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ДАНИЛО ЩЕРБДШСЬКИЙ,

Сторінка з української демонології.
(Вірування про холеру).

Влітку 1910-го холерного року подорожував я по північній Волині і
Пинщині. Цікавлючись питаннями не етнографічними, а мистецькими й
археологічними, власне тим, який характер мала церковна українська
архітектура на пограниччю з північними сусідами України, я почав об'їздити той
куточок, де сходяться до купи три губернії Волинська, Минська і
Гродненська, й переїхавши з Ковельського повіту на Волині до Пинщини, надибав
дуже цікавий архаїчний тип церков**). При огляді одної з церков цього
типу в м. Сутче на Пинщині, мені довелося бути свідком дуже рідкого
обряду обперізування церкви намітками, обряду, який мав на меті оберегти
людей від холери; пощастило його зфотографувати, а також познайомитись
із де-якими місцевими, селянськими забобонами про холеру. Оповідання
про це з додатком де-яких паралєлів з українського фолькльору і являється
змістом цієї статті.

Ще по дорозі в м. Сутче мій візник розповів мені, як саме в цих
краях повстала холера: кажуть, що перед холерою їхав чоловік возом; аж
дивиться йде якась пані, а ноги у неї товарячі (роздвоєні копита), і
проситься, щоб її підвіз. Той дозволив. Сіла пані на віз та й розказує, що це
.вона покинула село Двірець, бо там співають колядних пісень і бога

хвалять, а тепер простує до села Ляхівки (Мозирського повіту). Чоловік
зрозумів тоді, що то за пані, спинив скоріше коні, зняв колесо і почав
лагодити кілок. Тоді холера (а то вона була, тільки вигляд мала пані) зобачила,
що чоловік зрозумів, хто вона, тай каже: я бачу, що ти навмисне спинив
коні і здійняв колесо*. Тоді чоловік скоріше наклав колесо, та по конях і
втік від неї**. Розповів візник і про инший погляд місцевих людей на
холеру: кажуть, наприклад, що одна жінка сон бачила: холера ніби пані, і
дві дочки у неї; дочки на людей понос крівавий насилають, а сама холера
насилає корчі і сліпоту*.

При в'їзді в містечко ми спитали бабу, що йшла назустріч, де живе
батюшка, ї як проїхати до церкви. Баба сказала, що піп оце тепер на
похоронах, і розповіла про місцеві події: зараз у нас у містечку велика по-
шість холера що-дня вмирає кілька людей. Понаїздили дохтурі, студенти,
вапном мастять, але яка з того поміч. Піп казав скластись і купити образ
матері божої холерної", да коли-то воно буде, а люде мруть. Он сьогодні
пятьох ховають ураз. Баби порадились і зараіз біля церкви сами холеру
виганяють*. Як то виганяють?* Да так виганяють церкву обперізують*.

г) В кількох селах у цьому районі збереглись церкви трохбанні з надбудованою
над бабинцем дзвіницею і стелею в усіх трьох зрубах. Ці особливості має також і
церква в м. Сутче, фотографічний знимок якої ми тут подаємо <мал. 1) Вона збудована в
XVII столітті і має в плані вівтар 8,5X6 центральний зруб 11,5X6,5 метрів і бабинець
£,5X8,5 метри. Бабинець (дзвіниця) має приблизно 16 метрів заввишки.
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Як я не розпитував, як саме вони обперізують церкву, баба мені більш
нічого не відповіла, і ми поїхали до церкви.

Церква старенька, збудована в XVII в., оббита ґонтом, трьохбанна. На
цвинтарі біля церкви гурт сітарих бабів, молодиць і дівчат набрали багато*
наміток, якими в цій місцевості повязується кожна

баба і молодиця (намітки тут білі полотняні і мають
вигляд недовгого рушника), позшивали їх короткими
кінцями одну до одної і цим довжелезним повоєм
двічи обперезали всю церкву знадвору, а кінці
втягнули в середину церкви і протягнули вузенькою
доріжкою через усю церкву до Царських врат і престола
(див. план).

Чи робили баби, окрім обперізування, ще щось,
чи проказували під час. цього ритуалу якусь залпову,
я не знаю, не чув, бо всю свою увагу звернув на
те, щоб зфотографувати їх. Але ледве я встиг
зробити де-кілька знимків (див. мал. 1, 2 і 3), як мій
візник сіпнув мене: пане, киньте, да їдьмо скоріш,
а то ще баби подумають, що ви на них холеру
посилаєте". Справді купка бабів, що стояла недалеко
біля нашого візка, підозріло й вороже дивилась ца
МІЙ апарат На ВИСОКИХ треНОГах, ПРИКРИТИЙ веЛИКОЮ План.

чорною хусткою, і на мої маніпуляції. Візник мав
рацію; стало жалко зроблених знимків і апарата. Прийшлося припинити
роботу, скластись і од їхати від церкви.

Кілька годин пізніше я знов приїхав до церкви: похорони вже
одбулися, церква була замкнена і біля неї нікого не було. Імпровізований пояс
із наміток був знятий і пішов на користь церковного причту. На жаль
місцевий священик нічого не додав до того, що я бачив біля церкви.

Під час цієї-ж таки холери було зроблено запис про холеру в селі
Шпичинцях Сквирського повіту на Київщині зо слів аршдесятилітнього діда
Клима, який бачив холеру ще за миколаївських часІедС Ось це оповідання.

Я два рази бачив холеру. Це ще було за панщини; мені було років
із девять. Пішли ми вдвох із другим хлопцем Іваном Рудзевичем у панський
садок вирізати пужално. Прогортуємо кущі, аж сидить у рові пані гарна,
повновида, але сива, в чорній сукні і лице завішане, одягнена, як черниця.
Покивала вона на нас пальцем, а ми навтеки. На другий день ми знов
пішли в садок вже не за пужалном, а навмисне, щоб подивитись на пані-
холеру, бо тоді велика холера буча. Влізли ми в рів, а вона виглядає з
хмелю, та гарна, але стара, коси білі, як сніг, встає до нас. Я навтеки, а
Іван Рудзевич схопив цеглину та кинув їй у груди і став тікати. Я не
оглядався; тільки чути було, як сукня пані шелестить за нами. Потім каже
Іван: глядіть моїх волів, а я піду додому*. А через годину він умер, на
холеру дзвонили* Тоді така холера була, що батюшка по 5 6 мерщв
щодня з селиська провадив. А Микита Вэвк на другий день бачив цю пані-
холєру в тім же рові, та й казав: це Іван умер учора, а Клим сьогодня
вмре, а я завтра*. Але ми обидва ще й досі живі. Пані за ним бігла по-за
током аж мало не до ставу, то він уже аж коло церкви обходив, коли
йшов додому.

Років через три, або й шість (бо парі були від Ярешок) пішов я за
село до волів: мені вже було літ із 15. Була друга холера. Дивлюсь, на
дорозі якийсь мішок, я думав, що то Грицько Шпіль Шевчук украв пашню,

Від семидесятилітнього діда Клима записав священик Михайло ЩербакІвський.
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Мал. і

ніс, та як побачив мене, то втік, а мішок покинув. Я до того мішка, коли
дивлюсь, а то щось таке, як губа (гриб), зморшка піна росте, фиркне, не
наче крила розпустить: росте, а далі більш виросло таке вище від мене. Я
закам4янів, а воно вже на груди до мене мало не сперлось і фирка і росте;
нічого я не бачив, ні очей, нічого таке щось, як піна росло А собаки мої
тільки поставали навкруги, та хвости позадирали, як на скийці. Я
помаленьку одійшов, то зараз на другий день почалася холера з невістки Тер-
пицького Наумця. Прийшла вона з панщини, повечеряла й зараз посиніла і
вмерла, а за нею пішли страшенно вмирати по всіх вулицях. Мало не
половину села висмалило: ховали за ліском без домовини по скілька душ
в одну могилу44.

Як відомо, азіятська холера з явилася була в Європі тільки на початку



СТОРІНКА З УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛОГІЇ 207

XIX століття, а на
Україні вперше в
1831 році. Тому

народні оповідання
і повіря, що звя-
зані з холерою,
інтересні, як новотвір
народній, утворений,
майже на очах

сучасної науки.
Простому народові при- -
йшлось раптом
з ясувати собі це нове
страшне з явище
дати відповідь на

питання, що таке
холера, звідкіля
вона береться, як від
неї оберегтись?

Нарід уже мав
цілком сталий

світогляд, в ґрунті
своєму антропомор-

м*л* 2
фічний; народня

українська демонологія мала десятки готових образів нечистої сили, духів-
людей, мітичних істот і т. и., і досить велику свого роду аптеку всяких
мапчних ліків і

оберегів від них.
І от, силкуючись
з ясувати собі це
нове з явище, нарід
бере з своєї
демонології готові старі
шаблони і додає до
них тільки де-які
нові риси, але
робить це з якоюсь
непевністю,
несталістю: помітна

надзвичайна ріжнома-
нітність поглядів

на те, що саме

уявляє собою ця по-

шість і як від неї

оберегтись.
Виходить щось подібне
до того, як не
досить досвідчений

лікар, здибавшись
з мало відомими
йому симптомами Мал. з.

хворости, вагається

поставити певний діягноз і в боротьбі з такою хворістю переходить від
одного діягнозу до другого і від одного ліку до другого.
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Звичайно, людську слабість чи пошесть, наприклад, пропасницю, чуму
український нарід уявляє собі переважно в образі жінки.

Тим часом холера вважається йому то простоволосою жінкою, то
чоловіком, то великим білим псом або хортом *): то нарід думає, що цю*
смеріѣ насилають упирі:

то дауно...  кажуть гуцули було много тих великих оптріу. То як
була тота холера, то они так нарід стинали, то ти голоуні опирг^)."
Представлення про холеру мають звязок не тільки з упирями, але й з відьмами:
адже й відьма любить перекидатись білим псом 4), насилає град, хмари,
засуху, нищить людей5).

Нарешті думають, що нарід мре в холеру через те, що злії люде
кидають отруту в криниці і струмочки 6),

Ясно, що ми тут маємо діло з демонологією ще не виробленою, яка
не викришталізувалась остаточно і не набрала сталих форм.

Проте все таки можна сказати, що український нарід найчастіше
уявляє собі холеру в образі жінки, навіть пані, в оповідання про пана,
який мав жінку-холєру гарну панну7).

Наведені нами вище оповідання про холеру, записані на Волині й
Сквирщині, також свідчать про невиробленість демонології цієї пошести.
Кожний з двох оповідачів дає дві ріжні відповіді на питання, що таке
холера. Особливо інтересне друге оповідання з села Шпичинець на Київщині.
Тут в оповіданні діда Клима,, холера має вигляд якоїсь оригінальної
фантастичної істоти: щось таке як губа, зморшка, піна росте, фиркне, неначе
крила розпустить; росте, а далі більше, виросло вище від мене*.

Обидва шпичинецькі оповідання цікаві тим, що показують, як саме
виникають народні повіря і забобони; в них ще багацько індивідуальних
рис і мало типових, мало традицій; вони ще не виробились у шаблон; це
власне не повіря, а тільки ембріон повіря.

Сутчанські оповідання більш оброблені, більш традиційні.
Перше з них особливо типове. Головна його схема селянин підвозить

жінку-холєру і від неї-ж дізнається, як позбавитись від
пошести здибається не тільки в українських, але, наприклад, і в німецьких оповіданнях
про чуму (Грім).

Що до словян, тс вони пошість звичайно собі уявляють в образі
жінки, яка роз їзджає візком, або примушує чоловіка носити її на собі 8).

Ця загально-словянська уява про пошесть перенесена в сутчанськім
оповданні на холєру і навіть топографічно прикріплена до даної місце-
вости. З українських варіянтів, перше сутчанське оповідання найбільш
подібне до оповідання про те, як чоловік відвернув від села холєру,
записаного в селі Пужниках Бучацького повіту в Галичині. Як і в, нашому опо-

łę Ч

*) Сумцовъ, Культурная переживанья (Кіев. Старина 1889, ноябрь, стр. 303). В. Гна-
тюк, Знадоби до української демонології т. II (Етногр. збірник т. XXXIII).

2) В, Гнатюк, Знадоби ст. ХП.
ч-.Ту"3) Матерія ли до у к pa неько-руської етнології т. XI, стор. 106. - Взагалі засухи,

помірки, епідемі. вважаються ділом опирівДДив. О. Левицький, Старинныя воззрѣнія на
самоубійство и отголосокъ ихъ въ наоодаыхъ обычаяхъ Южн. Руси (Кіев. Старина, 1891, декабрь).
Див. також Kies. Старина 1890 р. И, 339, 340. t

*) Гринченко Б., Этнографическіе матеріалы. Вылускъ 2. Черниговъ 1897, стр. 137.
Матер. до укрЛнсько-русл.етнології XI. А. Онищук, Матеріяли до гуцульсько, демонології,
стор. 128, Л°№4, 5, 6, 7; Ивановъ, Народные разсказы о вѣдьмахъ и упыряхъ (Сборникъ
Харьковскаго Историко-филологического общества том ІИ, стор. 18Э 184, 187),

ь) Ивановъ, loco citato*. стор. 157. Етнографічний збірник т. XV, стор. 207.
Ефименко П, Подозрѣніе, взведенное на проѣзжающихъ, въ отравленіи воды во

время холеры 1848 года (Кіезск. Старина, 1883, іюнь, стор. 578).
Етнографічний зб-рник,'чт. XV стор. 207.

в) Афанасьевъ, Поэтич. во^зр. славянъ на природу III, 107.
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віданню, так і в бучацькому, чоловік їде возом і наганяє холеру; холера
має вигляд жінки; вона просить чоловіка підвезти її, потім чоловік спиняє
воза, щоб її збутись. Але сутчанське оповідання вносить де-які інтересні
деталі: наприклад, коли в бучацькому варіянті. ХЬлера уявляє собою щось
неподібне до людини, хоч і має взагалі вигляд жінки, то в сутчанськім
оповіданні вона має вигляд пані, тільки з товарячими ногами". .

Ця остання деталь нагадує невеличке оповідання, записане в селі
Ваньковцях, Проскурівського повіту, і видане Драгомановим: коли в селі
гинула худоба, то на тім місці, куди зволікали здохлятину, з'являвся нечистий
по панськи вбраний... курив люльку і ноги були з ратицями" а). Ці
товарячі ноги", або ноги з ратицями, як бачимо, робляться сталою прикметою
зовнішнього вигляду пошести.

В бучацькому оповіданні чоловік виймає з воза шворінь, щоб холера
впала, але цього було не досить: холера тільки тоді втекла, коли зачула
спів колядкових пісень". В сутчанському оповіданні чоловік здіймає колесо,
лагодить кілок, і цього досить було, щоб утекти від холери. Тут цілком
ясно підкреслено відворотне значіння воси і кілка. Чарівну силу воси знають
і инші місцевості України. В Купянському повіті на Харківщині думають,
що оберегтись від відьми можна, вдаривши її тільки кілком старої оси",
і то треба бити не саму відьму, а тінь відьми навідліг 1 2).

А. й. Чепа вже в 1776 році згадує, що на Україні, щоб забезпечити
обістя і поля від нападу вовків і птахів, обносять навкруги поля борознє ко~
лесо плуга3). Щоб очарувати летівшого в повітрі Москаля, дід схопив старе
колесо, обцирклював його ломакою, і Москаль спустився на колесо4).

На Вороніжчині є таке оповідання про чуму: селянин вертався з млина
і згубив кілок. Трохи пошукав, бачить ломачка, подібна до кілка; він нею
заткнув вісь. Трохи проїхав, колесо почало страшенно рипіти і нарешті
злетіло з воси. Кілка знов не стало. Тут селянин і дізнався, що то була
чума" 5). Всі ці вказівки свідчать про чарівне відворотне значіння воси,
колеса й кілка.

В обох варіянтах єсть також прямо вказівка і на другий відворотний
.засіб проти холери, це колядкові пісні". В обох варіянтах" холєра боїться
колядкових пісень і мусить від них утікати. По сутчанському варіянтові, вона
залишила село Двірець, як сама каже, тому, що там тепер співають
колядкових пісень і бога хвалять", а в бучацькому варіянті досить наївно
розповіла, що буде .в селі, аж поки не заколядують". Скористувавшись із
цього необережного признання, хлоп біжить у село, радить людям хай ідуть
по хатах колядувати", і коли холєра почула, як люде заколядували, то
чоловік не видіу, де сьи она поділа".

Віра в силу колядок і щедрівок проти пошести і нечистої сили відома
всій Україні. Під час сильної холери вдови і дівчата, вбравшись по празнич-
ному, ходять по селу й щедрують, як перед новим роком, а на защедро-
вані" гроші справляють молебін і ставлять свічку 6).

На погляд Гуцулів, колядки це один з головних народніх обрядів, на
яких світ держиться. Коли скінчаться вогники (Юрія), писанки і колядники,

1) ДрагомаїІов'А М. Малорусскія народныя преданія и разсказы, стор. 47, М® 9.
2) Ивановъ,\ Народи, разсказы о вѣдьмахъ и упыряхъ (Сборн. Харьков. Общ,, т. 3,

стор. 171). \ \
3) Малороссійскія суевѣрія, коимъ мало кто вѣрилъ, рукопись А. И. Чепа 1776 г.

(Кіев. Стар., 1892 г.., 1, стор. 128-9).
4) Гринченко Б. Изъ устъ народа, стор. 169, № 201.
5) Труды этнографйческо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, т. 1,

С.-Петербургъ, 1872, стр. 128.
6) Булашевъ. Украинскій народъ въ своихъ легендахъ, стр. 260.

Науковий Збірник ч. 19.
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тогди буде конець світа, тогди спусти Ірода з ланця" кажуть
Гуцули *).

Тому й Ірод (найстарший чорт) питає перед Великоднем у юдів, які
ходять по світі: чи ходять писанчарі (парубки) за писанками, кукуцарі за
кукуцами (хліб житній) і колядники з колядою?** Як ті йому відповідять, що
ще ходять, то він каже: ой не зараз сьвіт згине" *2), Взагалі на Україні
колядники перше ніж колядувати питають хазяїна: чи позволите, пане госпо-
дару, заколядувати, сей дом звеселити, Ірода засмутити?" 3) 

В другому досить короткому сутчанському оповіданні про сон, який
бачила жінка, що холєра це ніби пані, і дві дочки її на людей понос крі-
вавий насилають, а сама холєра насилає корчі і сліпоту, можна помітити
вплив народніх уявлень про пропасницю. Тут ми бачимо ті самі ідеї родства
і множествености, які характерні і для пропасниці. Пропасниці, як відомо,
вважаються дочками царя Ірода, їх багато: 7, 74, 77, 9, 99, 12, 25 і т. и.
1 як в основі множествености пропасниць лежить численність симптомів
цієї болісти (зрівняй назви пропасниці: трясця, корчій, жарка, огневиця;
пухлія, знобія, желтія, дремлія), так і тут ріжноманітність симптомів холєри,
можливо, дала думку наділити її двома дочками. Правда, можливе й инше
пояснення цього повіря. Афанасьєв4) приводить дуже близькі до нашого
воронізькі оповідання про трьох сестер-холер і ставить їх у звязок з
сербськими трьома сестрами кугами (чума) і новогрецьким оповіданням про
трьох страшних жен (морова язва), цілком аналогічним старо-грецькому
сказанню про трох сестер (парки). Не одкидаючи можливости бачити в
нашому повір! про матір і дві дочки-холєри античні переживання, все-ж під
креслюю присутність у ньому симптомів слабости, які споріднюють її з пові-
рями про пропасницю. *

Тепер перейдемо до розгляду обперізування церкви повоєм з наміток.
Та сама ріжноманітність, яку ми бачили в поглядах селян на холєру,

існує також і в поглядах їх на те, як від неї позбавитись. В селі Подосах
на Київщині Бердичівського повіту, під час першої холєри (в 1831 році),
коли люде слабіли десятками, і в день иноді вмирало по 8 чоловіка,
перелякані селяне то святили Bojjy на чотирьох коловоротах, то примушували
бабів оббігати без одежі навкруги села, то нарешті пробили осиковими
кілками померлого паламаря з покійною жінкою, яких вважали опирями,
одрубали їм голови й спалили, бо селянин Мазуренко сказав, що люде
мерли відопирів5). Підчас тої-ж холєри в І бЗІ році в Галичині де-які
священики, щоб відвернути пошесть від своїх селищ, обійшли з процесією свої
парафії та веліли закопати осикові хрести в чотирьох місцях по-за селом.
В Червоній Русі під час засух і холєри палили опирів і відьом на терновім
огні6). Один священик наказав крім цього оборати село7). В инших місцях,
щоб не пустити холєру в село, перегороджують дорогу в село заставом
(дошка з шлюзи від млина)8). Бачили ми, що нарід думає, ніби холєри
можна позбутись колядковими піснями і що вона боїться воси. З тою-ж метою
баби в містечку Сутче обперезали церкву намітками.

ł) Проф. зХіІІухевич, Гуцульщина. і. IV. 227.
*) Ibidem, 279,..
3) Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русск. край. т. 3,

С.-Петербургъ, 1872, ^стор. 265.
4) Аѳанасьевъ, Шозтич. воззр. славянъ на природу, III, 112-4.
5) Милорадовичъ. Народная медицина въ Лубенскомъ уѣздѣ Полтавской губ. Кіев.

Стар., 1885, декабрь, стор. 739.
% Афанасьевъ, Поэт. воззр. славянъ на природу, III, 577.
7) Котовичъ. Живой упырь въ борьбѣ съ умершими упырями (Кіев. Стар., 1884,

январь, 169). ^ \
у) Записки Наукового Товариства імени Шевченка у Львові 1909 року,т. 1, стор. 97.
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Відомий етнограф Дм. Зеленій, аналізуючи аналогічні обряди
обперізування церкви полотном, споріднює їх з білоруським звичаєм ткати т. зв.
обиденні* (зіткані на протязі одного дня) рушники. Під час людського помору

або пошести на худобу, в Білорусі сходяться баби з цілого села і тчуть на
протязі одного дня обиденний рушник". Зіткавши, вішають його на
коловороті через дорогу, щоб не пустити пошесть до села, переганяють через
нього худобу (коли гине скотина), проводять під ним людей, коли мруть
люде, обносять його навкруги села і вішають на хресті або на образі в
церкві1). Обмотування полотна навкруги церкви являється, на думку Зеленіна,
лише варіянтом звичаю офірування обиденних" рушників на церкву 2).

Обряд обперізування церкви полотном рідко трапляється його
занотовано лише в двох місцях3) і сам по собі дуже цікавий, тому я спинюсь над
ним більш докладно.

Перш за все я дозволю собі не погодитися з думкою Д. Зеленіна, що
цей обряд являється лише варіянтом звичаю ткати обиденні" рушники і
офірувати їх на церкву. Правда, звязок з останнім єсть, але цим звязком все таки
не все можна пояснити. Наприклад, коли полотно лише офіра на церкву, то
-для чого баби не просто принесли свої намітки до церкви, а звязали їх
у довгий повій? Далі, коли ці намітки повішані для того, щоб проводити під
ними людей, як і під обиденними* рушниками, то для цього досить було
перепнути одну або де-кілька наміток над дверима в церкві, а не
обперізувати ними всю церкву двічи. Мені здається, що зрозуміти цей обряд можна
лише зрівнявши його з иншими оберегами від пошести, а саме з магічними
колами. На мою думку, обперізування намітками церкви і є типове магічне
коло, яке в ріжних формах народня магія вживає звичайно проти нечистої
сили, пошести, звіря, кузки і т. и.

Чарівне коло роблять так: місце, де находиться чоловік, або взагалі
те, що треба оберегти, обводять навколо і таким чином утворюють ніби якусь
чарівну стіну, яка ізолює це місце від доступу ворога, робить його невидимим
і перешкоджає вступ до нього. Чарівні кола цього типу дуже розповсюджені
по Україні і вживаються селянами не тільки в надзвичайних випадках, але
й у буденному житті.

Ці кола бувають ріжної великости: коли чоловік боронить себе самого,
обводить себе навколо скільки хватить". Коли обводять обістя, поле або
село, то звичайно й коло буває такої великости, як ці останні.

В тій чи инакшій мірі від. великости кола залежить і те, чим і як
його роблять.

Иноді буває досить накреслити чарівне коло палічкою на землі, чи
зробити його ступнями (обійти місце навкруги), чи навіть провести його тільки
в думці. В цім випадку вся сила чару лежить в замові, яка слідує за чаром;
тільки завдяки тій замові коло, проведене в думці, може оборонити чоловіка
або його обістя: коло нашого двору*, говориться в одній замові, камінна
гора,.осиковий кіл, огненна вода; що лихьи йде на гору сі уб є, на кіл сі
проб'є, у ріці згорить. Обійде та казочка докола нашого дворочка й сьиде
собі на воротьих у червоних чоботьих з огненим мечем шо добре, пускає
шо лихьи стинає"4). Иноді можна зробити чарівне коло, навіть не маючи

*) Дм. Зеленинъ. Обыденныя полотенца и обыденные храмы (Живая Старина, 1911,
в. I, стор. 4, 5).

2) Ibidem, стор. 7.
3) В селі Рожанах, Слуцького повіту на Минщині та у нижегородської Мордви, яка

перейняла його у місцевих переселенців Білорусів. Див. Сержпутовскій (Живая Старина,
1906) і Зеленинъ, loc. cit.

4) Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонології. Матеріяли до українсько-руської
етнології, т. XI, ст, 78 79.
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його в думці. Один чоловік, щоб спастись від баби-опириці, розказує їй
байку, і коли баба хотіла до нього доступити, дивить сі, а. то остріг коло
него, шо не може до него приступити. То та байка, що він сказав, то стала
коло него острогом" і) * * 4 5). В цьому випадку чоловік не тільки не робив ніяких
чарів, але й замови не знав; він тільки зрозумів, що баба боїться байки і
тому, що він обіцяв бабі байки не говорити, то став верзти якусь
нісенітницю, і цього було досить, щоб ця нісенітниця байка стала коло него*
острогом*. Ми тут маємо діло, з типовим чарівним колом, уявленим тільки
з слів байки.

Але, звичайно, однієї замови буває мало, і чарівник мусить силу замови
зміцнити ще чимсь, найчастіше відворотною силою тієї речи, якою робиться
коло, чи того матеріялу, з якого ця річ робиться.

Щоб захистити свою хату від усього злого, або худобу від звіря, чи
город, або поле від черви та горобців, хазяїн робить чарівне коло
звичайним обходом тричи обходить хату, подвіря, город або поле, але не просто,,
а з свяченим" (коли це буває на Великдень2), чи з хлібом 3). иноді з
хлібом першим, який виймає хазяйка з печи4), чи навпаки з хлібом забудь-
кою , який хазяйка забуде* в печі5) (останній вважають особливо помічним
проти горобців). До того цей обхід роблять на Різдво 6), на Водохреща 7), або
на Великдень 8). У Гуцулів на свят-вечір господар бере кістки, що лишаються
після рибної страви під час святої вечері і обтикує ними свої межі робить
ніби щось подібне нк острогу, Иноді під час цього святвечірнього обходу,
господар, окрім хліба, бере веретено і сокиру і промовляє: й як не вижу
тайно'і вечери, так абих не видів через цілий рік звірів межи маржиною" 9)*
Відворотне значіння цього обходу тут цілком ясно.

В Дорогобичському повіті Євреї під час холерної, пошести крали хрест,
палили його і вугіллям з нього обводили свої хати10 *), Иноді розбераються
зовсім і об'їздять хату, поля і сіножаті голими верхи на помелі, коцюбі п)
чи на люшні, яку найдено на дорозі12). Це роблять, щоб захиститись від
гадюк, кузок, цвіркунів, блощиць. Також голими оббігають місце пожежі,
щоб далі - не горіло. Коли хотять дістати цвіт папороти, то її обходять задом
тричи з свічкою пасківною 13). З свічкою страсною, херувимським ладаном
і дарником торішнім роблять також коло, коли хотять викопати гроші14).

На Україні колись, як закладали село, оборювали його, запрягши б
плуг бика й корову від одно! матки; за плугом ішов парубок, а поганяла
волів дівчина брат і сестра, це щоб рід був міцний 15). В пізніші часи
це оборювання робилося тільки під час людського мору чи пошести на
худобу; кажуть, що в селі Новоселках Київського повіту дідичка звеліла під

і) Ibidem, ЮІ,
Проф. В. Щухевич, Гуцульщина, IV, 236.

») Ibidem, IV, 13.
4) ibidem, IV, 13-14.
5) Максимовичъ, Дни и мѣсяцы украинскаго селянина (Собраніе сочиненій, II' 498),.

Драгомановъ М., Малорусскія народныя преданія и разсказы, стор. 32, № 29.
в) Проф. Ц. Ш/хевич, Гуцульщина, IV, 13.
?) Ibidem, IV, 204'.
8) Ibidem, IV, 236.
9) Ibidem, ПА ІЗ.
10) Етнографічний збірник, XXXIII, N° 555,
11) Афанасьевъ; Вѣдунъ й вѣдьма, Москва, 1851, стр. 31.
12) Ефименко, Сборникъ малорусскихъ заклинаній (Чтенія въ Императ. Общ. Исторіи,

и древностей россійск; при Моск. Унив. 1874 г.)
W) Милорадовичъ, Украинскія тайныя знанія и чары (Пошана. Сборникъ Харьк. ис-

тор.-филол. Общества, т. XVIII, стр. 233).
14) Пр. В. Шухевич* Гуцульщина, IV, 261.
лъ) Драгомановъ М. Малорусскія народныя преданія, стор. 232, N° 11.

А
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час великої пошести оборати село маленьким плугом, в який запрягли
півня 1).

Трудно встановити будь-яку сталу залежність між формою і способом
виконання чарівного кола та його метою, адже'цілком однаково розберають-
ся і голими оббігають місцевість, яку треба захистити і від кузки, і від
пожежі, і від пошести.

Можна тільки сказати, що особливо старанно роблять це чарівне коло,
коли .хотять захиститись від- мерця, відьми, опиря або нечистої сили: просять
священика, щоб він зробив коло пером 2), або обписуються свяченим
роговим ножем 3), взагалі стараються зміцнити його чарівною силою тих
предметів, які вживають для цього. На Волині в Лубенському повіті, навкруги
того місця, де повинен спати чоловік, щоб захистити його від нечистої
сили, роблять коло свяченою крейдою, на цьому колі кладуть кілька кіс так,
щоб вони лягли навкруги ліжка; крім того, на подушку кладуть сокиру,
серп і ніж і коли кладуть ці предмети, то читають Да воскресне бог
З цього боку особливо інтересні повні драматизму оповідання типу Гого-
левського Вія", де парубкові, який заїздив відьму, приходиться три ночі
читати над нею псалтир і боротись з нечистою силою. Тут нечиста сила
являється персонально, з нею чоловік вступає в боротьбу і під час цієї
боротьби й видно, в чім саме полягає сила магічного оберега 5). Напади
нечистої сили що-ночи збільшуються, і парубок мусить вживати кожної ночи
инших, більш сильних засобів. У відомому оповіданні, записаному в Ку-
пянську на Харківщині, хлопець заїздив крамарівну; коли йому випало
читати над нею в церкві псалтир, він у першу ніч, щоб оберегти себе,
ставить позаду себе образ божої матері, на другу ніч * святу покрову**, а на
третю обставився кругом спасителями*6). В другім випадку чоловікові, який
убив відьму, кум радить: достань же ти на сю ніч негодного каменя, що з
млина (з коша), та піди до попа і попроси, щоб він увів тебе у вівтар,
поставив на камені, та обвів кругом тебе хрестом тричи: тоді стань на
камені навколяшки, покрийся сковородою і стій цілу ніч у церкві 7).

В оповіданні з Винницького повіту на Поділлю дяк, якому довелось
читати над відьмою, в першу ніч обвівся свяченим роговим ножем; на другу
ніч закрив труну, в якій лежала відьма, ліг на ню і обняв труну руками.
Скільки відьма не вставала не могла встати, її підвласні на його й вогонь
сипали, і воду лили, і горячим залізом пекли, і різали його, а як запіли
кури, вони й порозбігалися* На третю ніч дяк мусів утікти у вівтар,
сховався у шафу, де висять ризи, накрився чорними ризами, і замкнувся з
середини" 8).

Виникає питання, як саме помагає це чарівне коло.
В оповіданнях про нього помітно два моменти: з одного боку обводячи

чоловіка колом, хотять зробити чоловіка невидимим, зробити так, щоб
нечиста сила не знайшла його; а з другого боку, не дають нечистій силі
доступитись до чоловіка, взяти його, коли вже вона його забачила.

1) Сумцовъ Н. Культурныя переживанія. Кіев. Стар., 1889, май июнь, стор. 490.
3) Ibidem, стор. 490.
3) Гринченко. Этнографическіе матеріалы, вып. 2, стр. 93,* Ne 77.
4) Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, т. I,

стор. 202.
5) Сумцовъ Н, Параллели къ повѣсти Н. 13. Гоголя Вій", Кіев. Стар., 1892, Ne 3*

Милорадовичъ В. Къ вопросу объ источникахъ Вія , Кіев. Стар., 1896, Ne IX, ст. 45-48.
Невірова К. Мотиви української демонології в Вечерах" та Миргороді* Гоголя,
Записки Укр. Н. То в. у Київ і, кн. V, 1909.

<*) Вячеславъ Каминскій. Къ народной демонологій (Кіев. Стар. 1906, май іюнь,
документы стор. 11).

*) Сумцовъ Н. В. Параллели къ повѣсти Гоголя Вій" (Кіев. Стар., 1892, март, ст. 474).
8) Драгомановъ М. Малорус, народныя, преданія и разсказы, стор. 395, N? 14.
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В наведеному вище купянському оповіданні мертва крамарівна ярит-

ниця* встав з труни, б є в долоні і каже: вставайте, мої друзя приятелі,

шукайте мого неприятеля*. І хоча хлопець, якого вона шукає, стоїть серед:

церкви перед самою труною, де вона лежить, ні вона, ні мерці, яких

понаходило повна церква, не бачать його і не можуть його знайти його

закриває образ божої матері. На другу ніч вони знайшли хлопця, але не
могли взяти: почали коло його співати, грають, у палочки б ють, щоб він
глянув на них, і руками його достають і не достануть**1).

В другому подібному ж оповіданні типу Гоголевського Вія**
парубок, щоб сховатись від відьом, сідає на сковороді в печі, і вони його не
знайшли. На другу ніч його знайшла київська відьма: ось він, кае; так
у лоб чуть не пхнула, та нельзя його, кае, узять". На третю ніч батько
порадив парубкові: гляди ж, як прийдеш читать, так стіки руки хватить*
опиши круг себе круг та постав хрест і розіпнись на йому*. Прийшов він,
все зробив, як йому сказано, й чита. От о півночі налетіло їх сила, ще
більш. Упьять за його, вже що що-не робили, давали примір от його
заколять або стопчуть. Мордувались, мордувались, а тут півень ку-ку-ріку!
вони і згинули** 2),

В обох оповіданнях чарівним колом обводиться парубок тільки в третю
ніч, найстрашнішу; в перші дві ночі, його захищають образи (в першому
оповіданні) і сковорода (в другому), яким в такому разі і належить ця роля
бути шапкою невидимкою". Але можливо, що ці оповідання уявляють
собою тільки пізніші, попсовані ріжними вставками редакції більш ранніх,
оповідань, і в цих ранніх оповіданнях, можливо, парубок  користується
колом і в перші ночі.

В вищенаведеному оповіданні про чоловіка, який заховався від.
відьми у вівтар, чоловік сів на камінь і прикрився сковородкою навкруги
нього батюшка тричи обвів хрестом. Тоді відьма звернулась на дно морське
до видючого каменю, щоб той сказав, куди чоловік заховався, і камінь
відповів так: чоловік той стоїть на каменній горі під залізним небом, котрого
й у світі нема*, і,, скільки відьми не шукали, чоловіка не знайшли. В цьому
випадку чоловк був обведений тричи хрестом, але зробило його
невидимим неч це потрійне коло, а камінь і сковорода, які імітували камінну гору
і залізне небо з ввели, таким чином, нечисту силу в поь.илку.

Підбираючи більш близькі аналогії до обряду обперізування церкви
намітками, треба сказати, що на Україні їх немає, тим часом як Білорусь
має цілком тотожні.

В селі Великих Рожанах Слуцького повіту на Минщині в 70 роках
минулого століття занотовано факт, цілком подібний до сутчанського 3j.
Тоді була холера: зійшлися баби і дівчата з усього села, заготовили пряжу,
заснували й зіткали полотно великої довжини і обперезали ним церкву'
тричи, Це була жертва богу, як думає д. Сержпутовський, що описав цей
ббркщ*). Майже всі деталі тут ті самі, що й у сутчанському обряді: метр,
обперізування оберег від холєри, учасники баби з усього села, форма
магічного кола пояс навкруги церкви, матеріял, з якого зроблено пояс

І) Труды зтнЬгр,-статистич. экспедиціи въ Зап.-Рус. край. т. I, стор. 202-203.
а) Сумцовъ, Н. В, Параллели къ повѣсти Н. В. Гоголя бій* (Кіев. Стар., 1892,.

мартъ, ст. 474),
Дм. Зеленинъ. Обыденныя* полотенца и обыденные храмы (Живая Старина*.

1911 г., вып. 1, стор. 4, 5).
'\1W8) |Сержпутовскій. Памуоракъ (Живая Старина, 1906 г., №4, стр. 76). Цілком подіб-

ний^боряд занесено Білорусами і до Мордви. В ніч на Успеніе що-року в де-яких
мордовських селах жінки збираютьсяДзшивають полотно в одну довгу пасму і в глупу ніч
обтягують цею пасмою церкву напруги два-три рази.'Про це у Зеленіна loco oit.
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полотно. Однаково навіть в обох обрядах полотно принесено в дар церкві.
Ріжниця тут тільки в тому, що в м. Сутче баби оперезали церкву не
цільним полотном, а зшитими до купи намітками. Чи були це старі намітки, чи
їх зіткано вночі напередодні, не відомо.

З українських оповідань найбільш близьким до сутчанського і
найбільш важливим до його розуміння є харківське оповідання про те, як люде
оборонились від мертвої відьми. Мерла відьма почала ходити до хати
вечеряти; тоді люде обмотали хату валом", який напряла дванадцятилітня
дівчина. Прийшла відьма ходить кругом хати і бубонить: Бодай його
побила лиха година, яка воно собака позачиняла й позамикала? не найдеш
ні дверей, ні вікон. Тепер уже майбуть не прийдеться повечеряти" х). Мета
обперізування хати тут цілком аналогічна з обперізуванням церкви в м.
Сутче, тільки замісць холери тут фігурує відьма.

Харківське оповідання інтересне, бо свідчить, що український погляд
на значіння обперізування являється відмінним від великоруського та
білоруського. Дм. Зеленій 2) на підставі великоруського і білоруського мате-
ріялу зазначає д#а мотиви обперізування полотном і вживання обиден-
них рушників": а) полотно, на думку народню, одлякує пошесть, б) полотно
забирає в себе заразу, очищає.

S харківському  оповіданні обперізування валом має инше значіння:
тут вал не одлякує, а скриває од відьминих очей вхід у хату, робить його
невидимим. Відьма ходить кругом хати й говорить: яка воно собака
позачиняла й позамикала? не найдеш ні дверей, ні вікон". Відьма тут не те, що
не може пройти дверима чи вікном, вона не може найти їх, не бачить їх.
Вал  грає тут як раз таку ролю шапки-невидимки", яку в вищенаведених

нами українських оповіданнях типу *Вія  відогравав камінь, сковорода,
образ божої матері, або хрест*?). Що до питання: чому обперезали тільки
церкву, а не все містечко, адже треба було спасти від холери мешканців
усього містечка, і коли, наприклад, бороняться від пошести оборюванням
чи обходом, то обходять чи оборюють усе село, то треба сказати, що трудно
набрати стільки наміток, щоб обперезати все село; по-друге, можливо,- що
ми тут маємо діло з заміною цілого частиною, адже в церкві бувають люде
з усього села й тому оберіг церкви міг замінити собою оберіг усього села,
а обперізування робилось у неділю ранком під час служби, коли могло бути
багато людей.

Я вже зауважив, що мені не пощастило записати деталі обряду
обперізування церкви в м. Сутче, довідатись, що саме робилося біля церкви під
час цього обряду. Про останнє можна лише робити гіпотези на підставі
порівняння з аналогічними фактами.

В селі Рожанах, де в 70 роках минулого століття, як ми бачимо, під

час дизентерії, селяне цілком так, як і в м. Сутчому, обперезали церкву,
занотовано ще такі деталі: в той самий день перед вечером кілька
дужих чоловіків поклали на порозі в церкві брусок сухого ясенового дерева
і почали поперемінно терти його другим бруском. Коли дерево зайнялось,
то вогонь рознесли по хатах, а на кінцях села день і ніч горіло багаття.
Ранком і ввечері що-дня хазяїни обкурювали товар свяченим зіллям і су-

Ивановъ. Народные разсказы о вѣдьмахъ и упыряхъ (Сборникъ Харьков. Исто-
рико-філолог. Общества, т. 3, стор. 218).

^ Зеленинъ Дм., Іос. сіЦ стор. 11. . \

"л3) Чоловік ховається за хрест від чортів, і вони'його не бачать J (ѢЯатеріяли до
української етнології, т. XI, стор. 76)^ В одному оповіданні з Черкащини черниця радить
парубкові, щоб захиститись від відьми, стати за хрестам, зробленим з осики, на могилу
відьми; височина хреста повинна була бути така як парубок, а перехрестя довжини такої
як руки парубка. Коли парубок став за цим хрестом, відьма його не побачила. > Малинка.
'Разсказы о вѣдьмахъ (Кіев. Стар,, 1894, мартъ, 552), ...



216 ДАНИЛО ЩЕРБАКІВСЬКИЙ

шеним хорковим мясом, а добутий святий вогонь підтримується в с. Ро-
жанах і зараз 1).

Цікаво, що цим самим архаїчним способом теж біля церкви добували
святий вогонь під час оборювання села на Полтавщині в с. Костянтинівні
Костянтиноградського повіту в початку XIX ст., щоб позбавитись від пошести.

Наведемо оповідання про цег записане проф. В. Г. Ляскоронськиїу) зі
слів 90-літнього мешканця м, Пирятина Гр. Фед. Пушкова. Воно досить повно
малює також картину оборювання села, бо це, як ми бачили, являється
одним з головних оберегів від холери.

Якось літом, коли в с. Костянтинівні була пошість, пізно вечером
зібрались жінки в одно місце, поскидали з себе одежу і голими впряглися
в рало і почали оборювати село. їх вів чоловік, а сами вони провадили
борозну, замісць волів. Решта жінок, що не були впряжені в рало, озброїлися
нагостреними косами г під час цього оборювання мали убивати всяку живу
істоту, яка здибається по дорозі: коня, корову, овечку і навіть чоловіка,
тому що думали, що пошесть, щоби втікти, може перекинутись у живу істоту.
Вогні в усьому селі було погашено і ніхто не смів не тільки запалювати
вогню в печі, але навіть і курити люльку. Коли борозну було обведено
навкруги села, жінки поодягали одежу і зійшлись до церкви, де ждали їх
чоловіки й священик, які теж не мали вогню. Тоді чоловіки почали терти дерево
об дерево, добули вогонь, запалили ним свічки в церкві, одправили молебін
І лише після цього дозволено було брати новий вогонь і розносити по ха-
тах . Це діялось приблизно в 1818 9 роках, коли оповідачу і свідку цих подій
було 8 10 років. Він жив тоді в цьому ж таки селі у своєї бабуні, жінки
місцевого священика, яка заборонила йому виходити з дому під час цього
оборювання. Світло у священика в хаті було теж погашено, було темно,
всі сиділи тихо й не балакали, це ще збільшувало строгість заборони. Ця
процесія проходила через самий город священика і через зачинені двери
було добре чути брязкіт кіс, ніби ними били одну об одну. Цілком можливо,
що вживання обрядового вогню в тій або иншій формі мало місце і під час
-обперізування сутчанської церкви.

Зводячи до купи те, що сказано вище про обперізування сутчанської
церкви замітками, ми можемо сказати, що це обперізування являє собою
типове чарівне коло, зроблене для того, щоб оберегти мешканців м. Сутче
©ід холери, що взагалі ці чарівні кола в ріжних формах: обведення, обходу,
оббігання,* оборювання дуже розповсюджені по Україні, але ця, власне, форма
оберега обперізування церкви намітками утворена під впливом білоруським.
Це вплив цілком зрозумілий, бо м. Сутче стоїть на самім кордоні України
й Білоруси.

Що до функцій полотна, як оберега, то можна сказати, що окрім
очищення людей від пошести й одлякування останньої, полотно вживалося на
Україні як спосіб зробити чоловіка невидимим для пошести й нечистої сили,
і тим його оберегти від неї.

Цілком ясно, що питання, які зачеплено в цій замітці, можуть бути
остаточно вирішені тільки при освітленні їх широким порівнянням з даними
світового фольклору. Мета ж нашої замітки тільки дати де-кілька нових
подробиць до відомих фактів і, підібравши де-які паралелі, показати, до якої
групи фактів занести ці. подробиці.

; \ Сержпутовскій, Памуоракъ.
2) 3 записної книжки проф. В, Г. Ляскоронського, 2 Липня 1897 року. При цій нагоді

висловлюю щиру подяку шановному професорові за дозвіл надрукувати це оповідання.


