
Анатолій ІВЧЕНКО 
У ПОШУКАХ НЕЧИСТОЇ СИЛИ 

 
Як засвідчують писемні пам’ятки та усні перекази, чорт, окрім цього імені, в різних регіонах 
української етнічної території переховується під різноманітними евфемізмами. Наводимо їх 
за абеткою: анцихрист, арідник, біс, бісок, бокорван, враг, дідько, дябол, куций, лихий, лузан, 
лукавий, луципер, луцифер, нечистий, прас, прасунок, сатана, син, сотана, сутана, хоча, 
можливо, цей список не вичерпує всіх найменувань чорта в народній мові. 

Враховуючи важливість додаткової інформації для подальших пошуків, ми 
пропонуємо познайомитися з результатами аналізу фразеологізмів, позначених присутністю 
нечистої сили. Всього нами зафіксовано 260 подібних одиниць. Частотність найменувань 
така: чорт — 133, дідько — 38, біс — 29, лихий — 5, куций — 4, сутана — 3, арідник, 
лукавий, нечистий, сатана, син — по 2, анцихрист, бісок, бокорван, враг, дябол, лузан, 
луципер, луцифер, прас, прасунок, сотана — по 1. 

У різних місцевостях чорта уявляють по-різному. Ця істота має худорляву будову 
тіла, про що красномовно свідчить фразеологізм користі як з чорта смальцю «дуже мало 
користі» (Прилуцький пов., Чернігівська губ., Комаров М. Нова збірка народних 
малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок і замовлянь. — Одеса, 1890. — (Далі: 
Комаров), с. 45), але можлива його поява й в іншій, пухлій подобі, що засвідчує вигуковий 
фразеологізм якого йому пухлого чорта треба! (Катеринославська губ., Манжура И. И. 
Приказки, прислів’я і таке інше // Сборник ХИФО. — Харьков, 1890. — Т. 2. (Далі: 
Манжура), с 165). До особливих прикмет нечистої сили належать кульгавість: кривий як 
дідько «про кульгаву людину» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко І. Галицько-руські народні 
приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко. — Т. 1—3. Львів, 1901— 1910, 
(Далі: Франко), с. 591), лабатість, цебто, наявність великих ніг: багатий як чорт лабатий 
«про заможну людину» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1901, с 91), завзятий як чорт 
лабатий «про завзяту, лиху людину» (Лімна, Турецький пов., Львівщина, Франко, 1907, с. 
143); козячі ріжки, про які опосередковано свідчать фразеологізми родич, як чорт козі 
дядько «дуже далека рідня або взагалі чужа людина» (Нова Прага, Олександрійський пов., 
Херсонська губ., Бессараба И. В. Материалы для этнографии Херсонской губернии. — СПб., 
1916. — (Далі: Бессараба), с. 512), любується як чорт молодим козлям «розчулено дивиться, 
втішається» (Нова Прага, Олександрійський пов., Херсонська губ., Бессараба, с. 500), а 
прямо на наявність рогів вказує вираз багатий як чорт рогатий «про дуже заможну 
людину» (Коломия, Івано-Франківщина, Франко, 1901, с. 91); наявність крил: робить як 
чорт летить і крила теліпаються «ліниво, неохоче працює» (Лубенщина, Полтавська губ., 
Комаров, с. 213), робить як чорт летить та й крила звісив «ліниво, неохоче працює» (Нова 
Прага, Олександрійський пов., Херсонська губ., Бессараба, с. 508). Особливо суперечлива 
інформація щодо зачіски: за одними джерелами чорт лисий (чорта лисого! — вигуковий 
фразеологізм, який має широке поширення на Слобожанщині), за другими — чубатий: от 
тобі й рарати чорте чубатий! (Київщина — Українські приказки, прислів’я і таке інше / 
Спорудив М. Номис. — СПб., 1864.– (Далі: Номис), с. 151). 

Чорт характеризується неохайним зовнішнім виглядом: вробився як чорт «дуже 
брудний» (Пирятинщина, Лубенщина, Номис, с. 129), брудний як чорт «дуже брудний» 
(Лохвицький р-н, Полтавська обл., картотека автора), заталапаний як дідько «дуже брудний» 
(с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1905, с. 589), омалювався як дідько «дуже брудний» 
(Винники, Львівщина, Франко, 1910, с. 503), умастивсь наче сотана в болото «дуже 
брудний» (Брацлавщина, Номис, с. 129), що, безперечно, пов’язане з місцями перебування 
нечистої сили, про які скажемо далі. Особливу увагу до свого одягу нечистий виявляє, 
збираючись до відвідання церкви або релігійних свят: убрався як чорт на утреню «незвично, 
чудернацьки вбрався» (Обобочна Україна, Номис, с. 219), прибрався як чорт на Водохрище 
«незвично, чудернацьки вбрався» (Обобочна Україна, Номис, с. 219). 

Якщо Ви хочете зустрітися з чортом, то найлегше його відшукати на болоті: засів мов 



чорт в болоті «про відлюдькувату людину» (Проскурів, Номис, с. 67), ганяє як чорт по 
болоту «безладно метушиться» (Номис, с. 62), править мов чорт болотом «має необмежену 
владу» (Номис, с. 68), сидить як дідько у болоті «про відлюдькувату людину» 
(Брацлавщина, Номис, с. 67), а вже там звертайте увагу на купини: сидить як чорт на купині 
«про відлюдькувату людину» (Брацлавщина, Номис, с. 214), сидить як чорт під купою «про 
відлюдькувату людину» (Лубенщина, Номис, с. 214) або на лози, які невідомо ще хто колише 
— вітер чи нечистий: колише як лихий лозою «сваволить, бешкетує» (Гурин І. Образне слово. 
Постійні народні порівняння. — Київ: Дніпро, 1974. — 238 с. (Далі: Гурин), с. 140), порядкує 
як біс у лозах «вередує, сваволить» (Харківщина, картотека автора). Але зрідка можна 
зустріти чорта й на озері: кидає собов як чорт по озері «про неспокійну людину, яка 
постійно міняє свої симпатії та свої плани» (Комарно, Рудецький пов., Франко, 1907, с. 252) 
та у річкових ямах: мутить як біс у виру «вередує, сваволить» (Київщина, Номис, с. 68). 

Не менш популярні у нечистої сили млини: крутиться наче чорт у лотоках 
«неспокійно поводиться» (Гурин, с. 109), торохтить як чорт по коробці «безперервно 
голосно говорить» (с. Яблучне, Велико-Писарівський р-н, Сумська обл., картотека автора), 
бубонить як чорт на коробці «тихо, нерозбірливо говорить» (Гурин, с. 24) та греблі: мутить 
як у греблі чорт «вередує, сваволить» (Уманщина, Номис, с. 68), крутить як чорт греблею 
«розпоряджається на свій розсуд» (Кролевеччина, Номис, с. 68), мутить як під греблею чорт 
«вередує, каверзує» (Лохвищина, Номис, с. 68), мутить як у греблі біс «вередує, каверзує» 
(Васильківщина, Номис, с. 68), вередує як у греблі біс «вередує, каверзує» (Номис, с. 54). 

Не оминає вона й людських домівок, щоб налякати: наче сатана в комині шумить 
«галасливо поводиться» (Гурин, с. 131). 

Але найвірогіднішим місцем зустрічі з нечистою силою є, звичайно, пекло — місце 
постійного її перебування: шибається як чорт по пеклі «перебуває у постійних клопотах» 
(Галичина, Номис, с. 62), ходить як дідько по пеклу «перебуває у постійних клопотах» 
(Харківщина, Номис, с. 62), квапиться як дідько до пекла «дуже поспішає до якоїсь недоброї 
справи» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1907, с. 249). 

Час появи лукавого обмежений переважно нічною порою, коли він виявляє особливу 
активність: жвавий як біс уночі «дуже активний» (Уманщина, Номис, с 111). Зникає нечиста 
сила зі співом півня: курить як чорт од кукаріку «дуже швидко, перелякано втікає» (Номис, 
с. 86). 

Діяльність чортячого племені активна, але не дуже різноманітна. У фразеології 
найкраще відбита його діяльність, пов’язана з відпровадженням грішних душ до пекла: 
відімчав як дідько грішну душу до пекла «дуже швидко довіз» (с. Нагуєвичі, Львівщина, 
Франко, 1905, с. 209), він активно полює за грішними душами: узявсь як чорт за грішну душу 
«завзято взявся до чого-небудь» (Катеринославська губ., Манжура, с. 170), ласий як чорт на 
душу «дуже охочий до чого-небудь» (Франко, 1905, с. 469), напер сі як чорт на грішну душу 
«про людину, яка завзято чинить капості» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1907, С. 433). 
Раптове зникнення людей також пов’язувалося в народних уявленнях з нечистою силою: біс 
закосичився ким «хто-небудь безслідно пропав» (Лолин, Львівщина, Франко, 1901, с. 58), 
дідько голову скрутив кому «хто-небудь безслідно пропав» (с. Нагуєвичі, Львівщина, 
Франко, 1905, с. 306), лузан візьме кого «хто-небудь безслідно зникне» (Номис, с. 84), дідько 
голову скрутив кому «хто-небудь безслідно зник» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1905, 
с. 306), мов лихий злизав кого «хто-небудь безслідно зник» (Полтавщина, картотека автора). 

Контакти нечистої сили з людьми не завжди мають такий сумний і трагічний 
характер. Це може бути й діяльність, спрямована на користь людині, що засвідчує 
фразеологізм сам біс діти колише кому «щастить в усьому» (Грінченко Б. Словарь 
української мови. — Т. 1—4. — Київ: Вид-во Академії наук, 1958. — (Далі: Грінченко І.), 
с. 69). 

Широке відбиття у фразеології знайшла диявольська вдача: злий як дідько «дуже 
сердитий» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1907, с. 191), злий як Луципер «дуже сердитий» 
(Прящівщина, Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної 



Словаччини. — Пряшів: Словацьке пед. вид-во, 1990. — (Далі: ФСЛГСС), с. 79), 
непосидющий як чорт «про неспокійну людину» (Чернігівщина, Номис, с. 62), бреше як 
дідько «безсоромно бреше» (Коломия, Франко, 1905, с. 584), хитрий як дідько «дуже хитрий, 
підступний» (Крехів, Жовківський пов., Франко, 1905, с. 594), хитрий як біс «дуже хитрий, 
підступний» (Обобочна Україна, Номис, с. 59). 

Народна уява приписує чортові такі уподобання: носиться як чорт з бубном 
«приділяє надмірну увагу» (Чернігівщина, Номис, с. 52), розносився як нечистий з бубном 
«приділяє надмірну увагу» (Гурин, с. 173), ні богові свічка ні лукавому дудка «про людину 
без чіткої позиції» (Чернігівщина, Номис, с. 127), скаче як дідько «незугарно танцює» 
(Галичина, Номис, с. 63), ще чорти навкулачки не бились «дуже рано» (Полтавщина, 
Сумщина, Номис, с. 149), чорти ще навкулачки не зчепились «дуже рано» (Київщина, 
картотека автора), тішиться як дідько цвяшком «безпідставно радіє» (Івано-Франківська 
обл., картотека автора), носиться як чорт з цвяхом «приділяє надмірну увагу» (Гурин, 
с. 137), носиться як чорт з ступою «приділяє надмірну увагу» (Уманщина, Номис, с. 52). 

З фразеології можна довідатись і про дерева, які полюбляє чорт: закохався як чорт в 
суху грушу «безтямно закохався» (Київщина, Черкащина, Номис, с. 168), влюбився як чорт в 
суху вербу «безтямно закохався» (Полтавщина, картотека автора), женит сі як дідько з сухов 
вербов «робить великий галас» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1907, с. 101). 

Але є рослини, поряд з якими чорт почувається явно некомфортно. Це — лопухи: 
мордується як дідько в лопухах «скаженіє» (Гурин, с. 126) та кропива: пасує як чортові в 
кропиві «зовсім не подобається» (Теребовлянський пов., Тернопільщина, Франко, 1910, 
с. 505). 

Хочеться принагідно згадати, що за народними уявленнями чорти вилуплюються з 
яєць: по мені хоч чорт злетів, аби яйця були «байдуже» (Чернігівщина, картотека автора) і 
живуть після цього дуже довго: старий як чорт «про дуже стару людину» (Полтавщина, 
Номис, с, 166). 

Не можна оминути далеко не дружні стосунки між чортом і християнською церквою, 
його головним антагоністом, що відбито цілою низкою фразеологізмів: потрібний як дідько в 
церкві «зайвий» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1907, с. 580), потрібний як чорт в 
Кохавині «зайвий» (Галичина, Франко, 1907, с. 580), потрібно як дідька в Ченстохові 
«зовсім не треба» (Львівщина, Франко, 1907, с. 580), підлазить як чорт під монастир 
«підлещується, лукавить» (Проскурів, Номис, с. 60). Панічний страх у нечистої сили 
викликає не лише хрест: боїться як дідько хреста «дуже боїться» (Березів, Коломийський 
пов., Франко, 1905, с. 584), жахається як чорт хреста «дуже боїться» (Київщина, 
Дніпропетровщина, Номис, с. 99), але й різноманітні атрибути богослужіння: боїться як 
чорт ладану «дуже боїться» (Обобочна Україна, Номис, с. 99), боїться як чорт свяченої води 
«дуже боїться» (Дубно, Ровенщина, Номис, с. 85), втікає як чорт від свяченої води 
«злякавшись, швидко втікає» (с. Нагуєвичі, Львівщина, Франко, 1905, с. 287). 

Ось так і закінчується фразеологічна подорож у пошуках нечистої сили, здійснена зі 
скромною метою — показати, як багато важить фразеологія говірок для висвітлення питань 
етнографії та етимології. 
 


