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ВСТУП 

 

Ще від епохи романтизму, з деякою прогалиною у ХХ ст. тема міфології, як 

складова етнографічних досліджень цікавить багатьох науковців, таких як 

Г. Глінка, А. Кайсаров, М. Костомаров та інші, і як не дивно окрему увагу 

завоював такий аспект, як вивчення традицій певного регіону на основі 

літературних творів. Дослідженням репрезентації Гуцульщини у художній 

літературі займались такі вчені, як П. Будівськогий, В. Гнатюк, Я. Головацький, 

Д. Наливайко, А. Онищук, М. Пазяк, В. Шухевич та ін. Одним з найкращих 

українських творів про Гуцульщину є повість «Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського, саме у ній чи не найкраще подано традиції, вірування й 

світогляд гуцулів.  

Про те, як працював Коцюбинський, Гнатюк писав у своїх спогадах: «Наперед 

студіював він місцеву природу, ходив по лісі та по царинках... Робив собі всякі 

записки, розмовляв із селянами на різні теми, заходив до їх хат, придивлявся все 

пильно, не поминаючи нічого, навіть найменшої дрібниці... У 1911 р. зробив 

прогулянку до Голів, звідки разом із учителем Л. Гарматієм їздив на полонину 

Скупову, ночував там при ватрі, їв бануш і приглядався полонинському життю. У 

Головах ходив також на «посіджінє» (забави при мерці); оглядав надто забагато 

похорон і весіль» [5, с. 80]. 

Як справжній митець, Коцюбинський завжди цікавий і актуальний. Як класик 

національної літератури він достеменно не пізнаний, що відкриває перспективи 

все нових прочитань і перечитувань його творів.У наукових працях іноді 

наштовхуємося на невмотивовані чи застарілі оцінні судження про його творчий 

доробок. Тому завданням сучасних студій є подолання інерції дослідницьких 

підходів до феномена Коцюбинського, віддавши належне численним працям 

попередників і напрацьованому ними багатому досвіду. 

М.Коцюбинський зумів створити стиль, який став першорядним здобутком 

новітньої української прози, відкрив обшири для творчих пошуків наступних 
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поколінь письменників і дослідників літератури. Безсумнівним є його провідне 

місце в каноні новочасної української словесності. Через те відкриті ним художні 

світи завжди вабили і вабитимуть українського читача. 

Не можна відтворити художній світ літератури без знань фольклорних 

традицій та міфологічного підґрунтя. Збереження нацією певних народних 

елементів – основа духовності людини. Українські письменники та й зарубіжні 

поступово повертаються до цієї основи, проте М. Коцюбинський наголошує на 

важливості не тільки усвідомлення основ буття, а й збереженні духовної 

спадщини для нащадків. Це джерело літературного існування. Хоч наразі є деякі 

дослідження міфопоетики «Тіней забутих предків» (Г. Хоткевич, С. Лютікова, 

Р. Корогодський, У. Ханас), але проблема вивчена надостатньо. Цим і зумовлена 

актуальність обраної теми. 

Мета роботи полягає в осмисленні міфологічного простору та з’ясуванні 

значення міфологем у розкритті ідейного змісту повісті М. Коцюбинського «Тіні 

забутих предків».  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) окреслити теоретичні контури поняття неоміфологізм; 

2) осмислити джерела, якими користувався письменник при написанні повісті; 

3) дослідити вплив національних вірувань та традицій на творчість 

письменника; 

4) визначити особливості світогляду гуцулів у інтерпретації автора; 

5) з’ясувати специфіку реалізації у повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих 

предків» архетипів та міфологем. 

Об’єкт дослідження – неоміфологізм в художній літературі, особливості 

творчого стилю М.Коцюбинського.  

Предмет аналізу −  явища неоміфологізму у повісті М. Коцюбинського «Тіні 

забутих предків». 

Методологічною основою роботи є дослідження вітчизняних учених у галузі 

фольклористики, релігієзнавства та етнограії (В. Войтович, І. Огієнко, Г. Бердник, 
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Н. Хобзей та ін.), розвідки В. Шухевича та Етнографічної комісії товариства імені 

Шевченка, якими користувався М. Коцюбинський перед написанням повісті. 

 Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості використання їх у навчальних курсах історії української літератури, 

українознавства, фольклору та міфології в закладах вищої освіти.  

 Апробація результатів дослідження. Основні тези та результати наукового 

дослідження апробовано у формі доповіді на студентській науковій конференції 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (24 

квітня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) та публікації в студентському 

науковому збірнику К-ПНУ імені Івана Огієнка. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та 

списку використаних джерел (25 позицій).  
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РОЗДІЛ 1  

ЯВИЩЕ НЕОМІФОЛОГІЗМУ В ПИСЬМЕНСТВІ  

ТА ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИТИЦІ 

1.1 Неоміфологізм у літературі кінця ХІХ − початку ХХ ст. 

 

 

В літературі XX ст. міфологізм виступає в якості художнього засобу. Він 

отримує блискуче вираження у романі в процесі переходу від класичного реалізму 

XIX до модернізму XX ст. Міфологізм вийшов за рамки соціальних та історичних, 

в яких розгорталась дія романів XIX ст., коли точка зору була виключно 

історична і соціальна; модерністський роман відмовився від цієї точки зору, що є 

природною реакцією на застарілий еволюціонізм. Соціально-історичний підхід 

визначав структуру роману XIX ст., тому відмова від даного підходу сприяв 

порушення сформованого структурного порядку. Модернізм компенсує цей 

безлад символічними засобами, в тому числі міфологічними. Таким чином, 

міфологізм стає інструментом оповідного структурування. Модерністський 

міфологізм пов'язаний деяким чином з фрейдистським та юнгіанським 

психоаналізом, який замінив соціальну характерологію XIX ст.  

У романі XX ст. існує чимало варіантів міфологізації – наприклад, 

апологетичний підхід до дохристиянскої міфології у Д.Г. Лоренса («Пернатий 

змій»), опис здичавіння людини у У. Голдінга («Володар мух»), синтез позицій 

Т.Манна і Дж Джойса у Г.Броха («Сновиди», «Смерть Вергілія», «Невинна»), 

експлуатація грецької міфології на манер Джойса у Дж Апдайка («Кентавр») і т. д. 

У «Презирстві» А.Моравіа знаходимо вже реакцію на міфологізм Джойса. [16, 

с. 130]. В культурі і літературі початку ХХ століття формуються ті якісні 

особливості міфологізму ХХ ст., які дозволять визначити його як феномен 

«неоміфологізму». Орієнтація значної частини літератури ХХ ст. на первісний 

міф чи міфологічні структури мислення, поява численних творів, в яких 

з’являються авторські тенденції до міфотворення – усе це спонукало багатьох 

критиків до висновку, що в літературі настала нова, міфологічна ера. Якщо в 

літературі ХIХ ст. виразно усвідомлювалася дистанція між міфом архаїчним і 
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його сучасною інтерпретацією, то міфи ХХ ст. формується на основі сучасної 

історії, сучасного буття і побуту, за загальними схемами міфологічного мислення. 

 Однак було б помилкою стверджувати, що лише XX ст. створило умови 

активного використання міфологічних констант – міф ніколи не зникав зі 

свідомості людей, а отже, відображався у літературі, культурі, мистецтві. Кожна 

епоха дбайливо ставилася до культурних традицій, її представники намагалися з 

точки зору епохи-реципієнта прочитати і пояснити міфологічну спадщину, 

порівняти її змістові домінанти зі своїми проблемами й конфліктами. На зламі 

тисячоліть цей аспект проявився у контексті «неоміфологічної поетики» (у 

західному літературознавстві усталився термін «міфопоетика»), яка орієнтується 

на осмислення функціонування легендно-міфологічних структур у дискурсі 

глобальних онтологічних й аксіологічних проблем сучасної цивілізації. 

Зауважимо, що неоміфологізм як літературне явище не має чіткої й однорідної 

парадигми визначення чи тлумачення. Російський дослідник Е.Мелетинський у 

праці «Від міфа до літератури» зауважує, що «в літературі XX ст. «міфологізм» 

проявився як художній засіб, що відповідає певній концепції світу. Пафос 

міфологізму полягає у виявленні сталих і вічних принципів, схованих за 

рутинною завісою» [16, с.129]. Міфологічне мислення орієнтовано в глибину 

культури, спрямоване на розкодування архаїчних витоків як власне явищ 

дійсності, так і образів, породжених фантазією художника. Вчений характеризує 

прояви неоміфологізму у сучасному романі і доходить висновку, що міфотворча 

фантазія сучасних митців реалізується у багатоплановому використанні античних, 

біблійних міфів та легенд та створенні авторських міфів. Неоміфологізм існує 

тільки в контексті і породжується через сполучення як мінімум двох текстів, один 

з яких належить до архаїчної культурі, а інший − до сучасної.  

Спостереження різних дослідників щодо поняття неоміфологізму різняться як 

самим їх означенням, так і тлумаченням суті цього явища, однак спільним для 

них є переконання, що XX ст. стало простором для широкого вияву авторського 

міфологізування, яке проявилося, насамперед, у використанні античної і біблійної 

спадщини, а також новому сприйнятті і прояві цієї традиції. Зацікавлення 
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письменників ХХ ст. первісними міфами зумовлене багатьма причинами, 

передусім, узагальнюючим характером міфа, його космологічністю, присутністю 

у навколишньому світі явищ, які не піддаються раціоналістичному поясненню. 

Варто згадати ніцшеанське протиставлення міфа історії, його концепцію 

становлення світу як вічного повернення, твердження про ілюзорність 

філософських і логічних категорій, які Ф. Ніцше вважає суб'єктивними, 

протиставлення волі до пізнання і втраченого міфа, насамкінець, звернення до 

міфотворчості як до необхідного засобу оновлення культури і людини. 

У літературі XX ст. основна відмінність неоміфологічних тенденцій полягає 

не в частоті звертання митців до тих чи інших міфологічних мотивів, тем чи 

сюжетів − вона проявляється, передусім, у вільнішому, підкреслено ігровому 

використанні даних мотивів і сюжетів, у посиленні ролі міфа й архетипів 

міфологічної свідомості в структурі оповіді та у втіленні авторських світоглядних 

бачень. Особливістю літератури XX ст. є також те, що саме в цей період 

тенденція до міфологізації чітко проявилася в прозаїчних жанрах, насамперед, у 

романі, оскільки міфологічне начало в поезії та драмі наявне і на ранніх етапах 

розвитку словесного мистецтва.  

У неоміфологічних текстах розкриваються, насамперед, сучасні теми. 

Причому співвідношення міфологічного й історичного в творах неоміфологічного 

мистецтва може бути різним як кількісно (залежно від наявних у тексті окремих 

міфологем і міфологічних образів, що вказують на можливість міфологічної 

інтерпретації зображуваного, до введення двох і більше рівноправних сюжетних 

ліній. Наприклад, у романі «Майстер і Маргарита» М. Булгакова розвиваються 

одночасно два художні ракурси: новозавітний мотив осудження Христа та історія 

з російської «надреальності» середини XX ст.), так і семантично (коли міф 

виступає у функції інтерпретатора історії та сучасності, а ці останні відіграють 

роль матеріалу, який є об'єктом впорядкованої інтерпретації. Принагідно 

згадаємо, що невдачі героїв Ф. Кафки можна розуміти як втрату вічності і раю. 

Адже людина не визнала своєї причетності до скоєного гріха, до непослуху перед 

Богом і переклала вину на інших, прагнучи уникнути покарання. Міфологема 



9 

втраченого раю, яка імплікує тугу за світом дитинства, за досконалістю і 

гармонією, є вихідним моментом аналізу вчинків персонажів Ф.Кафки). 

Передусім, міфологічна думка сконцентрована на таких метафізичних 

проблемах, як тайна народження і смерті, доля і призначення людини та інші, які 

в певному сенсі є периферійними для науки. Міфологія постійно пояснює 

незрозумілі життєві явища за допомогою більш виразних, осяжних для розуму 

речей. Відтак, визначальною рисою сучасного міфа є намагання перетворити хаос 

у космічну гармонію, повернути сакральний елемент як дороговказ для людини і 

розкрити суть одвічних духовних проблем у новому історично-соціальному 

контексті [17, с. 292−293]. Новий міф народжується не в колективних уявленнях 

архаїчної спільноти, а в ситуації відокремленості та самозаглибленої самотності 

персонажа. Звідси − поєднання міфологізму з психологізмом, внутрішнім 

монологом, з літературою «потоку свідомості». У сучасній слов'янській 

літературі можна виділити кілька типів художнього неоміфологізму. Перший – це 

створення художником своєї оригінальної системи міфологем, тобто, «авторських 

міфів». Об'єктом такого міфологізування стають не тільки вічні теми (любов, 

смерть, віра, самотність), а й світ відчуженої особистості в умовах машинної 

цивілізації. Це виявилось у різноманітних поетичних жанрах. Типовим прикладом 

авторського неоміфологізму є прозова творчість польських авторів Л. Стаффа, 

Б. Шульца, Т. Новака, поезія серболужицького митця Ю. Коха. 

Наступним різновидом неоміфологізму є відтворення глибинних 

міфосинкретичних структур мислення: порушення причинно-наслідкових зв'язків, 

сполучення різних часів і просторів, роздвоєність персонажей, які намагаються 

знайти понадлюдську основу буття. У цьому випадку міф не є єдиною сюжетною 

лінією − він співвідноситься з іншими міфами, з темами історії та сучасності. 

Власне, у творах Лесі Українки, Б.І.Антонича знаходимо переплетення сучасності 

з архаїчними правзірцями, герої мають своїх прототипів, а події відтворюють 

прецедентні архетипні ситуації. 

Запозичення з міфології сюжетів, мотивів, образів, створення варіацій на теми, 

які містяться в античній міфології, становить ще один інваріант неоміфологізму. 
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У художній творчості символістів, експресіоністів посилилось використання 

ключових міфологем, які корінням своїм сягають романтизму. Створюються 

численні стилізації на міфологічні теми з залученням не тільки традиції 

європейських міфів, а й міфології інших народів. Це проявилося, насамперед, у 

символістській та неоромантичній драматургії, наприклад, у «Кассандрі» Лесі 

Українки. Значне місце міфологічні мотиви посідають у поезії М. Волошина, 

М. Гумільова. Українському поетові Є. Маланюку притаманний особливий підхід 

до оцінки й інтерпретації явищ і подій дійсності, який можна трактувати як 

містичне прозріння сутностей буття. Для митця властиве сприйняття всіх явищ та 

речей як таких, що входять у систему містичних подібностей і винятків. Від-

повідно, проникнення в сутність реалій буття відбувається через ототожнення, 

проведення аналогій, порівняння з міфологічними колізіями, що забезпечується 

активністю міфологічної свідомості й міфологічної пам'яті. 

Ознаки неоміфологізму притаманні магічному реалізму та творчості 

представників «химерної прози», для яких передусім характерне поєднання 

елементів реального й фантастичного, побутового та міфологічного, дійсного, 

натуралістичного та уявного, таємничого, варварського й цивілізаційного, 

чуттєвого та раціонального. В українській літературі представниками цієї течії 

були Леся Українка «Лісова пісня», О.Кобилянська «В неділю рано зілля копала» 

та М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». 

Основні акценти для розуміння неоміфологізму виокремив О. Лосєв, 

визначивши діалектичну форму міфу. Йдеться про чудесну особистісну історію, 

розгорнуте магічне ім’я, фетишизацію певної догматизованої ідеї, притаманну, 

зокрема літературі «соцреалізму». В Україні питання неоміфологізму 

досліджували А. Волков, А. Нямцу, С. Абрамович, І. Заприч.  

Міф є невід'ємним елементом кожної культури, який постійно відроджується; 

кожна історична епоха творить свою міфологію, яка лише опосередковано 

пов'язана з історичною реальністю. Міф є постійним продуктом живої віри, яка 

потребує чудес, суспільної позиції, обґрунтування, моральної норми. Прикметною 

особливістю літератури XX ст. стало активне звернення до міфологічних констант 
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і проникнення їх у свідомість людини на психологічному, емпіричному рівні, а 

також модифікація міфологемних образів та символів, що зумовило виникнення 

авторського міфотворення, нове переосмислення міфологічних сюжетів. 

Міфологічний напрям сучасної літератури, який характеризується 

поліфункціональністю, отримав назву «неоміфологізм». 

Неоміфологізм є характерним явищем літератури XX ст., який проявив себе і 

як художній прийом і як світовідчуття. З наведених прикладів можемо зробити 

висновок, що міфотворчість в українській літературі відтворює 

загальноєвропейську тенденцію неоміфологізації літератури. Митці активно 

творять і переосмислюють ключові міфологеми, характерні для культурної 

спадщини усіх поколінь. Це − міфологема золотого віку, втраченого часу, життя і 

смерті, топос раю, міфологема Книги. Прикметно, що в середині XX ст. з'явилася 

тенденція реконструкції так званих «авторських» (або «художніх») міфів, 

заснованих на механізмах урізноманітнення міфологічного шару в структурі 

художнього твору. Причиною виникнення неоміфологізму, який засвідчив 

подібні типологічні риси у більшості сучасних авторів, стала цивілізаційна криза і 

певний занепад культурної та народної традиції, деградація людської особистості, 

яка перетворилася на споживача матеріальних благ, цінностей. Одним з 

найяскравіших представників течії неоміфологізму в Україні був 

М.Коцюбисський – глибокий психолог та модерніст. 

 

1.2. Дослідження творчості М.Коцюбинського  

та міфологічного простору його творів 

 

Дослідження творчості М. Коцюбнського має тривалу історію. А початок 

критичної оцінки творчості письменника поклав І. Франко, який особисто 

проводив для М. Коцюбинського екскурсії Карпатами. Ще за життя письменника 

аналізом його творчості займались Г. Хоткевич, Л. Старицька-Черняхівська, 

С. Русова, О. Грушевський. Згодом з’явився цілий дискурс щодо творчості 

М.Коцюбинського, який доцільно поділити на три етапи: дототалітарний (1900 – 

перша пол. 1920-х рр.); тоталітарний (кінець 1920-х − перша пол. 1980-х рр.); 
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посттоталітарний (кінець 1980-х – 1990 рр.) [5, с. 10]. Для дототалітарного періоду 

характерна свобода в оцінці творів М. Коцюбинського, закладена ще 

прижиттєвими критичними відгуками на його прозу. Проте для тогочасних 

досліджень характерна безсистемність, викликана відсутністю дослідницького 

канону, фраґментарність аналізу. Навіть монографії С. Єфремова, І. Лакизи, 

А. Лебедя не дають цілісного уявлення про творчість прозаїка. В Україні 

письменника трактували як реаліста, геніального майстра слова, найважливіше 

для якого – настрої села, породжені новими соціальними процесами, пробудження 

класової свідомості простої людини.  

У тоталітарний період дослідження характеризуються войовничістю авторів у 

відстоюванні канону, що зумовлює багатство полемічних засобів: риторичних 

фігур, емоційно забарвленої і політично заанґажованої лексики (І. Лакиза, 

І. Стебун, В. Коряк) [2, с. 46]. Натомість дослідник творчості М. Коцюбинського, 

видавець і редактор його численних творів академік С. Єфремов писав: «Про 

зрілість його (Коцюбинського) у повному творчому розумінні цього слова можна 

говорити тоді, коли він почав писати в імпресіоністичному стилі» [14, с. 33]. 

П. Филипович також відзначав, що М. Коцюбинський як «глибокий психолог та 

знавець душі людської й найінтимніших її порухів» – «це імпресіоніст, що 

цікавиться найдужче тими враженнями, які справляють... як події внутрішніх 

переживань, так і контури, краски, мелодії навколишнього світу» [14, с. 34]. Ці 

думки представників «розстріляного відродження» повторюють сьогодні й деякі 

сучасні дослідники. 

Дослідження 1960 – першої пол. 1980-х рр. користуються ідеологічними 

штампами більш помірковано. На цей період припадає написання великої 

кількості ґрунтовних праць, які містять досить-таки цілісні дослідження творів 

М. Коцюбинського, здійснені здебільшого в традиційно-інтерпретаційному ключі. 

До найвагоміших досліджень цього періоду належать, зокрема, праці М. Грицюти, 

Н. Калениченко, П. Колесника. 

Посттоталітарний період коцюбинськознавства можна визначити як епоху 

руйнації канону, епоху повернення свободи і втрати цілісності аналізу. Головною 
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тенденцією аналітичного дискурсу в сучасний період є розуміння складності 

завдання вичерпного і повного аналізу творів М. Коцюбинського, яке зумовлює 

свідому частковість, фраґментарність дослідницьких завдань. Так автори 

глибоких і переконливих розвідок про творчість митця Ю. Кузнецов та В. Агеєва 

свідомо торкаються локальних питань, зокрема, питань імпресіоністичної поетики 

письменника.  

Значно розширився в сучасному літературознавстві діапазон методів 

дослідження. Якщо раніше найуживанішими при аналізі творів         

М. Коцюбинського були біографічний, компаративістичний методи, традиційно-

інтерпретаційні підходи, то зараз методологію дослідження урізноманітнили 

елементи психоаналізу, структурального аналізу, міфопоетичні підходи до 

прочитання тексту. У світлі міфопоетичного підходу найбільше цікавим твором 

М. Коцюбинського є «Тіні забутих предків», тому дослідження міфологічного й 

фольклорного простору повісті все більше привертає увагу сучасних 

літературознавців та етнографів (Марків Р.В. автореферат «Міфологічний 

фольклоризм в українській літературі початку ХХ століття (на матеріалі творів 

О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Лесі Українки», Сяпіна Т.В. автореферат 

«Міфопоетика творчості М. Коцюбинського»).  

Найбільшої актуальності ця проблема набула після здобуття незалежності 

Україною, тому що визначаючи своє право на державу, постала нагальна 

проблема у ідентифікації національності, повернення народу його історії, 

традицій і вірувань, всього того, що робить українців унікальними. А саме тепер, 

як ніколи раніше, під час надзвичайного національного піднесення, народ України 

потребує повернення втрачених духовних цінностей, того, що знищували імперії 

протягом віків, тих знань яких нас позбавили й яких ми так потребуємо, для 

національного самовизначення. Але і досі немає ґрунтовних досліджень 

міфологічного простору «Тіней забутих предків», як одного з найкращих творів 

про Гуцульщину. 
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РОЗДІЛ 2  

МІФОЛОГІЧНИЙ ҐРУНТ ПОВІСТІ М.КОЦЮБИНСЬКОГО  

«ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» 

2.1. Історія написання повісті 

 

Інтерес до життя гуцулів з’явився в М. Коцюбинського ще в 1902 р. 

В. Гнатюк, відомий фольклорист і етнограф, надсилає письменникові багатотомні 

видання етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 

Тут і коломийки, і легенди, і анекдоти, зібрані самим В. Гнатюком у Закарпатті. У 

1906 р. Коцюбинський пише Гнатюкові: «Розважали мене під час вакацій Ваші 

коломийки. Що за хороша книжка! Просто подивляєш багатство народної 

творчості, багатство, колоритність мови… Буду красти, − певно, скаже кожен 

письменник, читаючи сю книжку...» [13, с.92]. Окрім того М. Коцюбнський 

зачитувався «Матеріалами до гуцульської демонології. Записаними у Зелениці, 

Надвірнянського повіту 1907–1908 рр.» А. Онищука, 5-томником «Гуцульщина» 

В. Шухевича, «Гуцульськими примівками» Івана Франка – у 5 томі 

«Етнографічного збірника» 1898 року та трьома томами «Писань Осипа Юрія 

Федьковича-Гординського», Львів, 1902. 

І лише улітку 1911 р. Коцюбинський, повертаючись з Капрі, де він лікувався, 

вирішує здійснити давню мрію − відвідати Карпати. У листі М.Горькому від 27 

серпня 1910 р. він пише: «...я решил закончить свой отпуск отдыхом в Карпатах, 

на границе с Венгрией...) Если бы Вы знали, какой это удивительный, почти 

сказочный уголок, с густозелеными горами, с вечно шумящими горными реками, 

чистый и свежий, точно вчера родившийся. Костюмы, обычаи, весь уклад жизни 

гуцулов, проводящих все лето со своими стадами на вершинах гор, − настолько 

своеобразны и красочны, что чувствуешь себя перенесенным в какой-то новый, 

неведомый мир» [14, с.126]. Короткі відвідини Криворівні в 1910 р. ще не дали 

Коцюбинському достатньо матеріалу для твору. Бажання написати про 

«незвичайний казковий народ» – гуцулів не залишає його. Тому в 1911 р., у липні, 

вдруге прибувши до Криворівні, письменник вивчає життя гуцулів, їхні звичаї, 
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побут, фольклор, описує говірку, назви рослин, проймається духом гірської 

природи. І кожного разу, надсилаючи листа з Криворівні, з його вуст зривається 

слово «казка». Відчуття казковості карпатського життя не полишае письменника. 

Із захопленням він знову відписує М. Горькому 29 липня 1911 р.: «Все время 

провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, легком и грациозном, 

как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на «полонинах», где 

гуцулы-номады проводят со своими стадами все лето. Если бы Вы знали, как 

величественна здесь природа, какая первобытная жизнь. Гуцулы 

оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. 

Глубокий язычник-гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми 

духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался 

только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, 

преданий, поверий, символов! Собираю материал, переживаю природу, смотрю, 

слушаю и учусь» [14, с. 127].  

З нотатника і начерків Коцюбинського до твору видно, які дивні, вигадливі 

образи викликає в нього карпатська природа. Насамперед його вражають «гори, 

які вікують у такій тиші, що чують навіть дихання худоби». Коли пливуть хмари, 

їх «лице» видається письменникові рухливим. «Зажурені гори вкрила сумна 

смерека. їх поять сумом тіні од хмар, що все стирають бліду усмішку царинок», 

Серед цього таємничого дихання предковічнихгір чарує письменника живий, але 

суворий Черемош. «Кипів холодний Черемош», − записує Коцюбинський. І далі: 

«Кучерявий Черемош сердито поблискував сивиною і світивсь попід скелі 

недобрим зеленим вогнем». Вся природа одухотворена: «В тихих місцях 

Черемош, як ситий віл, а там, де йому твердо лежати, він скаче скажено з каменя 

на камінь». У природі письменник бачить незвичайну красу, зв’язок в усьому: 

«Чорні смереки спускають сум свій в Черемош, а він несе його долом й оповідає 

(...) Вітри чешуть кучері гірських смерек, а сонце мастить їх. Смереки вигідно 

поклали свої тіні на зеленій отаві». І в центрі цієї природи людина − «гуцул − 

здоровий, як гірське повітря, легкий, як потік у свому бігу» [14, с. 128]. Ці та інші 

образні замальовки природи майже в незмінному вигляді входять у твір. 
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Про те, що М. Коцюбинський міфологічності відвів окреме місце у творі 

свідчить назва, яка далась письменнику не одразу. У нотатках письменник 

перебирав 13 варіантів назви: «В зелених горах», «Сила забутих предків», «Тіні 

минулого», «Голоси передвічні»… і нарешті «Тіні забутих предків». Михайло 

Коцюбинський довго підбирав відповідні слова, аби відобразити у назві не просто 

тему повісті, а ідею, дух яким наповнено цей твір. Вже з назви ми розуміємо, що 

мова піде про забуті вірування й традиції українського народу. Але ж вони живі і 

досі! − скажете ви. Саме тому ми можемо зробити припущення, що у назві твору 

йдеться про інше, а саме про втрачені сакральні знання наших предків, які 

збереглися у найбільш віддаленому й закритому куточку України – Карпатах.  

 

2.2. Відтворення синтезу християнських 

і язичницьких традицій у житті гуцулів 

 

Так, саме у Карпатах ми чи не найяскравіше бачимо як християнство міцно 

переплелося з язичництвом і утворило окрему, унікальну релігію. Звучить 

химерно, але мало хто знає, або просто мало хто думає про те, що православна 

віра не є монотеїстичною й не так далека від язичництва, яке нібито викорінили 

тисячу років тому. Це прекрасно відобразив у своїй повісті М. Коцюбинський. На 

питання взаємозв’язку релігій у творі особливу увагу звертали такі науковці, як 

Т.Боровська, А.Гурдуз, Ю.Кузнєцов, Г.Логвин, Н.Логвиненко, Л.Міхалінчик, 

П.Орлик, Р.Піддубна та ін. Питання релігії завжди дуже тонкі й багатогранні. У 

дослідженні цього питання ми спиратимемось на працю І. Огієнка 

«Дохристиянські вірування українського народу», в якій детально описано 

історію схрещення язичницького та християнського світогляду. Важливість 

досліджень давніх вірувань науковець пояснює так: «Віра народу лежить в основі 

його культури, і цієї культури годі нам зрозуміти без вивчення народньої віри. А в 

основі цієї народньої віри – більше чи менше – лежить таки його віра 

дохристиянська. У цьому вага дохристиянських вірувань. І хоч Церква 

осуджувала їх тисячі раз, дохристиянські вірування («поганство») ясно знати по 

всіх християнських землях ще й тепер, і скрізь вони живі й активні» [10, с. 5] 
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Сам М. Коцюбинський у листі до М. Горького так описував вірування гуцулів: 

«дуже оригінальний народ з багатою фантазією, зі своєрідною психікою. 

Глибокий язичник – гуцул все своє життя, до смерті проводить в боротьбі зі 

злими духами, що населяють ліси, гори і води. Християнством він скористався 

лише для того, щоб прикрасити язичницький культ» [13, с.34]. Тобто по суті все 

життя, світогляд цього «казкового» народу являє собою схрещення християнських 

і язичницьких вірувань і описувати шляхи дотику цих релігій можна безкінечно, 

ми ж зупинимось на трьох найяскравіше розкритих у аналізованій повісті 

напрямків: усвідомлення себе й оточуючого світу; уявлення про Бога та Арідника 

(злого духа); святкові обряди й традиції. Зі слів самого М. Коцюбинського 

гуцульський «нарід наскрізь поганський», але цікаво те, що самі носії цього 

світогляду вважають себе християнами. Це ми бачимо і в привітанні: «Слава 

Ісусу! – привітався Іван… Навіки слава! – обернувся він до Івана» [12, с. 141]; і в 

визначенні себе як християн «Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, 

хати й загороди та чигають на християнина або на маржину, щоб зробити їм 

шкоду» [12, с. 130], при чому в цьому реченні відбито, що 7-літній Іван вже має 

стійке уявлення про природу, як живу істоту, що притаманне язичництву, та 

визначає себе як християнина (у цьому контексті поняття наближене до 

«праведника», а не релігійного спрямування); і найцікавіше, що найбільш 

пройняти язичництвом персонаж «земний бог» − мольфар Юра у своїх 

заклинаннях використовує термін «християнський глас» [12, с. 63], що ніби 

ототожнений з людством загалом. 

Як же поєднались такі протилежні поняття? Іван Огієнко описує це так: 

«Християнство взаконило велике число нечистої сили, бо дуже багато було її в 

Старому Заповіті, і вияснювало її походження, про що натяки є в Старому й 

Новому Заповітах. Стародавнє оповідання каже, що деякі Анголи за свою гордість 

були скинені з Неба до аду, а новітні додають, що хто попав у воду – став 

водяником, хто в болото – болотяником, хто в ліс – лісовиком, а хто в поле – 

польовиком. Живуть ці дияволи там же, де жили старі боги: по лісах, по болотах, 

у проваллях, безоднях, ярах, у дуплах сухих дерев, по млинах, по пустках і т. ін.» 
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[10, с. 150]. Тобто з цього твердження випливає, що духи природи не 

заперечуються християнством, а просто пояснюється з іншого боку. З 

християнського визначення випливає, що всі духи природи злі, натомість в 

уявленні народу це не зовсім так, адже вони можуть як шкодити так і допомагати, 

як наприклад «веселий чугайстр, який зараз просить стрічного в танець та 

роздирає нявки» [12, с. 130], саме він намагався врятувати Івана. 

З такого розуміння світу органічно випливає і образ «Арідника (злого духа)» 

[12, с. 130], який хоч і названий негативним персонажем, у традиційному 

розумінні цього поняття таким не є. Арідник досить наближений до людей і 

подібний до них, але при цьому рівний Богові «бо був він, як Бог, з первовіку» 

[12, с. 150], «…арідник править усім…» [12, с. 130], він кмітливий, талановитий і 

працьовитий « мав силу до всього» [12, с. 150], «поробив арідник вівці, зробив си 

скрипку… Що є на світі − мудрощі, штукенція всяка, − то все від нього, від 

сотони» [12, с. 151]. Натомість Бог у віруваннях гуцулів «все знає на світі, лише 

нічого не вмів зробити», в цьому розумінні можна прочитати вищість розумової 

праці над фізичною, але тут же Бог виступає і не зовсім чесним: «мусив 

вимудровувати в нього або украсти», хоч і робив він це для хорошої мети, але 

така сутність Бога зовсім протилежна до християнського розуміння.  

Ще під іншим кутом, так як вся культура пішла від «злого», то й вона «постає 

не тільки як позитивне надбання людства, а й виявляється в таких негативних 

явищах, які завдають гуцулові шкоди» [14, с. 136]. Цікаво, що єдині інструменти 

які сотворив Бог – це трембіта і флояра, які є традиційними для Гуцульщини, але 

при цьому саме на флоярі грає демонологічний герой: «На камені, верхи, сидів 

«той», щезник, скривив гостру борідку, нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув у 

флояру» [12, с. 131], саме від нього Іван навчився грати прекрасні мелодії. 

Можливо, це тому, що Бог у розумінні гуцула не єдиний. Так само вищі сили 

гуцули бачать і в сонці, і в вогні, і навіть мольфар описується, як земний Бог. 

Тож, у цих визначеннях язичницький світогляд немає нічого спільного з 

християнським. По-перше за біблійною версією Диявол – це архангел, який був 

створений Богом, натомість у гуцульському світогляді ми простежуємо 
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первородність як добра, так і зла і в сукупності вони створюють все на землі. По-

друге в християнстві є чітке розмежування між демонами і Богом, який може бути 

лише один. Натомість як добре, так і зле можна знайти у всіх міфологічних 

персонажах повісті. Зважаючи на це молитви і прохання гуцула звернені не тільки 

до Бога, він задобрює всіх духів, «щоб зберегти маржинку» та свій добробут. 

Цікаво, що в цьому можна знайти схожість до християнських уявлень, адже і «У 

Требнику маємо окремі дві Молитві на демонів» [10, с. 150], Іван Огієнко 

пояснює це так: «Диявол шукає найрізніших способів нашкодити людині і ввести 

її в гріх, а одним з них є осквернити те, чого вживає вона, а тим і саму людину. 

Але в Требнику є кілька Чинів і Молитов запобігти цьому лихові: 1) чин, 

биваємий, аще случиться чесому скверному якову любо впасти в кладезь водний; 

2) в сосуд вина, іли єлея, іли меда, іли іного чесного; 3) молитва над сосудом 

осквернившимся; 4) молитва над пшеницею осквернившеюся, іли мукою, іли 

видом нікім; 5) молитва о скверно ядших (що з'їли нечисте)» [10, с. 150]. 

Так, схожою рисою між язичництвом і християнством є наявність святкового 

календаря. На сьогодні кожне свято називається в честь певного святого, або 

пов’язане із народженням, життям, хрещенням та воскресінням Ісуса Христа. Але 

такий календар не є християнським нововведенням, скоріше він вигаданий на 

основі язичницьких вірувань. «В глибоку давнину був у нас свій особливий 

релігійний календар, досить великий і широко розроблений, його характерною 

рисою було те, що він був міцно зв'язаний з природою та з хліборобством цілого 

року» [10, с. 265]. З прийняттям християнства почалась боротьба з старовірними 

обрядами: «Так, у Збірці російських Законів том XIV ч. 4, 33−34 уміщено таку 

заборону: «У Навечір'я Рідзва Христового і протягом Свят заводити, за 

стародавніми ідолопоклонними звичаями, грища, і наряджаючись в кумирську 

(ідольську) одіж, танцювати по вулицях і співати соромицькі пісні, – 

забороняється» [10, с. 271], але новій традиції не вдалось знищити багатовічні 

вірування, тому довелось їх адаптувати. Так, «Велеса заступив Св. Власій» [10, 

с.107], Перуна заступив Святий Ілля: «Часом била на полонині полова. Святий 

Ілля воювавсь з тими – цур їм та пек!» [12, с. 149] і т. д. Так, «чимало з 
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християнських Святих увійшли до народнього стародавнього календаря, але 

набули собі нового зафарбування й нових сил, згідно з народніми потребами. І 

навпаки, стародавні Свята й Святі міцно поєдналися з новими, передавши їм усі 

свої ознаки та сили. Усе це створило т. зв. двоєвір'я..» [12, с. 268]. 

У «Тінях забутих предків» М. Коцюбинський яскраво зобразив два 

християнські свята огорнені язичницькими традиціями: Теплого Юрія й Святий 

вечір (Різдво). Першим описано Різдво, або Коляда за язичницьким обрядом. 

Цікаво, що ці свята повністю співпадали за християнським і старовірним 

календарем. Тому до язичницьких обрядів просто додали службу в церкві й 

традицію ставити на стіл 12 страв, з того вийшло нове християнське свято. У 

«Тінях забутих предків»  це свято описується, як особливе таїнство: «На святий 

вечір Іван був завжди в дивнім настрої. Наче переповнений чимсь таємничим й 

священним, він все робив поважно, неначе Службу Божу служив. Клав Палагні 

живий вогонь для вечері, стелив сіно на стіл та під столом і з повною вірою рикав 

при тім, як корова, блеяв вівцею та ржав конем, аби велася худоба. Обкурював 

ладаном хату й кошари, щоб одігнати звіра й відьом, а коли червона од метушні 

Палагна серед курива того ознаймляла нарешті, що готові усі дванадцять страв, 

він, перше ніж засісти за стіл, ніс тайну вечерю худобі. ..Ще годилось закликать 

на тайну вечерю усі ворожі сили, перед якими берігся через ціле життя. Брав в 

одну руку зі стравою миску, а в другу сокиру і виходив надвір. Зелені гори, 

убравшись у білі гуглі, прислухались чуйно, як дзвеніло на небі золото зір, мороз 

блискав срібним мечем, потинаючи згуки в повітрі, а Іван простягав руку у сю 

скуту зимою безлюдність і кликав на тайну вечерю до себе всіх чорнокнижників, 

мольфарів, планетників всяких, вовків лісових та ведмедів. Він кликав бурю, щоб 

була ласкава прийти до нього на ситі страви, на палені горілки, на вечерю святу, − 

але вони не були ласкаві і ніхто не приходив, хоч Іван спрошував тричі. Тоді він 

заклинав їх, щоб не з'являлись ніколи, − і легко зітхав» [12, с. 157].  

Важливим старовиним повір’ям був і прихід душ померлих у цей день: 

«Палагна поглядала на чоловіка − і в згоді вони разом згинали коліна, благаючи 

бога, щоб припустив до вечері ті душі, що їх ніхто не знає, що пропадом 
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пропадають, бутанами побиті, дорогами покалічені, водами потоплені. Ніхто за 

них не згадає, ані встаючи, ані лягаючи, ніхто не згадає, дорогою йдучи, а вони, 

бідні душі, гірко пробувають у пеклі, чекаючи вечора святого... І коли так 

молились, Іван був певний, що за плечима у нього плаче, схилившись, Марічка, а 

душі нагло померлих невидиме сідають на лави» [12, с. 157] – ця традиція є 

відголоском культу предків, який довгий час панував на території України. Так 

гуцули святкують початок нового року й нема в них жодного сумніву в тому, що 

без цих обрядів рік вдасться «пропащим». 

Не менш загадковим постає і натупне свято: «Теплий Юрій одбира од 

холодного Дмитра ключі світові, щоб править землею. Повні води, на яких плава 

земля, піднесуть її вище до сонця, Юрій закосичить ліси і царинки, вівця ме 

обростати у вовну, як літом земля травою, а сінокоси спічнуть од худібки, 

заростаючи велико зелом» [12, с. 158] – так описується «християнське» свято 

Юрія, яке замінило свято приходу весни й початку хліборобського сезону. Саме в 

це день Палагна мала закінчити своє ворожіння для хорошого достатку: «Палагна 

ступала по мокрих травах і злегка тремтіла в ранішнім холодку. Вона була певна, 

що ніхто її не побачить, а якби й побачив, то що? Звісно, шкода було б, якби 

пропало її ворожіння. На благовіщення ще вона закопала у муравлисько сіль, 

булку й намисто і нині треба було все те звідти дістати» [12, с. 159]. 

Незважаючи на велику кількість обрядів, чи не найважливішими у житті 

гуцула є посмертні ігри – так звана грушка, яку так яскраво описав 

М.Коцюбинський у повісті. Сам автор бачив на власні очі виконання цього 

обряду, а отже передав його достовірно. Починає цей обряд звучання трембіти, 

яка грає лише 2 рази у житті людини. Обряд поховання на Гуцульщині зберіг 

традиції дохристиянської доби. Померлого тримали два дні, на третій ховали. 

Вечорами навколо покійника збиралися рідні й сусіди, дяк читав псалми, а після 

того усіх пригощали горілкою. Рідні за традицією мали голосити, бо душа 

померлого ще була коло тіла: «Ти пішов, а мене саму полишив... З ким же я буду 

тепер ґаздувати, з ким буду худібчину доглядати?.. − питала чоловікову душу 

Палагна» [12, с. 173]. Але душа вже й так багато настраждалась, тож щоб вона 
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спокійно відійшла рідних і саму душу розважали грою – «грушкою», молоді люди 

жартували, сміялись, танцювали й навіть цілувалися, коло покійного: «Ще 

несміливо тупали ноги, пхалися лікті, гуркотів часом ослін, голоси рвались та 

мішались в глухому гомоні юрми. І ось раптом високий жіночий сміх гостро 

розтяв важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче поломінь, бухнув з-під шапки 

чорного диму. − Ей, ти, носатий, купи у мене зайця! − басив зсередини молодий 

голос, і в одповідь йому покотився придушений сміх: − Ха-ха! Носатий!.. − Не 

хочу. Починалась забава» [12, с. 175].  

Верховинці перед хатою, де лежав покійник, розпалювали багаття, коло якого 

влаштовувалися танці. У хаті не пили воду, оскільки вважалося, що її могла пити 

душа. Якщо хтось хотів сісти на лавку, то дмухав на неї, щоб не розчавити душу 

покійного. Труну з дому виносили так, щоб перешкодити померлому відшукати 

дорогу додому. Покійника виносили ногами вперед через задні двері. Потім тричі 

стукали труною об поріг хати, щоб померлий попрощався з пращурами і більше 

не повертався. Важливо те, що, покійнику, як і в дохристиянські часи скидали на 

груди мідяки «на перевіз» душі до Царства мертвих. Коли труну з дому виносили, 

на тому місці, де вона стояла, розбивали новий горщик. А шлях, яким виносили 

покійного, посипали житом та ячменем, щоб вдома більше ніхто не помирав. 

Як бачимо, під час поховання поєднуються чимало елементів різних 

релігійних уявлень:  поряд з читанням псалмів − веселі ігри, поряд з свічкою в 

руках – монети на перевіз душі, саме це й утворює неповторний колорит і 

відображає суперечливий і складний світогляд гуцула. 

Отож, можемо зробити висновок, що стародавні язичницькі вірування й 

традиції міцно закріпилися у свідомості українців, особливо на Гуцульщині, що й 

описав М. Коцюбинський у «Тінях забутих предків». Сповідуючи християнство, 

українці не зреклися й культу предків та народного хліборобського календаря, що 

протягом віків передавалися на рівні етнічного коду, та поєднали ці релігії. 
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РОЗДІЛ 3   

АВТОРСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ГУЦУЛЬСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ У ПОВІСТІ 

3.1. Образи мольфара та відьми в гуцульських віруваннях 

 

Все життя гуцулів «казкове», вони живуть у нерозривному зв’язку з природою 

й духами які її наповнюють. Кожен мешканець Карпат за своє життя проводить 

безліч ритуалів. Так, Коцюбинський пише, що при пологах баба має обкурити 

хату, засвітити свічку і багато іншого, аби бісиця не обміняла дитину, Іван на 

Святий вечір закликає всіх духів у дім, Палагна ворожила на Теплого Юрія і так 

далі, але результатів цих обрядів впродовж твору ми не бачимо, тож цілком 

можливо, що Коцюбинський вважав, це лише залишками неосвіченості. От і варто 

звернутися до образів відьми і Мольфара Юра, які описуються зовсім не як 

забобонні селяни, а як люди наділені надзвичайною силою. 

Кажуть, що мольфари і відьми мають потаємні давні знання. І.Огієнко пише, 

що походження цієї великої сили сягає ще часів «поганства». До прийняття 

християнства найважливішими людьми у селах були жреці – волхви, вони мали 

велику силу, обороняли поселення, лікували, говорили з богами й передавали їх 

знання людям. Після релігійної реформи волхвів почали переслідувати й 

знищувати й згодом від великих знань волхвів лишилась лиш маленька частка, 

нею користуються віщуни, відьми, гадалки та інші чаклуни. Якщо дотримуватися 

такої теорії, то цілком можливо, що волхви заховались у горах, як у неприступній 

фортеці й саме там зберігали свої знання. Тому цілком очевидним стає, чому 

мольфари та відьми в Карпатах найсильніші чародії в усій Україні. Якщо 

градуювати чарівників за силою, то відьми й віщунки мають значно меншу силу 

за мольфарів. І коли на Івана ворочив Юра, то «Він ходив до ворожки, та 

одвертала, − не помогло: відай мольфар сильніший» [12, с. 165].  Тож розглянемо 

детальніше образи саме у «Тінях забутих предків». Першою з роду чарівників ми 

знайомимось з «улесливою бабою» Химою – «родимою відьмою». 

І.Огієнко так описує цю гілку відьом: «З бігом часу постав особливий рід 

відунів – відьми. Назва походить від відати – знати, знати все. Бувають відьми 
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родимі, що походять з відьомського роду, вони конче мають малого хвоста, і 

бувають відьми вивчені, що відьмацтва навчилися від кого іншого, – вони хвоста 

не мають. Відьом не треба плутати з чарівницями: ці можуть робити й добро, а 

відьма спосібна тільки на зло» [10, с.181].  

У розвідкі Шухевича ми натрапляємо на такі відомості про відьму, у розділі 

«Про земні боги»: «се така жинка, що йик льіже спати, то тиїло ї зістає у хатиї, а 

душьи йде задом по сьвітьї, до чого вона є, ци до коров, ци до овец, ци до людий, 

ци до чого; є й такі до води. Відьма то кругла душьи, йик клубок; через ню видко, 

вона летит та й на нигає. Відьму не мож уловити а ниї убити; у руки би ї не ймив: 

лиш чельидина може ї имити полами сорочки, а чоловік ґадками; у руках би ї не 

затримав; не затримає у ниїйикій судини, лиш у макітрі. Каже: Тну тай не дітну! – 

тогди ниїчого злого не стане си, а йик вона не скаже ниїчо, мовчит, або йик лише 

скаже: Їй йик воно (тельи, ци що инише) файне, воно певно згине…» [25, с. 203]. 

З таким поняттям, як подорож душі відьми М.Коцюбинський був знайомий, 

адже з таким виявом відьомської сили Химки стикається Іван у «Тінях забутих 

предків»: «… йду сночі…повз її хату та й дивлюся – кочеться шос кругле, гейби 

капшук. Та й світиться так, наче зірниця. Став я й дивлюся, а воно по царині, 

через вороннє та й просто в Химині двері…» [12, с.154−155]. Нагадаємо, що 

М.Коцюбинський не фантаст, і ніде в тексті немає натяку, що це могло 

привидітися, а отже подорожі «відьомської» душі подано як беззаперечний факт. 

Яскраво описана здатність Химки обретатись на тварин: «вона вечорами 

перекидалась в білого пса… Але жаба раптом десь щезла, а з-за вориння вже 

скрипів голос Химин…» [12, с. 155]. Окрім того у повісті витримано 

розмежування родимої відьми, яка хороших справ не робить, а лише шкоду: 

«найбільше їм докучала Хима» [12, с. 155], та ворожки − відьми навченої, яка 

може і лікувати: «Він ходив до ворожки, та одвертала» [12, с. 165]. Варто 

зазначити, що при своїх діяннях Химка не застосовує жодних словесних засобів, 

адже, як писав Іван Огієнко «давні заговори перемішалися з християнськими 

молитвами» [10, с. 52] й звертаються до Богів, а судячи з описів відьми, сила її не 

від Бога, а від Арідника. У повісті немає відомостей про те з ким живе й як веде 
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побут Химка, але знаючи, що відьми не можуть жити з чоловіками, бо випивають 

з них життя та зважаючи на те, що відьми шкодять чужим тваринам, можемо 

припустити, що ні дітей, ні будь якої «маржинки» у Химки на було. Тож 

М.Коцюбинський намагався достовірно передати всі особливості поведінки й 

ознаки притаманні карпатській відьмі. У повісті Химка не постає вигаданим-

міфологічним персонажем, а навпаки є реальною істотою, яка скоріш за все була 

звичним явищем притаманним Гуцульщині ХХ ст. 

Більш сильним, могутнішим і також безперечно реальним виявляє себе 

постать мольфара Юра. Для Гуцульщини мольфари були чимось подібним до 

волхвів, і певно саме вони і є спадкоємцями прадавніх знань і сили. «Термін 

«мольфар» походить від стародавнього слова «мольфа», що означає зачарований, 

«замовлений» предмет. Кожен мольфар – маг у прямому розумінні цього слова. 

Тобто, він володіє умінням і силою управляти стихіями і силами природи, 

обертати їх нашкоду чи користь оточуючим. Він – володар і білої, і чорної магії, а 

також ряду проміжних мистецтв. Різниця чорних і білих мольфарів – у меті, з 

якою проводиться ритуал, і в тому, чи зловживає мольфар подарованою йому 

силою. Мольфарське «прикладне» мистецтво базується на двох речах. Це мольфи, 

заговорені предмети, від яких і пішла назва традиції, і примівки – особливі набори 

слів. Простіше кажучи, основа мольфарського мистецтва – слово» [1, с. 45]. 

Для гуцулів світогляд яких є в корені суперечливим, мольфар постає навіть не 

провідником між Богами й людьми, він сам є якимсь вищим створінням якому 

підвласні як сили природи, так і людські життя: «Про нього люди казали, що він 

богує. Він був як Бог, знаючий і сильний…» [12, с. 155]. У повісті змальовано 

чорного мольфара, який крім допомоги (відганяє непогоду), може нагняти 

хвороби на людей: «Юр, загнувшись, тримав перед Палагною глиняну ляльку і 

икав пальцями в неї од ніг до голови. – Б’ю кілок тут … і сохнуть руки та ноги… 

– А якби у голову вбив? – питала Палагна. – Тоді гине в той мах…» [12, с. 165]. 

Постає питання чому ж люди терплять таке свавілля мольфара. Відповідь проста: 

«Він в своїх дужих руках тримав сили небесні й земні, смерть і життя, здоров’я 

маржини й людини, його боялися, але потребували усі» [12, с. 155].  
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Мольфарська сила у слові й заговорених предметах. У Юри такими 

предметами були кресаня та ціпок. Юра, як чорний мольфар не користується 

християнськими молитвами, він використовує прадавні слов’янські заклинання: 

«Я заклинаю вас, громи й громовенята, тучі й тученята, я розганяю тебе, фортуно, 

наліво, на ліси і води… Іди рознесися, як вітер по світі… Розсядься і розситися, ти 

тут сили не маєш…» [12, с. 162]. Цікаво, що термін «фортуна» мольфар вживає не 

у звичному для нас значенні «удача», а на позначення сильної бурі. 

Вся історія мольфара Юри, звучить казково й не реально, але тут поряд зі 

своїми надможливостями він виявляє себе як звичайна людина, чоловік який 

потребує кохання. Ось тут яскраво виражено язичницьке сприйняття й 

трактування Божества, як істоти наближеної за своєю натурою до людини. Адже 

всі боги слов’янського пантеону мали свої слабкості й мали змогу вступати в 

контакти з людськими жінками й навіть мати потомство – напівбогів, яких ми 

зустрічаємо майже у всіх міфологіях світу. Тож, мольфар – це земний Бог, 

спадкоємець прадавніх знань волхвів, але при цьому йому не чуже ніщо людське.  

Отже, зважаючи на все вище сказане, ми можемо зробити висновок, що 

гуцульський народ не сприймає міфологічних істот, як щось не реальне, навпаки 

вони живуть разом і взаємодіють. Найповніше у повісті «Тіні забутих предків» цю 

реальність потойбічного й незрозумілого ми можемо виявити в образах відьом і 

мольфара Юра, адже саме вони є проміжною ланкою між міфологічним і 

людським, і саме вони зберігають потаємні для нас знання, вірування і традиції.  

 

3.2. Реконструкція «пантеону» язичницьких богів 

у «Тінях забутих предків» 

  

Як ми вже зазначали вище, світогляд гуцула наскрізь проникнутий 

міфологізмом. Він не вірить, він знає, що світ населяють духи й навіть гори – 

«Бескиди» можуть діяти нарівні з людиною. Чому так? Тому, що гуцул – дитина 

природи. Так і Іван Палійчук виріс серед лісу, гір й полонин, він з дитинства 

відчував «дух» цих місць, саме природа його виховала й тому в свідомості хлопця 

не виникало сумнівів. Ще з 7 років Іванко знав: «що в лісах повно лісовиків, які 
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пасуть там свою маржинку: оленів, зайців і серн; що там блукає веселий 

чугайстир, який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки; що живе в 

лісі голос сокири. Вище, по безводних далеких недеях, нявки розводять свої 

безконечні танки, а по скелях ховається щезник. Міг би розказати і про русалок, 

що гарної днини виходять з води на берег, щоб співати пісень, вигадувать байки і 

молитви, про потопельників, які по заході сонця сушать бліде тіло своє на 

каменях в річці. Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, хати й загороди 

та чигають на християнина або на маржину, щоб зробити їм шкоду» [12, с. 130].  

Вже з перших сторінок повісті автор показує нам яскраву панораму 

міфологічний персонажів у свідомості героїв та дає їм певну характеристику. 

Деякі з перерахованих вище міфічних героїв будуть активно діяти в повісті 

(щезник, нявка, чугайстр), про існування інших ми Іван знає заочно й ніколи з 

ними не зіштовхувався. 

Чи не з першими у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський 

знайомить нас з бісницею та обмінником. Бісиця, за описом Н. Хобзей, це жінка 

чорта, яка зовнішньо подібна до мавки й може викрадати дітей, які ще не мають 

свого янгола охоронця, таких дітей називають обмінниками. Аби оберігти дитину 

від бісиці баба- повитуха має засвітити свічку та обкурити хату. Так, мати Івана 

звинувачувала повитуху в халатності, а у синові бачила обмінника: «Не раз вона з 

ляком думала навіть, що то не од неї дитина. Не «сокотилася» баба при злогах, не 

обкурила десь хати, не засвітила свічки − і хитра бісиця встигла обміняти її 

дитину на своє бісеня» [12, с. 129]. Обмінника ж у своїй дитині мати може 

впізнати легко: «завжди плачуть,жовті, горбаті і т. д. Живуть переважно до 7 

років, а потім помирають» [20, с. 244]. 

Образ лісовика притаманний не тільки карпатській міфології, а добре 

знайомий всім слов’янам. Він – це господар лісу, живе в густих деревах, або в 

дуплах. Цікаво, що у загально слов’яньскій міфології В. Войтовича лісовик 

виступає як злий дух: «Людей старається заманити в хащу, де їх лякає… У 

лісовика є ще помічники, яких звати блуд і страх» [4, с. 279], натомість у 

гуцульських віруваннях лісовик не має негативних властивостей, він випасає 
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диких звірів та оберігає ліс. Русалки ж, це душі жінок, що померли перед 

вінчанням, або ж неназвані дівчата, мертвонароджені та приспані матерями. 

Мають вигляд напівлюдини напівриби, тіло їх зазвичай синє або блакитне, вони 

гарні з лиця та вдягнуті у довгі білі сорочки. Вони затягають у воду рибалок, а 

інколи, найчастіше на Зелені свята, виходять з води, щоб співати пісні та 

заманювати молодих хлопців. На думку Н. Хобзей образ русалки не притаманний 

гірській місцевості. Натомість у художній літературі ( «Лісова пісня» Лесі 

Українки») ми зустрічаємо образ гірських летавиць – русалок гірських. Побіжно у 

повісті згадано мару – «дочку Чорнобога, що сіє на землі чвари» [23, с. 287]. 

Першим справді дієвим міфологічним персонажем у «Тінях забутих предків» 

постає щезник: «На камені, верхи, сидів «той», щезник, скривив гостру борідку, 

нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув у флояру. «Нема моїх кіз... Нема моїх кіз...» 

− розливалась жалем флояра» [12, с. 131]. Щезник, це той же чорт. Як ми вже 

згадували, всі мистецтва за віруваннями гуцулів пішли від Арідника й саме від 

щезника Іван навчився грати на флоярі. Можливо у сопілці щезника грала сама 

природа, тому ця мелодія так припала до душі хлопцю. 

Наступним активним персонажем повісті є чугайстр, або лісовий чоловік – 

добрий лісовий дух. Деякі дослідники його обожнюють з сніговою людиною. У 

віруваннях гуцулів чугайстр – це зачарована людина, дуже волохата й має роги: 

«Сухі гіллячки розсунулись тихо, і з лісу вийшов якийсь чоловік. Він був без 

одежі. М'яке темне волосся покривало все його тіло, оточало круглі і добрі очі, 

заклинилось на бороді і звисало на грудях. Він склав на великий живіт зарослі 

вовною руки і підійшов до Івана» [12, с.169]. Охочий чугайстр і до танцю, але не 

кожна людина може витримати його темпу. Корисний цей дух тим, що полює на 

мавок і роздирає їх, але деякі карпатці стверджують, що чугайстр може красти й 

молодих людських дівчат. Його не можна вбити ні людині, ні тварині, бо таке 

його прокляття. У повісті, він виступає безперечно, як позитивний персонаж, 

адже намагається порятувати Івана від смерті. А смерть Іванові хотіла заподіяти 

мавка (нявка). Мавки – це душі померлих дітей, що живуть на деревах, у полях, 

іноді в горах. «Там де танцюють мавки трава росте краща й густіша» [23, с.285], 



29 

це відбито й у «Тінях забутих предків»: «Розсипалось сонце пилом квіток, легким 

ходом ідуть по царинках нявки, а під ногами у них зеленіє перша трава» 

[12, с.136]. Але при цьому мавок бояться й уникають, адже саме вони заманюють 

людей у хащі та залоскочують. Мавки не переносять запаху часника та цибулі, 

бояться всього свяченого. Виглядають нявки спереду, як дівчата(можуть набувати 

вигляду знайомої для хлопця дівчини), а з заду в них видно вся «утробу». Саме 

тому Іван так боявся лишитися позаду «Марічки». Саме ця істота й призвела до 

смерті Івана. 

Отже, все у світогляді гуцула має свій дух і населене міфологічними істотами. 

Всі ці істоти мають як хороші, так і погані якості. Градації між ними немає, а отже 

вони рівні між собою в силі й несуть функцію гармонізації світу, вони оберігають 

природу, але можуть бути небезпечними для людини. Але вони можуть і 

допомагати у господарстві, тож їх треба поважати й задобрювати дарами. 

М.Коцюбинський надав яскраву палітру різноманітних істот, які діють нарівні з 

персонажами, а отже видаються реальними складниками життя Карпат. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, Михайло Коцюбинський, будучи реалістом, є одним з найяскравіших 

представників неоміфологічної літературної течії ХХ століття в українському 

письменстві, а повість «Тіні забутих предків» − один з найяскравіших прикладів 

виявлення міфологізму в його творчості.  

Джерелом написання повісті стали особисті спостереження М.Коцюбинського 

за життям Карпат і їх мешканців. Він на власні очі бачив деякі обряди та традиції, 

чув легенди з перших уст, а коли цих знань не вистачало звертався до додаткових 

фольклорних та народознавчих джерел. Саме тому М. Коцюбинський зміг 

досконало, з науковою точністю змалювати основних міфологічних персонажів, 

притаманних гірській місцевості (мольфара, відьму, щезника, чугайстра, мавку та 

інших).  

Введення в контекст твору таких істот надає повісті відповідного тла для 

оповіді, передає особливий дух Карпат та відображає світогляд гірського 

населення.  

Усі істоти постають не абстрактними й віддаленими у часі й просторі, а 

активно діють, так само, як і у світоглядному просторі «казкового» народу – 

гуцулів. Це яскраво представлено на прикладі образів мольфара Юра та відьми, 

які є проміжною ланкою між людьми та міфологічними істотами.  

Окрім них у безпосередню взаємодію з персонажами-людьми вступають такі 

міфічні істоти, як чугайстер і мавка. Усі «казкові» образи виступають у повісті 

частиною природи, у взаємодії з якою проходить все життя карпатського 

горянина. 

Тісний зв’язок з природою у гуцулів вилився ще й у особливу форму релігії. 

Хоча карпатці визнають себе християнами, але наскрізь є язичниками, що 

поклоняються своїм богам: сонцю, вітру, горам та іншим. А головне, що інакшим 

світ і життя у ньому вони не уявляють, для гуцулів все навколо живе, все має 

душу й силу, найчастіше сила природи  у їхньому уявленні набагато переважає 

людську.  
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Окрім того, М. Коцюбинський, як приклад язичницького світогляду 

карпатського населення, подає у повісті розширений опис основних обрядів 

гуцулів: народження, різноманітні ворожіння, свята, поховання. Вони зображені 

не як забобони «темних» селян, а як невід’ємна частина їх життя, яка і визначає 

автентичність та особливість гуцульської свідомості. Такі детальні й науково 

достовірні описи роблять повість джерелом фольклорного народознавчого 

матеріалу для досліджень.  

Отож, застосування письменником такого великого міфологічного простору у 

повісті не є випадковим, а несе у собі найголовнішу ідеєтворчу функцію, дає 

можливість читачу зануритись в унікальний світ карпатських гір, у життя гуцулів, 

сповнене традиціями та міфологічними істотами, зрозуміти цей народ, а також 

відшукати прадавні витоки вірувань власного регіону. Адже саме на Гуцульщині 

в первинному вигляді зберігся світогляд прадавніх слов’ян. 

Ця робота, не вичерпує цілком порушене питання, а лише дає поштовх до 

нових, глибших студій. Досліджуючи повість «Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського як зображення міфологічного простору, в якому живуть 

гуцули, готуємо основу для ґрунтовного дослідження архетипного, прадавнього 

світосприйняття гуцульського народу у творчій інтерпретації письменника.  
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