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Передмова

Висока поетичність світогляду карпатського горянина породила чимало пер-
сонажів традиційної гуцульської міфології, а любов до танцю, музики, житейська 
мудрість та кмітливість дали початок специфічній гуцульській обрядовості. Пильна 
увага до навколишнього світу, бажання виділити основне започаткували ґрунтовні 
знання не лише у веденні господарства і народній медицині, а й у такій практично не 
дослідженій царині, як магія. Гуцульщина – замкнутий важкодоступний гірський 
етнографічний регіон, де і нині жваво провадять обряди, що побутували раніше не 
лише на українському, а й на слов’янському, можливо, навіть індоєвропейському 
просторі, проте з часом перейшли у розряд реліктів. 

Глибока любов та повага до гір, до природи, тварин і навіть до самих себе по-
родили шанобливе, трепетне ставлення до усього оточуючого: «гріх плювати у во-
гонь», «не можна скидати сміття у воду», «не ламай гілляччя без потреби», «шануй 
людей» – здавалось би, прості, зрозумілі всім істини… Проте на Гуцульщині вони 
мають владу старовинних священних законів, недотримання яких тягне за собою 
покарання від Бога, людей та сил природи. Сучасні гуцульські чарівники вчать тих, 
хто до них звертається, жити за такими високоморальними нормами: «Коли люди-
на заходить до хати, то треба подумки сказати: «це моя мама», чи «це мій тато», 
«моя сестра» –тільки тоді буде користь і зцілення. Кожну людину треба приймати, 
як рідну» (Чужак Параска Василівна, 1939 р. н, жін. ст., с. Пістинь Ко  сів
ського рну ІваноФранківської обл., дата інтерв’ю – 26.08.09).

Магічні ритуали і обряди супроводжували все життя давньої людини. Про це 
ми можемо судити з побуту племен, чий спосіб життя близький до того, що прова-
дили колись наші предки; це відбивається у залишках сучасних вірувань, звичаїв та 
забобонів. Вивчення культур виокремлених етнографічних регіонів має надзвичай-
но велике значення, бо там і сьогодні всі соціальні та культурні процеси відбува-
ються ізольовано. Таким чином обряди, звичаї та вірування зберігаються у, так би 
мовити, законсервованому вигляді та легко піддаються науковому спостереженню, 
опису та аналізу. Це, у свою чергу, застерігає дослідника від дофантазовування та 
ненауковості, оскільки завжди можна провести додаткове опитування представни-
ків тих чи інших етнографічних регіонів.

Тож вивчення культури гуцулів має надзвичайно велике значення для науки не 
лише України, а й усього світу. В той час, коли матеріальну культуру (побут, ремес-
ла, прикладне мистецтво) гуцулів досліджено досить повно, то все, що стосується 
духовної культури, є мало не terra incognita. Найслабше ж досліджено магію, якою, 
проте, і нині просякнуте все життя гуцула. 
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Лікувальні трави

Корінь кропиви (Urtīca) відварюють на молоці та вживають від застуди, каш-
люку та кашлю.

Корінь деревію (Achillea millefolium) від застуди, кашлю, запалення легенів.
Горілчаний настій кореня лопуха (Arctium Lappa) вживають від онколо-

гічних захворювань.
Настоянкою матригану (Atropa belladonna L.) на горілці лікують ради-

куліт. Поперек попередньо змащують коров’ячим маслом, а потім – настоянкою 
матригану.

У відварі кореня живокосту (Symphytum officinale) радили купатися хво-
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рим на хвороби опорно-рухового апарату.
Чорну м’яту (Mentha piperita) радять пити від хвороб серця.
Чебрець польовий (Thymus serpyllum) допоможе від кашлю і будь-яких за-

хворювань дихальних шляхів, те ж саме стосується подорожника, цвіту мати-й-
мачухи, ісландського моху.

Ісландський мох (Cetrariae lichen) п’ють також від жіночих хвороб та хвороб 
дихальної системи. Його вважають засобом, здатним вилікувати навіть туберкульоз.

Глистівник (паслін) (Solanum L.) – пилок рослини зсипають на ложечку, 
заливають окропом і дають дітям від глистів.

Пустирник (Leonurus cardiaca) мають за перевірений заспокійливий засіб.
Мелісу (Melissa officinalis) вживають як заспокійливе.
Настоянкою горіхових перетинок (Juglans regia L.) на горілці лікують зоб.
Татарське зілля (Acorus calamus) вважають засобом для очищення крові та 

загального зміцнення організму, застосовують для перекладання вовняних речей 
як профілактичний засіб віл молі.

Калган (Роtentilla erecta) – афродизіак. Регіональна назва калгану – підой-
ма, бо підіймає чоловікам втрачену чоловічу силу. Для цього корінь калгану насто-
ювали на горілці та пили потроху протягом певного часу. Корінь калгану (перстачу 
прямостоячого або перстачу білого) на Україні також вішають над дверима як обе-
ріг, вірячи, що він не пропустить до оселі ніякого зла.

Тирлич (Gentiana lutea) п’ють також для апетиту, для загального зміцнення 
організму та при статевій неспроможності.

Звіробій (Hypericum perforatum L.) називають травою від 99 хвороб. Його 
відваром полощуть зуби, промивають виразки, вживають внутрішньо при нетрав-
ленні тощо. До того ж, корінь звіробою іноді носять при собі, як як оберіг.

Відваром материнки (Origanum vulgare L ) лікували шлункові хвороби.
Ведмежі вушка (Arctostaphylos uvaursi) вважають заспокійливим засобом.
Полин (Artemisia absinthium) корисний для шлунково-кишкових хвороб. 

Компреси з полину на горілці застосовують від радикуліту та для полегшення рев-
матичного болю.

Іванчай (Chamerion) п’ють від серцевих хвороб.
Матиймачуха (Tussilágo) застосовується для лікування недуг дихальних 

органів, а також від хвороб печінки.
Подорожник (Plantágo) – відхаркувальне. 
Любисток (Levisticum officinale) застосовували для купання немовлят.
Арніку (Arnica) застосовують від хвороб щитовидної залози, а відвар п’ють 

від пневмонії.
Чай із вербових гілок (Salix) п’ють проти застуди, відваром з неї миють го-

лову від лупи, вважають її засобом для поліпшення кровообігу. 
Чай із соснової хвої (Pinus) вживають від легеневих хвороб.
Череду (Bídens tripartíta), петрушку (Petroselínum) чи насіння льону 

(Linum usitatissimum) п’ють від кисти на яйниках.
Сік бульб картоплі (Solanum tuberosum) вживають тричі на день по 50 
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Лілія 
Мусіхіна (Дячук)

Народилась 21 вересня 1978 року у м. Тернополі, де проживаю і тепер.
Закінчила, як і всі діти, школу, потім – відділення «Художнє оформлення» 

Тернопільського кооперативного технікуму, а тоді продовжила навчання на філо-
логічному факультеті Тернопільського національного університету ім. Володимира 
Гнатюка. Навчання в інституті згадую як роки наполегливої праці і захопленого 
ковтання книг. Щиро вдячна всім, хто траплявся на моєму шляху у роки дитинства    
і юності, бо так чи інакше, кожен вклав щось своє, неповторне. Повірте, навіть 
коли не говорю вам цього особисто, я вмію цінувати дружбу, опіку і любов.

Починаючи десь із 2008 року веду активну експедиційну та пошукову діяль-
ність, вивчаючи духовну складову національної культури. З окремими результатами 
моїх досліджень можна ознайомитися у збірниках наукових статей, на сторінках 
журналу «Берегиня», у народознавчих календарях «Знахар» (ВІД «Діана+»).

Особливо захоплює мене культура замкнутих етнографічних регіонів, де люди 
найповніше зберігають свою культурну ідентичність. Велика моя любов – гуцули    
і Гуцульщина. Хотіла б подякувати всім моїм респондентам за ті зернинки правіч-
них знань, з якими вони зі мною, а відтак і з усіма вами поділилися. 

Рада, що змогла вам усім прислужитися. 
Мусимо гідно пронести свічечку нашої культури через життя і передати її      

наступним поколінням, тому, тому, не дивлячись ні на що, БУДЬМО, дорогі мої!
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