у кален дар ний і по заоб рядо вий час во-
линяни дотримувалися низки обрядових заборон та 
послу го ву ва ли ся різними засобами охоронної магії. 
Зокрема використо ву вали ряд обе ре гів (серп, ніж, 
часник, осика, свячені вода, крейда, свічка, зілля, 
вінки та ін.), чи ни ли певні обрядодії, спрямовані на 
недопущення не чис тої сили до жит ла і го спо дар сь ких 
будівель, нейтра лізацію, вигнання, знище ння чортів 
та ін ших злих духів. 

Аналіз широкого кола порівняльних даних засвід-
чує, що у ХІХ — на початку ХХ ст. різні, зокре-
ма й подібні до волинських, календарні оберегові 
звичаї побутували в жителів всієї України і загалом 
у багатьох європей сь ких народів. До найпошире-
ніших реалій належали охоронні обрядодії зі свя-
ченою во дою, свічкою, ма ком, сіллю, крейдою, вер-
бовою гілкою тощо [65, c. 16; 66, c. 294; 67, 74; 
68, c. 220; 69, s. 1; 70; s. 205—207; 71, s. 39, 51; 
72, s. 181—192]. 

Як і в кожній етно тра ди ції, в українській збере-
глося чима ло своєрід них явищ. Це, наприклад, зви-
чаї випалювати свічкою хрести на сті нах хати перед 
святвечірньою трапезою, обводити глиною або крей-
дою будівлі на Голодну кутю, розпалювати надво-
рі вогнище з осикових трісок в Чис тий четвер (По-
лісся); підкурювати худобу димом від саморобних 
«ардан сь ких хус ток» на Водохреще (Поділля); стрі-
ляти з пістолів перед Святве чо ром, робити дьогтем 
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хрестики на дверях стаєнь на Юрія, пере во дити ху-
добу через «юріївсь ку ватру» (Гуцульщина), дава-
ти коровам паляницю з часни ком на Йордан (Бой-
ків щина) тощо [73, c. 371, 372; 74, c. 496, 530; 75, 
c. 67—68; 58, c. 123, 147, 165]. 

Ряд прикметних охоронних явищ можна виокре-
мити у календарній тради ції жителів етнографічної 
Волині. Наприклад, звичаї обмітати хату вер бо вою 
гілкою в Чистий четвер, використовувати для захис-
ту від «нечис того» віночки, сплетені на Зелені свята, 
встромляти в стріху житлових та гос по  дар сь ких буді-
вель звіробій, чорнобиль на Купала і т. ін. Відзначу 
також своє рідні народні по ясне ння певних ритуальних 
практик і заборон (пере стри  бу вати через купа ль сь ке 
вогнище, перехрещувати паску перед саджа нням її в 
піч, не спожи ва ти ягоди до Івана Купала та ін.), су-
провід окремих обрядодій магіч ни  ми за кли наннями.

У тих чи інших районах Волині деяких стародав-
ніх охоронних звичаїв до три муються й у нинішній час 
(ма лю вання хрестиків-оберегів у хатах і хлівах напе ре-
додні Водохреща, биття на Великдень у дзвони, тро-
їцьке кле чання обійстя оси кою та ін.). Крім того, збе-
реглося також чимало фольк лори зо  ва них оповідей про 
різноманітні магічні способи бо роть би з нечистою си-
лою у недалекому минулому. Інші явища з плином часу 
втра тили свою сві то глядну і риту альну значущість і 
сьогодні здебільшого вийшли з жи вого побу ту ва ння 
(випалювання на одвірках і стінах хат хрестів, ри ту-
альні об ходи жи тло вих і господарських споруд, полів, 
стрілянина з руш ниць, обмі тання обійсть то що).
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