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TRADITIONAL WAYS OF PROTECTING  
FROM WITCHES IN THE CALENDAR RITUALS 
OF VOLHYNIANS

According to ethnographic sources of the XIX—XX cen-
turies and materials of modern field research in the article it is 
analyzed the worldview and rite expression of the ritual and 
mythological motives of «fighting with witches» in the calendar 
custom of the Volhynians. Author describes traditional meth-
ods of magical neutralization of witchcraft bearers, averting and 
preventing from their magic. It is also shown the occurrence of 
rituals, its local variants and explained to what extent ancient 
ritual practices and demonological beliefs are retained on the 
territory of Volhynia nowadays.

The study of the general ethnic features and local specialty 
of magic neutralizing the withes represented in the calendar tra-
dition of the residents of the ethnographic Volyn is the actual 
task in modern ethnological science. 

The object of the research is calendar rituals of Volyn, and 
the subject — warnings, prohibitions, protective rites in the folk 
calendar, defined by demonological notions about witches.

According to the comparative analysis and the use of various 
methods (field observation, typological analysis, structural-
functional, comparative-historical, reconstructive, structural-
semantic) allowed to conclude that some apotropaical practices 
belong to those ethno-local customs and ritual phenomena, 
which are clearly emphasized in the calendar tradition of the 
inhabitants of ethnographic Volhynia. At the same time, many 
of the other means of protection against witches have an all-
Ukrainian, another-ethnic equivalents and typological parallels 
in family, construction, agrarian rituals. Their further ethno-
logical study is scientifically promising for a holistic and in-
depth research of the entire field of folk rituals.

Keywords: witch, calendar customs and rituals, beliefs, 
protective magic, apotropaic objects.
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За етнографічними джерелами ХІХ—ХХ ст. і мате-
ріалами сучасних польових досліджень проаналізовано 
світоглядно-обрядове вираження у календарній звичаєвос-
ті волинян міфо-ритуального мотиву «боротьби з відьма-
ми». Охарактеризовано традиційні способи магічної ней-
тралізації носіїв відьомства та попередження, відвертання 
їхніх чарів, показано поширення, локальні варіанти, збере-
ження на теренах етнографічної Волині давніх ритуальних 
практик і демонологічних повір’їв.

Актуальність дослідження зумовлена потребою 
з’ясування загальноетнічних рис та локальної специфіки 
засобів ритуальної апотропеїки у календарних традиціях 
українців. Об’єкт розсліду — календарна звичаєвість во-
линян, а предмет — репрезентовані у ній перестороги, за-
борони, охоронні обрядодії, детерміновані демонологічни-
ми уявленнями про відьом.

Завдяки застосуванню різних етнологічних методів (по-
льового спостереження, порівняльно-історичного, рекон-
структивного, структурно-семантичного та ін.) з’ясовано, 
що звичаї та обряди, пов’язані з захистом від відьом, — 
невід’ємна складова календарної традиції волинян, окремий 
пласт численних і своєрідних засобів обрядової охоронної 
магії, насамперед різних ритуальних практик з магічними 
оберегами. Багато з них мають загальноукраїнські, іноет-
нічні відповідники та типологічні паралелі в сімейній, буді-
вельній, аграрній обрядовості. 

Ключові слова: відьма, календарні звичаї та обряди, 
повір’я, охоронна магія, обереги.
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Вступ. Відьма — один із тих популярних об-
разів народної демонології, уявлення і повір’я 

про якого й нині доволі поширені в українців. Чима-
ло вірувань, серед яких є давні й новочасні, загаль-
новідомі та локальні, репрезентовані в календарно-
обрядовому контексті. Особливо виразно у ньому 
акцентоване переконання про зловорожі дії відьом, 
які, як і інші демонічні сили, значно активізуються 
у моменти космологічних «переломів» і тимчасової 
відкритості та взаємопроникності сфер земного та 
потойбічного (різдвяно-водохресний, великодний, 
троїцько-купальський цикли свят).

Давні уявлення про те, що у такі періоди відьми 
чинять різну шкоду (відбирають молочність корів, 
врожайність нив тощо), відображено не тільки в 
українських календарних повір’ях і демонологічних 
оповіданнях, а й у певних звичаях і обрядових прак-
тиках, які мають попередити, відвернути згубні ві-
дьомські чари. Розслід таких явищ, зокрема тих їх 
локальних варіантів, які об’ємно й своєрідно вира-
жено у календарній традиції жителів етнографічної 
Волині, і є метою цієї розвідки. Стаття узагальнює 
великий масив власних польових записів та факто-
графії, наявної в різних народознавчих джерелах і пу-
блікаціях (зокрема й у новочасних студіях В. Галай-
чука, Ю. Пуківського, М. Баглай та ін.) і є спробою 
окремого й цілісного висвітлення однієї з іще мало-
вивчених сфер народної ритуалістики. 

Основна частина. «Боротьба з відьмами» — 
сталий міфо-ритуальний мотив волинської кален-
дарної звичаєвості, репрезентований у ній низкою 
демонологічних повір’їв та певними засобами охо-
ронної магії. До них насамперед належать різні об-
рядові дії, спрямовані на попередження чи відвер-
тання відьомських чарів, та деякі календарні пере-
стороги і заборони.

Одне з найвідоміших застережень — перед на-
станням великих релігійних свят не позичати з хати 
ніяких предметів, позаяк вони можуть стати об’єктом 
відьомських чарів і це призведе до занепаду селян-
ського добробуту. У різних районах Волині такі 
повір’я, що ґрунтуються на уявленнях про магіч-
ний зв’язок між «частиною» і «цілим», побутують 
досі. Подекуди вважають, що для збереження ро-
динного достатку заборони позичати з дому будь-які 
речі треба дотримуватися не лише перед різдвяно-
новорічними, великодніми та іншими святами, а й у 

неділі, у день отелення чи продажу корови, наро-
дження дітей, перед весіллям, увечері після заходу 
сонця. Інакше з дому буде «уходити» добро, у ньо-
му не будуть «вестися» гроші, худоба, домашня пти-
ця [1, с. 186; 2, с. 470; 3, s. 95].

Острахом перед чаруванням зумовлена ще одна 
заборона, на яку в минулому зважали в селах на Пу-
линщині, Жовківщині. Напередодні Різдва, Ново-
го року, Водохреща, Купала господиням не можна 
вголос кликати курей. Інакше, почувши це, відьма 
чи інший лиходій начебто може промовити певне за-
кляття («Твої кури, а мої яйця!») і «забрати» їхню 
несучість [4, арк. 76; 5, с. 329].

На Бродівщині із захистом від відьом домашньої 
птиці пов’язували заборону підкладати під неї яйця 
на Благовіщення. Якщо цим злегковажити, відьма 
неодмінно їх украде [6, с. 98].

У с. Щигліївці біля Коростишева, яйце, знесе-
не куркою на Благовіщення (т. зв. «бігун»), вважа-
ли оберегом і зазвичай закопували під порогом хлі-
ва (щоб відьма не змогла відбирати в корів молока). 
З такою ж метою у Денишах, що неподалік від Жи-
томира, корові давали з’їсти посвячені на Великдень 
«хрестики», спечені на Середохресному тижні Вели-
кого посту [7, арк. 10; 8, арк. 49; 9, с. 83].

На Сокальщині обереговою силою наділяли віск, 
який накапав зі свічок, що в Страсну П’ятницю го-
ріли в церкві. У стайні такі «скабки» забивали в жо-
лоб, вірячи, що «відьма не буде мала сили молоко 
брати» (с. Городиловичі) [10, арк. 10].

З уявленнями про відьом та інших демонів 
пов’язана одна з прикметних пересторог, якої до-
тримувалися у Світлий четвер (у т. зв. Навський Ве-
ликдень). Аби не зустрітися з відьмами, русалками, 
мавками, які начебто збираються разом цього дня, 
на Старокостянтинівщині (с. Слобода), Білогірщині 
(с. Мокроволя), Лановеччині (с. Юськівці) уникали 
бувати на цвинтарях [11, арк. 178, 236, 269].

Низку магічно-охоронних обрядодій волиняни чи-
нили у день св. Юрія, коли зазвичай відбувався пер-
ший вигін худоби на пасовища. З-поміж різних апо-
тропеїв, які використовували для її захисту від ві-
дьом, особливої оберегової сили надавали вербовій 
гілці, освяченій на Вербну неділю. Як у минулому, 
так і тепер нею, за традицією, виганяють тварин на 
перший весняний випас. У с. Смілі на Хмільниччині 
такий магічний предмет кладуть на поріг стайні, аби 
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корова його переступила [11, арк. 14, 114; 12, арк. 8, 
32, 112; 13, с. 202; 14, с. 300].

У багатьох селах після вигону корови вербову гіл-
ку залишали в хліві як оберіг, встромивши її за сво-
лок чи над порогом («шоб відьма не брала моло-
ка», «шоб відьми не йшли»). У с. Левківці на Ста-
рокостянтинівщині «вербичку» спалювали, а попіл 
з неї розсипали довкола хати [11, арк. 117, 227; 15, 
арк. 8, 17, 30; 16, арк. 21, 35, 75].

Як і під час інших свят, на Юрія для захисту від 
відьом також використовували свячену «йордан-
ську» або «стрітенську» воду, якою кропили корів, 
коли їх виганяли на пашу. Крім того, тварин обси-
пали свяченою сіллю [17, арк. 24, 48; 10, арк. 37, 
74; 13, с. 202].

Повсюдно на Волині в день першого вигону ко-
рів також обсипали самосійним маком-«видюком» 
або маком, посвяченим на Маковея чи Великдень. 
У с. Крученці на Черняхівщині при цьому промов-
ляли закляття «Коли відьма мак збере, тоді моло-
ко забере», гадаючи, що відьма вже не братиметься 
до худоби, а буде обтяжена виконанням непосиль-
ного завдання [12, арк. 8, 23, 68—71, 112, 115; 10, 
арк. 37, 74; 13, с. 202].

Щоб відьми не «вкрали» в корови молоко, у 
с. Пісках на Горохівщині мак засипали у спеціально 
зроблений отвір в її розі. На Старокостянтинівщи-
ні в нього вкладали кісточку від свяченого на Пас-
ку, щоб відьма не змогла видоїти корову. В околи-
цях Житомира до рогу прив’язували шматину з освя-
ченою сіллю, вуглиною та хлібом для її убезпечення 
від «лихого ока» чарівниць [17, арк. 36; 18, с. 73; 
19, с. 109].

Щоб корову ніхто не врік, у Стариках, Пісках на 
Горохівщині у день першого весняного вигону на її 
роги чіпляли стрічку, якою в минулі Трійцю чи Спаса 
перев’язували освячене у церкві зілля [16, арк. 36]. 
Подібний звичай побутував у Зозулинцях, Пустовій-
тах на Хмільниччині: щоб вберегти надої від посягань 
відьом, на роги чи на хвіст коровам чіпляли червоні 
або голубі стрічки, зняті з посудин, в яких зберігали 
йорданську чи стрітенську воду [11, арк. 138, 151].

Для охорони від відьом на Гощанщині, Горохівщи-
ні, Жовківщині до ріг корові прив’язували червоні 
стрічки, освячені на Водохреща, Трійцю чи Спаса. 
З теренів Сокальщини, Черняхівщини, Чуднівщи-
ни також маємо польові записи про звичаї переводи-

ти худобу через посвячене зілля, покладені на порозі 
стайні хрестики, які пекли у Великий піст, або хліб, 
спеціально освячений на Великдень для використан-
ня саме в день першого вигону худоби [17, арк. 23; 
12, арк. 112; 10, арк. 23; 9, с. 83].

Подекуди на Волині вірили, що відьма не забе-
ре молока, якщо на Юрія корову перевести через 
хліб, загорнений в рушник. Такою ж обереговою си-
лою наділяли рушник, яким зав’язували руки моло-
дим на вінчанні, рушник, яким накривали кошик на 
Паску, освячений на Великдень пояс [20, арк. 21; 
19, с. 109].

У деяких селах Черняхівщини, Хмільниччини, 
Жовківщини худобу переводили через сокиру чи 
косу, серп, пилу, замок, освячений ніж, покладені 
на порозі хліва. Пояснення дії типові: «шоб відьма 
не брала молока», «шоб не зурочили корову», «шоб 
до корови ніхто не підкаснувся» тощо [12, арк. 8, 
34; 10, арк. 23; 11, арк. 49, 81].

Ряд охоронних ритуалів приурочувалося до Зе-
лених свят. У цей період теж широко використову-
вали різні обереги, особливо ті, магічну міць яких 
пов’язували з актом їх церковного посвячення. Так, 
у с. Івановичах, що на Пулинщині, перед Трійцею се-
ляни обсипали обійстя освяченим маком, «шоб ніяка 
вєдьма не подойшла до корови». З такою ж метою 
у Крученці на Черняхівщині увечері в Зелену субо-
ту під порогом хліва клали освяченого ножа. На тих 
же теренах, у с. Новополі оберегом від відьми вва-
жали пояс, освячений у церкві на Великдень [12, 
арк. 13, 19, 81, 109].

Превентивним засобом захисту обійстя від відьом 
та іншої «нечисті» було використання троїцького кле-
чання, особливо аїру. У Клечальну суботу його роз-
вішували на брамі, дверях, розкладали на долівці хат 
(«шоб вєдьми не входили», «шоб ніякі відьми не чі-
пляли»). Охоронною силою наділялися й деякі дере-
ва, гілками яких маїли подвір’я. На Радехівщині для 
цього завжди брали клен, вірячи що він «не допус-
кає нечистої сили». На Бродівщині оберегом вважали 
глід і клали його гілки біля брами, дверей хліва, розки-
дали у стайні, «шоби відьма не прийшла», «аби відьма 
не забрала молока». На Кременеччині глід встром-
ляли у двері хліва, щоб вона покололася [12, арк. 48, 
50, 65; 21, арк. 64, 77—78; 22, с. 609].

Дієвим апотропеєм і водночас «нечистим», «чор-
товим», «проклятим» деревом, на якому повісив-
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ся Іуда, вважали осику. Для клечання будівель цю 
рослину не брали, натомість використовували її як 
оберіг від відьом. У деяких районах Житомирщини, 
Хмельниччини в Зелену суботу встромляли в зем-
лю біля дверей, воріт осикові гілки, а в поріг хлі-
ва забивали осикового кілка [12, арк. 3, 46, 92; 8, 
арк. 96; 23, с. 6].

За звичаєм, поширеним на Пулинщині, Черняхів-
щині, Ківерцівщині, на Зелені свята пастухи плели 
для корів віночки. Відтак ці атрибути клали в корів-
ник для оберігання худоби від відьом. Подібно чини-
ли й подекуди на Горохівщині (с. Смолява, с. Жаб-
че, хут. Стійло) та Сокальщині (с. Хоробрів) [12, 
арк. 22; 24, с. 820—821; 22, с. 612].

Низка охоронних ритуально-магічних засобів і дій 
пов’язана зі святом Івана Купала, яке в народі вва-
жали апогеєм зловорожої активності відьом. Щоб не 
допустити їх до господи і завадити «забирати» мо-
локо, напередодні свята волиняни клали біля дверей 
хліва чи на його порозі сокиру, серп, цілушку хліба, 
вкопували коло них вирвану з коренем молоду оси-
ку. Крім того, сипали навколо житлових і господар-
ських споруд і біля їх порогів посвячений мак, цвіт з 
конопель, коровам прив’язували до рогів свячене зі-
лля, на ворота приліплювали «громниці», в стріxи хат 
встромляли чортополоx тощо [25, с. 74; 26, с. 101; 
27, s. 186; 28, s. 106].

На Шепетівщині вдосвіта на Івана Купала госпо-
диня тричі обходила навколо хліва з косою. Відтак 
клала її біля воріт разом з серпом і трьома осикови-
ми колодами, щоб «відьма не приступила до хліва» 
[4, арк. 153].

У с. Сколобові на Пулинщині оберегом від відьом 
вважали попіл, взятий із купальського вогнища. За-
звичай його розсипали біля своїх хлівів, «щоб у відьми 
сир погнив». У с. Лисичому на Славутчині, Гірках на 
Новоград-Волинщині охоронними властивостями на-
діляли гілки купальського деревця: їх несли на город, 
встромляли за балку у хліві, «щоб відьма не видоїла 
корови» [4, арк. 144; 29, с. 82; 30, с. 107].

Із традиційними уявленнями про відьом пов’язані 
деякі табуації, наявні в купальській звичаєвості во-
линян. Так, на Сокальщині досі побутує заборона на 
Купала ходити до лісу, аби не наштовхнутися на ві-
дьом, які шукають там чарівний цвіт папороті (сс. Го-
родиловичі, Тартаків) [10, арк. 8, 36]. У селах Со-
кальщини, Радехівщини, Горохівщини, Пулинщини 

в сучасну пору також дотримуються заборони ку-
патися у водоймах на Івана Купала [31, арк. 6, 80, 
102; 12, арк. 79; 10, арк. 27, 65, 76]. Таке застере-
ження, очевидно, пов’язане з місцевими вірування-
ми про купання відьом на Івана та більш загальними 
уявленнями про воду як локус знаходження чи про-
никнення демонічних істот. Аналогами табу є такі ж 
заборони, звісні жителям Західного Полісся та, на-
приклад, білорусам, полякам, які теж вважали, що 
саме в цей день у воді перебувають відьми і вони мо-
жуть утопити людину [32, с. 50; 33, с. 572].

Деякі купальські заборони вмотивовані необ-
хідністю захисту від злих сил худоби. Зокрема, у 
с. Юрківщині на Новоград-Волинщині напередодні 
Купала остерігалися відлучати від корів телят, щоб 
їм не нашкодили відьми [34, s. 195].

З купальським святом почасти пов’язані звичає-
ві регламентації щодо реагування селян на виявле-
ні в полі т. зв. «заломи» («закрутки», «зав’язки»). 
За віруваннями волинян, на згубу врожаю їх роблять 
відьми, чарівники саме вранці на Купала чи в інший 
час перед жнивами. Аби вберегтися від тих чарів, у 
деяких селах такий «залом» скошували чи зжинали 
й спалювали або викидали. В інших — так чинити 
остерігалися й навіть боялися торкатися цих небез-
печних магічних вузлів, бо, мовляв, може відняти, 
покрутити руки абощо [2, с. 469; 35, с. 5—7].

Ляк перед «заломами» був настільки сильним, що 
часто селяни зверталися до знахарів, щоби відвер-
нули відьомські чари. А відвертали їх так: знахар 
ішов на поле й, наприклад, встромляв на тому місці, 
де була «закрутка», три деревця осики догори ко-
рінням; вижинав її або виривав «на одліг», спалю-
вав «залом» (на місці виявлення або на роздоріж-
жі), викидав його за межу поля тощо [36, арк. 88, 
93, 99; 12, арк. 15; 37, с. 18—19; 27, s. 25].

Попри те, що чарів із «заломами» волиняни осте-
рігаються й тепер, з плином часу повір’я і заборони, 
пов’язані з ними, значно ослабли. Як видно з мате-
ріалів Н. Дмитрука, у деяких селах на Житомирщині 
до них скептично ставилися ще століття тому. Попри 
давні забобони, парубки «безбоязно і сміливо» вири-
вали і викидали такі «закрутки» [37, с. 19].

Подекуди на Волині, наприклад на Сокальщині, 
певні охоронні дії чинили на свята Маковея і Спа-
са. Зокрема, після церковного освячення маку вдо-
ма його сипали від фіртки до порога хати та по її ку-
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тах, щоб ні відьма, ні ніяка інша «нечисть» не про-
никла на обійстя [10, арк. 74, 77]. З такою ж метою 
городній чи «дикий» мак та інші апотропеї (свячена 
вода, сіль, зілля, ніж тощо) волиняни застосовували 
оказіонально, коли підозрювали, що відьма «перево-
дить» корів (зурочує, відбирає молоко) та при за-
хворюванні, отеленні, купівлі худоби [12, арк. 8, 10, 
13, 68—71, 115, 118; 10, арк. 5, 13, 32, 41, 46—47, 
50, 58, 65; 11, арк. 99, 122, 133—134, 147—148, 
154, 183, 234, 246; 21, арк. 26—27, 84].

Різні, зокрема й подібні до волинських, обрядо-
ві практики, щоб нейтралізувати, відлякати, «по-
ранити» відьом, створити магічні перепони для їх 
проникнення до господи тощо, були поширені й у 
жителів Полісся, Поділля, Середньої Наддніпрян-
щини, Карпат [38, с. 178—201; 39, с. 551—553; 
40, с. 23—29]. Відзначу також численні іноетніч-
ні відповідники явищ, їх типологічні паралелі в ін-
ших ритуальних контекстах (сімейна, будівельна, 
аграрна обрядовість та ін.) [Пор.: 41, с. 249—262; 
42, с. 390—391; 43, с. 44; 44, с. 28, 196, 216; 45, 
s. 2—5, 26, 126].

Окремою групою світоглядних і обрядових явищ 
календарної традиції українців, зосібна й волинян, є 
вірування в можливість т. зв. розпізнавання відьом 
під час свят та пов’язані з ними охоронні дії, спря-
мовані на їх викривання й знешкодження. Доклад-
но про такі вірування і ритуальні практики (кален-
дарні й оказіональні) йдеться в іншій публікації [46, 
с. 859—866], тому відзначу лише деякі (найпоши-
реніші) способи нейтралізації відьомських чарів.

У багатьох волинських селах ознакою проникнен-
ня відьми до господи (напередодні Трійці, Івана Ку-
пала, після першого вигону худоби, отелення коро-
ви тощо) вважали появу в хліві чужої речі (решета, 
колеса та ін.) або, за поширенішими повір’ями, під-
озрілої тварини (жаби, кота, собаки). У такому разі 
господар чи господиня тут же намагалися її впіймати, 
скалічити, вірячи, що саме так відьму буде виявлено 
й знешкоджено, оскільки після повернення до люд-
ської подоби в неї на все життя залишаться сліди від 
завданих ран [37, с. 63; 47, с. 6—8; 48, s. 251].

Із різних районів Волині маємо записи про за-
стосування ще одного відомого способу виявлення 
і нейтралізації відьом. Коли корова втрачала моло-
ко, що, як твердять, часто траплялося саме у період 
свят, господиня чинила певні дії з цідилком та од-

нією чи дев’ятьма, дванадцятьма новими голками. 
Зокрема, пронизувала ними цідило і переливала че-
рез нього молоко, кидала цідилко в окріп, кип’ятила 
його у молоці з голками та свяченою водою. Вважа-
лося, що невдовзі до хати прийде якась із жінок ніби-
то щось принести, запитати чи попросити. Насправ-
ді це з’явиться та лиходійниця, яка чарувала, бо «її 
буде кололо, мучило», «її пече, шо це воно кипит», 
«голки дуже її крепко колят». Через такі муки відьма 
може зізнатися в чаклуванні, просить припинити їй 
дошкуляти, пробачити гріхи та не робити поголосу 
між односельцями [1, с. 182; 18, с. 71].

На переконання волинян, наслідком згаданих та 
інших магічних дій (виливання води, якою сполос-
нули цідилку, на перехрестя доріг, виливання «зі-
псутого» молока на розпечений серп тощо) є від-
вертання відьомських чарів і відновлення молочнос-
ті корів [1, с. 182; 49, c. 228; 34, s. 195]. Вірування 
в те, що певні дії з цідилком і голками, скалічен-
ня підозрілих тварин дозволяє виявити і знешкоди-
ти відьом, були поширені і деінде в Україні та в ін-
ших слов’янських народів [50, с. 134; 51, с. 105; 52, 
с. 440; 53, с. 9—13].

Висновки. Звичаї та обряди, пов’язані з захистом 
від відьомських чарів, — невід’ємна й важлива скла-
дова календарної традиції волинян, окремий пласт 
численних і різнорідних засобів обрядової охоронної 
магії. Багато з них мали в минулому загальноукра-
їнське поширення. Водночас окремі явища особли-
во чітко акцентовані саме в календарній обрядовості 
волинян (практики клечати обійстя глодом, обходи-
ти його з косою, забивати осикові кілки в поріг хлі-
ва, встромляти в стріху хати гілки з купальського де-
ревця, у різний спосіб нейтралізувати чари з «зало-
мами», використовувати як обереги церковний віск, 
попіл зі спаленої «вербички», освячений пояс).

Характерна риса оберегової складової календарної 
звичаєвості волинян —тривале побутування й дочас-
не збереження багатьох охоронних практик. Досі у 
різних районах Волині поширені звичаї у юріївський 
день виганяти худобу на пасовище вербовою гілкою, 
кропити її свяченою водою, зав’язувати на роги ко-
ровам освячені стрічки, на Зелені свята клечати обі-
йстя гілками осики і глоду тощо. Дотепер зберігають 
свою актуальність і деякі заборони (не позичати хат-
ніх речей у час свят, не торкатися в полі «заломів» 
та ін.). Ряд інших явищ (магічні дії з хлібом, поя-



Анастасія КРИВЕНКО626

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 3 (159), 2021

сом, косою, воском, цідилком) віджили, однак різ-
ні розповіді про їх побутування в недалекому мину-
лому можна почути й нині.
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