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У XVIII столітті віра в духів стала настільки популяр-
ною, що не було жодного шляхетського сальону в Укра-
їні, де б не займалися спіритизмом і не ділилися осо-
бистими контактами з таємничими явищами. Уже відомі 
були способи комунікації з духами, виконувалися їхні 
вимоги. Тогочасні світські товариства були просто-таки 
просякнуті місцевими „страхами”. 

Як свідчив Адам Мощенський наприкінці XVIII століт-
тя, „не було жодного маєтку, щоби по смерті пана або 
пані душа не з’являлася то священикам, то слугам, то 
ченцям, які там на ту пору перебували, і вимагала, аби 
родичі складали пожертви на богослужіння для її спа-
сіння. Часто ті душі залишали знак – випалений на столі 
відбиток долоні”.

Духи зазвичай лякали жіноцтво. До таких жінок на-
лежала й мати українсько-польського письменника 
Францішка Карпінського (1741 — 1825), який народився 
на Покутті і навіть бачив Довбуша. Дитинство його було 
сповнене забобонів і дивних з’явиськ. Якось його мати, 
дуже набожна жінка, побачила після опівночі якусь до-
бру душу, бо лихі духи з’являлися перед північчю. Душа 
була вбрана в біле і йшла по гострій стерні босими но-
гами. Потім вона крізь щілину у вікні зайшла до хати і 
сховалася за образами. 

Вражена цим видивом матінка хутенько побудила 
всю родину і челядь та змусила хором їх протягом трьох 
годин проказувати молитви за спасіння горопашної 
душі. 

Та з батьком Карпінського теж траплялися дивовижні 
пригоди. Він теж вірив у духів і мав що на цю тему цікаво-
го оповісти. „Батько наш чув, – згадує Карпінський, – як 
святий Йосиф зі своєї ікони, яка висіла у хаті, промовив 
„Цнота!” А на Різдво після опівночі побачив Пресвяту Бо-
городицю в жовтій сукні. А ще він бачив упиря і показу-
вав нам чимало приблуд, що їх опанував диявол, розпо-
відав багацько історій про зачарованих людей, про тих, 
що продали душу дияволу, про чарівниць на Лисій горі, 
які на кочерзі з комина вилітали. Розповідав про сновид 
– коли на них випадково крізь щілину промінь Місяця 
вдарить, то у сні крізь ту щілину по місячному променю 
на подвір’я виходять. Вірив сліпо пророкуванням – хто 
під якою планетою народився, а циганок, що волочили-
ся й ворожили з рук, з очей, з квасолі, кинутої на стіл, 
або з розтопленого воску, виллятого на воду, приймав 
найохочіше”. 

Коли старший брат Францішка Карпінського помер у 
дитинстві, то всі за ним дуже побивалися, один тільки 
автор споминів тішився: „Я один був веселим, бо вбран-
ня, що по ньому зосталося і було кращим за моє, тепер 
мені дісталося”. 

Через рік по смерті сина мати Карпінського побачила 
його у сні. Не бажаючи втратити такої оказії, стала його 
випитувати про свою сестру та де вона зараз перебуває. 
На це Каєтась ніби відказав: „Великий там світ, мамусю, 
і тяжко там кожного зустріти”. 

При цьому Карпінський не втримався від жарту: „Цей 
дотепний спосіб, аби правд тамтого світу не зрадити і 
при цьому матері відповісти, додало тому сну ознак ві-
рогідності настільки, що у з’яву Каєтася повірила вся 
околиця”. 

Спогади він писав уже в зрілому віці, а замолоду 
мав такі ж забобони, як і його батьки: „Разом зі своїм 
товаришем Сосновським, який був у нижчому класі, ми 
здружилися так, що не тільки у церкві заприсяглися, що 
до самої смерті будемо одне одного любити, ба навіть 
розписалися на картці, в якій крім присяги дружби була 
також обітниця, що хто з нас раніше помре, той має дру-
гому по смерті об’явитися і про стан свій на тамтому світі 
розповісти. А щоби та картка набрала ще більшої сили, 
ми її під обрус вівтаря поклалисьмо, разом під час служ-
би Божої їмостеві слугувалисьмо і для більшої певності 
наших домовленостей там же й запричастилися”. 

Не минуло багато часу, як товариш Карпінського по-
мер і був похований неподалік церкви, котра виднілася 
йому з вікна. „Скільки я пережив страху, – згадує Франц, 
– щоби до мене мій Сосновський не прийшов, скільки 
безсонних ночей не провів, аж поки, висповідавшись і 
запричастившись, не набрався сміливості і вночі не пі-
дійшов я до цвинтарної брами та намарно свого прияте-
ля не покликав, але ніколи мені не об’явився”. 
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У середині XVIII ст. Карпінський пережив ще одну ці-
каву пригоду. Було це на Поділлі. „Один убогий шляхтич 
слугував економом і хоч був людиною поштивою, але в 
записах витрат не відзначався дбалістю. Коли дійшло до 
розрахунку, його пан не дорахувався кількасот тисяч зо-
лотих”. Як так сталося, важко сказати, бо той шляхтич, 
окрім „кунтуша, жупана та кількох сорочок,  нічого біль-
ше не мав. Отож, лякаючись покарання або в’язниці, утік 
уночі і за кільканадцять миль від колишнього пана і при-
став на таку саму посаду до другого. 

Небавом давній пан довідався, де перебуває його не-
чесний слуга, і послав возного з двома шляхтичами, щоб 
арештували збігця. Але за день до того, як вони прибули 
до маєтку, утікач помер. Посланцям показали трупа, що 
лежав на катафалку в тім самім кунтуші і жупані, в якому 
утік від старого пана. Тоді вже всі пересвідчилися, що по 
ньому нічого, окрім сорочок, не зосталося. З цією нови-
ною повернулися посланці до пана, і справа скидалася 
на закриту. 

Однак то був допіру початок незвичних подій. Отже, 
коли повезли хлопи покійного економа до церкви, то 
труп почав рухатися, а врешті і віко труни скинув. А то 
були часи, коли в упирів повселюдно вірили, і бідні хло-
пи, налякавшись, по кущах розбіглися. Тим часом труп 
підвівся і, сівши у труні та роздивившись довкола, зро-
зумів, що з ним сталося і куди його везуть. А що спосте-
ріг у кущах чоловіка, який там ховався, став його клика-
ти і Господом Богом заклинати, аби до нього підступив. 
Врешті, поки йому не спало на гадку перехреститися, 
доти до нього хлопи не підступили. Але коли наблизи-
лися і пересвідчилися, що він справді живий, то рушили 
з ним додому назад. А там недійшлий покійник почав 
пана просити, аби той його завтра із самого ранку до 
старого пана відіслав. 

„Бо я, – казав, – перед тією моєю ніби смертю най-
більший тягар на душі чув і досі його чую через те, що від 
колишнього пана утік, не повернувши йому боргу бодай 
службою своєю”. 

Пан дозволив себе впрохати і відіслав його, аби міг 
заспокоїти своє сумління. І тут лише уявіть собі цю кар-
тину! Старий пан сидить біля столу, який стоїть перед 
дзеркалом, котре якраз навпроти дверей, і щось собі 
пише. У цей момент заходить уявний труп до покою у 
тому самому кунтуші, в якому він утік. Побачивши у 
дзеркалі недавно померлого економа й озирнувшись та 
переконавшись, що то й справді не марево, пан з криком 
утік до сусідньої кімнати і замкнувся на ключ. А той бі-
долаха став проситися, аби пан йому його тяжкий борг, 
який його душу катує, подарував. На те переляканий пан 
гукав лиш одне: „Геть мені з дому! Геть!”

Тільки за деякий час нарешті вдалося домашнім розі-
братися, що тут сталося. І поштивий економ служив па-
нові до смерті, яка за кілька літ настала. 

Ціле щастя, що ніхто з учасників тієї пригоди не мав 
хворого серця, бо тоді б уже не обмежилося „уявним 
трупом”. 
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Генрієта Блендовська на початку XIX сторіччя залиши-
ла свої спостереження над українськими забобонами: 
„На чотирьох рогах містечка Гущі стоять однакові муро-
вані стовпи з залізним хрестом на версі. Я поцікавилася, 
чим викликана така одностайність, і почула, що стовпи 
ті стоять з наказу невідомого духа. 

Старостина (вдова старости. – Ю. В.) і її сини добре 
пам’ятали ту пригоду, коли щовечора об однаковій порі 
до вікна щось стукало. Та щоразу, коли вони вибігали 
подивитися, то нікого не бачили. Кілька вечорів навіть 
чатували під тим вікном, та ніхто не з’являвся, а стукання 
тривало. Запросили парохів, водою свяченою кропили, 
та нічого не допомогло. Врешті один зі священиків став 
запитувати духа, чого він потребує, та запропонував, що 
буде вгадувати його бажання, а дух, щоби відстукав, 
коли він вгадає. 

Дух мовчав при згадці про молитву і службу Божу, 
але відстукнув на згадку про фігуру. „Яка ж то має бути 
фігура? – допитувався панотець. – Дерев‘яна?” – Нічого. 
– „Кругла?” – Нічого. – „Чотиригранна?” – Так. 

Таким чином допиталися, і відколи стали мурувати ті 
стовпи, тиша і спокій настав у будинку”.
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Іншу історію з духами знаходимо у спогадах Бенедик-
та Ґреґоровича, який жив на початку XIX ст. у лемків-
ській Мушині. 

„Розійшлася у містечку вістка, що в одному домі на 
ринку навпроти нашого помешкання страшить. Ніхто в 
цьому не смів засумніватися, оскільки кожного вечора, 
як тільки звечоріло, починало страховисько з-за печі ки-
дати каміння, тріски, пір’я та інше сміття, що зазвичай 
до півночі тривало, а часом і після півночі і над ранком 
повторювалося так, що бідні мешканці спочинку зна-
йти не могли і вже навіть подумували той дім покинути. 
Обнишпоривши стрих і геть усі закутки, жодного стра-
ховиська не викрили. Жодні зусилля і умовляння отця 
пробоща не допомогли, а мешканці того дому набрали 
переконання, що їх непокоїть дух їхнього батька чи ма-
тері, який хоче їх звідти вигнати”. 

Врешті та справа зацікавила владу, і вона склика-
ла комісію. „Цю комісію, – пише Ґреґорович, – очолив 
мій батько. Він запідозрив тут якесь шахрайство, яке 
неодмінно мусить бути покаране, а для бідних мешкан-
ців нещасного дому має повернутися омріяний спокій. 
Оглядаючи приміщення, він спостеріг у кутку над піччю 
шпару, яку, розсовуючи і зсовуючи дошки, можна було 
у будь-який час збільшити чи звузити. Піднявшись на 
стрих, переконався, що такого самого сміття, яке літало 
по хаті, було тут повно. Тут таки на стриху височів досить 
об’ємний комин, який піднімався з печі і через стрих ви-
ходив на дах. Стрих межував з сусіднім стрихом, який 
відділений був від іншого стіною з дощок. Можна було 
здогадатися, що колись обидва ці будинки становили 
один. 

Розслідування пана судді увінчалося тим, що „дух” 
попався на гарячому вчинку. Страховисько упіймали, 
а виявилася ним чотирнадцятилітня донька сусіда, яку 
на це діло напоумив татуньо. Вона перелазила зі свого 
стриху на сусідній, відхиливши дошки і сховавшись за 
комином, через шпару над 
піччю шпурляла сміттям. 
Коли ж хтось піднімався на 
стрих, вона тихенько зни-
кала. 

Наскільки геніальною 
була ця річ у своїй простоті, 
настільки банальною була 
мета цієї акції. Коханий та-
тунцьо, творець ідеї, маючи 
на меті налякати сусіда і на-
бути його будинок за без-
цінь, уже тривалий час без-
результатно з ним судився. 
Але, замість стати власни-
ком ще одного будинку, він 
став власником „кози” (по-
трапив до ув’язнення. – Ю. 
В.)”. 

Завершує свою оповідь 
автор оптимістично: „Цей 
випадок відкрив забобон-
ним мушинцям очі і переко-
нав їх, що не варто вірити у 
страхи, оскільки їх нема”.

ВИТІВКИ ДУХІВ
Юрій ВИННИЧУК

Я маю особливу насолоду від читання 
книг, які ніхто більше, окрім мене, не читає. 
Маю на увазі давні спомини, в яких можна 
натрапити на чимало цікавинок. Не бракує 

там і різних дивовижних трафунків, ові-
яних таємничістю і містикою.




