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Мета презентації:  

 
Проаналізувати тему «заборонених місць» у традиційній 

культурі, зіставити ці дані з сучасними уявленнями про такі 

місця, та дійти висновків щодо того, чи сучасні уявлення схожі 

на традиційні. 



З давніх часів деякі місця вважалися «лихими» серед 

людей. Оскільки людина не могла відшукати 

пояснення випадкам, що траплялися поблизу таких 

місць, то з’явилися переконання, що ці місця населяє 

нечиста сила, яка не любить, щоб люди заходили на її 

території. Власне, ці території стали вважати 

«забороненими».  

 



Нечиста Сила всюдисуща, проте її власним простором є 

лише «нечисті місця»: пустки, нетрі, гущавина, 

трясовини, непрохідні болота, перехрестя, мости, межі 

сіл, полів, печери, ями, 

 усі види водойм, 

 особливо вири,  

колодязі, посудини  

з водою; нечисті  

дерева — суха верба,  

горіх, груша і т. п., 

 підпілля і горища, 

 місце за і під піччю 

; лазня, овини, хлів 

 і т. д. 



Сучасні уявлення про «нечисті» місця 



Лиса гора — місце, де 

збирається нечиста сила. 

Лису гору пов’язують з 

легендою про змію, яка 

обвиває землю і сама 

себе кусає. Місце, де 

вона себе кусає, стає 

Лисою горою. 

На місці київської Лисої 

гори був язичницький 

жертовник та капище. 

Після насадження 

християнства на Русі тут 

збиралися прихильники 

язичництва. 



Замок має страшну 

таємницю. Усі, хто 

ночував тут з останніх 

років XVІІІ століття і 

до сьогодні, бачили 

вночі справжнісінького 

привида! Їм являлася 

жінка в білому з 

чорним обличчям. 

Примару бачили 

пацієнти 

туберкульозного 

санаторію, який був 

тут за радянських 

часів, сторожі і 

працівники замку. 

Родина польських 

поміщиків, які жили у 

стінах замку, навіть 

записали свої спогади 

про примару. 

За легендою, замком блукає душа вбитої 

молодої дружини Вацлава Жевуського 

Марії. Через ревнощі він власноруч вбив 

юну кохану, а її тіло замурував у стінах 

палацу. 



Тернопільський будинок з 

привидами розташований у 

приватному секторі у 

мікрорайоні "Дружба". Дім 

збудований на місці 

цвинтаря. 

За розповідями, як тільки 

будинок збудували, в ньому 

поселилася нечисть. Звідти 

було чути моторошні крики, 

виття. А світло блимало ще 

тоді, коли електрика не була 

проведена. Власник будинку 

нібито не побоявся поселити 

туди свою родину, однак 

літаючі предмети і танцюючі 

меблі все ж вижили їх з дому.  



Висновки. Проаналізувавши інформацію, можна дійти 

висновку, що сучасні уявлення про «заборонені місця» 

формуються на основі давніх вірування та традиційної 

культури. Можна помітити, що сучасні «лихі» місця – ті 

ж самі, що і в давні часи, тільки у сучасному сприйнятті. 
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