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АНОТАЦІЯ 

Шуляк С.А. Магічна функція мови в мовній картині світу: на 

матеріалі українських народних замовлянь. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2017.  

Праця присвячена комплексному дослідженню мови українських 

народних замовлянь, передусім в аспекті реалізації в таких текстах магічної 

функції мови. Розглянуто визначення й сутність магії, магічну роль мови в 

міфологічному світобаченні, критерії ідентифікації текстових вербалізаторів 

сакрального. Здійснено визначення магічної практики як надприродного (не 

профанного) впливу і магічного тексту як вербального компоненту 

синкретичного обряду. Проаналізовано еволюцію уявлень про жанрову 

природу і ритуально-магічні витоки замовлянь як окремого жанру фольклору 

в дослідженнях українських і – ширше – східнослов’янських дослідників 

(Митрофана Дикарева, Є.Г. Кагарова, В.П. Петрова, М.О. Новикової, 

С.К. Росовецького, Н.В. Слухай) та визначено основні напрямки осмислення 

цього жанру, що вже існують станом на початок ХХІ століття.  

Запропоновано інноваційну систему типологічних ознак сакрального 

тексту: на фонематичному рівні – асонанси й алітерації, накопичення 

однакових або подібних звуків і звукових комбінацій; на силабічному та 

просодичному рівнях – повторювані елементи ритмізації тексту; на 

морфологічному та словотвірному рівнях – повторювані морфеми; у лексиці 

– вживання сакрально навантажених апелятивів та онімів, нумеративів; на 

рівні словосполучень та фразеології – клішованість і повторюваність; на рівні 

речення – тяжіння до синтаксичних одиниць однакової довжини, інверсія; на 

рівні тексту – традиційна структура.    
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Розроблена авторська дефініція замовляння як усного або писемного 

сакрального тексту, покликаного надприродним (з сучасного погляду – 

ірраціональним) шляхом упливати на людину або природу з метою 

досягнення або відвернення певних станів. Замовляння інтерпретоване як 

міфообрядовий вербально-акційний континуум. Вивчено вербальний 

компонент замовлянь у контексті ритуальної цілісності, інтерпретоване 

давньоукраїнське язичництво як світоглядне джерело ідеології українських 

народних замовлянь. 

Розглянуто специфіку застосування загальнометодологічних принципів 

системності, історизму та редукціонізму до лінгвоконцептологічного 

вивчення мови замовлянь. 

Доведено, що макрокосм замовлянь інкорпорує сліди архаїчних 

астральних культів (неба, сонця, місяця, зірок), серед яких чільне місце в 

текстах замовлянь посідає місяць, та культів природних стихій, 

першоелементів буття (вода, вітер, дощ, земля та ін., серед яких у 

замовляннях чільне місце посідає вода) у магічних текстах. Показано зв’язок 

таких уявлень із заклинальними компонентами календарно-обрядової поезії 

(прикликаннями весни, сонця, дощу тощо) і материнського фольклору для 

дітей (колискових). Розглянуто вербалізацію в замовляннях уявлення про три 

рівні світобудови та світове дерево як вісь і сакральний центр світу.    

Обґрунтовано центральну позицію текстів замовлянь у контексті мови 

українського фольклору як системи, вказано на їхні зв’язки з подібними за 

типом текстами, що функціонують у сучасному глобалізованому світі. 

Показано використання архетипних образів-симолів, притаманних як 

українцям, так і іншим народам-носіям індоєвропейських мов, а також 

виокремлено універсальні характеристики магічного мовлення, що є 

спільними для різних ритуальних фольклорних традицій світу.  

Доведено, що зростання дослідницького і читацького інтересу до 

українських замовлянь на початку 1990-х років зумовлено 
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загальнонаціональним культурним відродженням, що вказує на особливу 

роль замовлянь у формуванні світогляду сучасного українця, об’єднавчий та 

націєтворчий потенціал текстів замовлянь як міфологічно і світоглядно 

наснажених текстів.  

У межах синтагматичної специфіки текстів українських народних 

замовлянь розглянуті лексичний та синтаксичний повтори, психологічний 

паралелізм, ритмічна структура та рима в замовляннях. Серед специфічних 

для замовлянь клішованих висловів – неоднослівні апелятивно-онімні 

найменування стихій та природних об’єктів. Магія звучання втілена в 

тавтологічних словосполуках. Магічну роль відіграє перелік як ознака 

володіння перелічуваним і впливу на нього: виконавець замовляння 

перелічує людські органи, виявляючи магічне знання їх і зцілюючи 

сакральним словом.    

Ширші перспективи дослідження винесено в додатки, які створюють 

широке тло для дослідження феномену мови українських замовлянь. У 

додатках досліджено вербалізацію МАКРОКОСМУ і МІКРОКОСМУ, 

здійснено аналіз заклинань соціальних груп у суспільно-історичних піснях, 

розглянуто квантитативну параметризацію текстів українських замовлянь, а 

також проведено порівняльний аналіз мови білоруських та українських 

народних замовлянь і здійснена лінгвоконцептуальна інтерпретація, 

підсумовано результати польської традиції дослідження доісторичних 

витоків вербальної магії, розглянуто індоєвропейські паралелі до української 

вербальної магії – замовляння у ведійській традиції, досліджено 

передісторичні джерела магіко-міфологічного світогляду українців, 

визначено перспективи подальших досліджень вербальної магії українців, 

вияскравлено зв'язок з позамовним контекстом побутування мови 

замовлянь – із ритуальним комплексом дій і міфологічних уявлень. 
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Ключові слова: українські народні замовляння, сакральний текст, 

магічна функція мови, етнолінгвістика, лінгвофольклористика, колоративи, 

нумеративи. 

 

SUMMARY 

Shuliak S.A. The magic function of language in the language world 

view, based on the Ukrainian folk charms. – Manuscript.  

Dissertation for obtaining the scientific degree of doctor of philology, 

speciality 10.02.01 – the Ukrainian language. – Pavlo Tychyna Uman State 

Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National 

University named after Taras Shevchenko, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2017.  

The work is devoted to the comprehensive study of the language of 

Ukrainian folk incantations, primarily in the aspect of the magic language function 

implementation in such kind of texts. The definition and the essence of magic, the 

magic role of language in the mythological worldview, criteria of identification of 

text verbalizers of the sacral are considered. The definition of magic practice as a 

supernatural (not profane) influence and a magic text as a verbal component of a 

syncretic rite is suggested. 

The study focuses on the centrality of the enchantment texts for the 

Ukrainian folklore language as a system. The idea of strict interconnection of 

different folklore genres was consequently implemented: the enchantment as a 

genre is connected with all the other subsystems of the Ukrainian folklore. 

Furthermore, it is related in its functioning to other genres of similar type that 

merged in contemporary globalized world. The actualizing of the archetypal 

symbols immanent both for the Ukrainians and other people that speak Indo-

European languages was pointed out, as well as universal features of the magic 

speech were distinguished that are common to different distant and not kindred 

folklore tradition of the world.  
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Speaker of the language realizes the possibilities for influence hidden in 

his/her language only when it is revealed in the such explicitly magic genres as 

enchantments or ritual songs associated with distinct point of year’s revolution.  

The system of typological features of a sacral text is proposed: on the 

phonemic level – assonances and alliterations, the accumulation of identical or 

similar sounds and sound combinations; on the syllabic and prosodic levels – 

repetitive elements of rhythmization of the text; on morphological and word-

formation levels – repetitive morphemes; in the lexis – the use of sacral appeals 

and onyms, numeratifs; on the level of word combinations and phraseology – 

clichés and repetitions; on the sentence level – the inclination to the syntactic units 

of the same length, the inversion; on the level of the text – the traditional structure. 

The author’s definition of an incantation as an oral or a written sacred text, 

called to affecta man or nature by means of the supernatural way (from the modern 

point of view – irrational) in order to attain or prevent certain states, has been 

developed. The incantation is interpreted as a mythological ritual continuum. The 

verbal component of incantations in the context of ritual integrity was studied, the 

ancient Ukrainian paganism as a world-view source of the ideology of Ukrainian 

folk incantations was interpreted. 

The specificity of the application of the general methodological principles of 

systemicity, historicism, and reductionism to the linguistic and conceptual study of 

the language of incantations is considered. 

It has been proved that the macrocosm of incantations incorporates the traces 

of archaic astral cults (of the sky, the sun, the moon, the stars), among which the 

moon occupies the main place in the texts of incantations, and the cults of natural 

elements, the elements of the universe (water, wind, rain, earth etc. among which 

in the incantations the prominent place occupies a water) in magical texts. The 

connections of such representations with the charm components of calendric-ritual 

poetry (praise of spring, sun, rain, etc.) and nursery folklore for children (lullabies) 

are shown. The verbalization in the incantation of the idea of the three levels of the 
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universe and the world tree as an axis and the sacred center of the world is 

scrutinized. Lexicon of the enchantments as an mostly concise genre is not too rich 

so it was scrutinized and in-depth studied. Short genres are all marked by the 

essential deficiency of the everyday logic and the prevailing presence of the 

alternative world picture and, consequently, vocabulary and other language 

resources.  

Within the syntagmatic specifics of the texts of Ukrainian folk incantations, 

the lexical and the syntactic repetitions, psychological parallelism, rhythmical 

structure and rhyme in incantations are treated. The phrases are connected mainly 

via association, phonetic echo, omitting usual connecting means of syntactic 

andlogical concession and cohesion. Among the specific to the incantations cliché 

expressions several words appellative nominations of elements and natural objects 

can be mentioned. The magic functioning of similar elements of phonetic levelis 

embodied in the tautological word combinations. The list as a sign of ownership of 

the enumerated and the influence on it plays the magic role: the executor of the 

incantation lists the human organs, revealing the magic knowledge of them and 

heals with the sacred word. Personification of the natural elements was treated as a 

sign of flagrant archaic style of the genre under study. 

Recitative style of the enchantment performance is bound with other ancient 

genres of Ukrainian folklore such as dumas and mourning songs.  

It was established that the rise of researchers’ and readership’s interest in the 

enchantment among the Ukrainians at the beginning of the 1990s was due to the 

growing general national revival and underlines the role that Ukrainian 

enchantments executed then and still execute now in the forming of the world 

outlook of the contemporary Ukrainian, the unifying and identifying force of them 

and their mythologically meaningful content.  

Genre fuzziness was taken into consideration while revealing the general 

genre characteristics of the enchantments: the vague borders between all folklore 

genres and especially short ones (enigmas, proverbs, enchantments) were regarded 
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as primary basis for the study. Sacred diction incorporated into larger narrative 

genres were maintained to show the principal interconnection of the purely ritual 

and purely narrative texts types of folklore.  

Wider perspectives of the present study are outlined in the appendices that 

deepen some of the issues only scarcely treated in the main bulk of the study. 

Thus,  the verbalization of the MACROCOSM and MICROCOSM concepts was 

studied; charms aimed at different social layers were analyzed in the texts of social 

and historic songs; the quantity parametrization of the Ukrainian enchantments was 

suggested; comparative analysis of the Byelorussian and Ukrainian folk 

enchantments was undertaken and linguistic and conceptual interpretation of the 

results was proposed; the outcome of the Polish researches into the prehistoric 

origins of verbal magic was summarized and applied to the study of the Ukrainian 

texts of the same type; the Indo-European parallels to the Ukrainian verbal magic 

were detected in different traditions, e.g. Vedic; prehistoric sources for the magic 

and mythological world view of the Ukrainians were shown; the perspectives for 

the further research were proposed; the non-verbal components of the charms were 

detected and studied as a whole.  

Outlook of the traditional agrarian society was studied through its ardent 

remnants that still can be detected in the functioning of the Ukrainian charms that 

still constitute the indispensable part of the everyday life of any Ukrainian. The 

world picture presented in the Ukrainian charms is akin to that of the most archaic 

genres of the other Indo-European oral traditions.  

Key words: Ukrainian folk charms, sacral text, magical function of 

language, ethno-linguistics, linguistic studies of folklore, coloratives, numeratives. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ,    

ВИКОРИСТОВУВАНІ В ДОСЛІДЖЕННІ    

 

Впливовий (сугестивний) текст – текст, експліцитно спрямований на 

досягнення безпосереднього прагматичного ефекту. До таких належать, 

поряд із замовляннями, тексти календарно-обрядової поезії, весільного 

обряду, на відміну від імпліцитних сугестивних текстів із менш явною 

прагматичною метою, як-от ліричні пісні, загадки, казки та ін.    

Гіпотеза магічного походження мови – висунута лінгвістом та 

археологом М.Я. Марром ідея походження людської мови з вигуків, начебто 

використовуваних у середовищі магів, на противагу первісно побутовій мові 

жестів [300]. Гіпотеза не є загальновизнаною, у відомих нині суспільствах 

мова жестів відіграє суто допоміжну, додаткову роль.  

Гіпотеза сугестивного походження мови – висунута істориком і 

палеоантропологом Б.Ф. Поршнєвим ідея виникнення людської мови 

передусім зі спроб звукового впливу, зокрема, на тварин як об’єкти 

полювання [409]. Викликавши значне зацікавлення, гіпотеза не дістала, 

однак, визнання. 

Етноконцепт – ключове поняття концептуальної картини світу 

етносу, знак національної культури, етносимвол, сформований упродовж 

історії матеріальної й духовної культури народу. Найменування 

етноконцептів становлять основу мовної картини світу кожного народу. 

Поняття етноконцепту близьке до запровадженого Н.В. Слухай поняття 

національного архетипу, на противагу архетипам універсальної 

(загальносвітової) свідомості К.Г. Юнга.        

Замовляння – високою мірою сугестивний (впливовий) текст, 

безпосередньо спрямований на досягнення чіткого прагматичного ефекту у 

сфері людського організму, соціального життя або природи. Це організована 

особливим чином (лексично, граматично, композиційно, ритміко-
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інтонаційно) словесна формула, що є зразком ефективної цілеспрямованої 

мовленнєвої дії та породжує позитивний прагматичний ефект висловлення 

шляхом реалізації семантики побажання, «яке має неодмінно здійснитися». 

Текст є частиною, хоч і головною, синкретичного дійства, яке сягає 

первісного міфообрядового синкретизму. Паралельний термін язичницька 

молитва не віддзеркалює обрядового компоненту дійства, термін словесний 

обряд видається вдалішим.    

Календарно-обрядові замовляння (заклинання, заклички) – твори 

календарно-обрядової поезії, що містять безпосередні звертання до більш або 

менш персоніфікованих сил природи. На відміну від індивідуальних 

замовлянь або замовлянь малих груп (традиційні замовляння) та соціальних 

замовлянь (спрямованих на великі соціальні групи), адресатом календарно-

обрядових замовлянь виступає природа в цілому або її персоніфіковані, 

антропоморфізовані елементи (земля, дощ, сонце), пори року (весна) тощо.     

Магія – елемент архаїчного світобачення, що передбачає вплив на світ 

за допомогою неповсякденних, непобутових сил зі сфери божественного. 

Міфологічна картина світу – система світоглядної інтерпретації 

людини, суспільства, природи, властива для архаїчних етапів розвитку 

людської свідомості, яка передбачає всебічне, універсальне апелювання до 

надприродних сил (не відділених в уявленні від природних сил), асоціативно-

образне мислення на противагу пізнішому логіко-раціональному, 

одухотворення та антропоморфізацію явищ природи. 

Міфологічний концепт – одна з основних одиниць концептуальної (а 

відтак, у вербалізованій формі, – і мовної) картини світу архаїчних форм 

розвитку суспільства, зокрема, тісно пов’язаних між собою міфологічної 

картини світу, фольклорної картини світу та наївної картини світу.    

Ритуал – символічна форма поведінки живих організмів (не тільки 

людей, а й тварин), пов’язана з їхньою адаптацією до умов навколишнього 

середовища, така, що спрямовує та впорядковує їхню життєву активність, 
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сприяє виникненню комунікативних і ціннісних систем та слугує основним 

матеріалом для утворення нових форм поведінки, узгоджених зі своїми 

зразками [165, с. 27]. Ритуал – невербальний складник сакральної комунікації 

[109, с. 2].      

Ритуальний текст – текст, який виступає вербальною частиною 

синкретичного обряду, що включає мовні та позамовні компоненти.    

Сакральний текст – текст, наділений, з погляду його авторів, 

користувачів, суспільства, де він функціонує, рисами підкресленої 

небуденності, що можуть бути виявлені на всіх рівнях мови. Синонім – 

фідеїстичний текст (про останній див.: [236, с. 46]). Сакральний текст – 

частина традиційно-архаїчної культури з притаманним їй дораціональним, 

наївно-прагматичним мисленням, довірою до світу, універсалізмом, 

синкретичністю, антиномічністю [109, с. 6].       

Слово-етносимвол – різновид слова-символу (див. нижче), наділений 

значним етнолінгвістичним навантаженням, мотивованим історією етносу, 

його культури, мови. Слово-етносимвол вербалізує етноконцепт (див.). 

Слово-символ – мовний образ, який має зовнішнє звукове вираження і 

постійний зв’язок із предметом (референтом, денотатом) та поняттям 

(сигніфікатом), підтримуваний фольклорною традицією [147, с.15]. 

Соціальні замовляння – на відміну від індивідуальних (традиційних) 

замовлянь і замовлянь природи, сугестивні тексти, спрямовані на значні 

соціальні групи, прошарки суспільства, наприклад, воїнів.    

Сугестивний текст – складна система вербальних знаків, здатна 

впливати на усвідомлювані та неусвідомлювані аспекти реагування людини з 

метою трансформації мовної картини світу реципієнта [236, с. 4].   

Фольклорна картина світу – система світобачення, втілена в усій 

сукупності фольклорних текстів певного етносу.  
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ВСТУП 
 

Сучасне наукове і суспільне зацікавлення магічно-впливовим 

вектором мови викликане активізацією архаїчних практик в епоху суспільно-

політичних перетворень, інформаційних технологій та глобалізації. Згаданий 

інтерес зумовлений: у соціолінгвістичному вимірі – звертанням суспільства в 

кризові моменти історії до джерел формування народного світогляду і 

фольклору як його фіксації; у психолінгвістичному аспекті – використанням у 

політичних, рекламних, навчальних та ін. текстах сугестивних можливостей 

мови; у етнолінгвістичному плані – пошуком у народній творчості 

ідіоетнічних джерел суспільного буття та розвитку; у 

лінгвофольклористичному напрямку – особливим місцем мови фольклору 

серед різновидів художньої мови, збереженням у фольклорній поетиці слідів 

архаїчних світоглядних ідей, культів та обрядів, міфологічних концептів та їх 

вербалізаторів; у лінгвокультурологічному аспекті – можливостями 

осмислення концептосфери українського фольклору в плані діалектики 

етноспецифіки й міжкультурної комунікації; у лінгвосеміотичному вимірі – 

потребою моделювання системи знаків української етнокультури у їх 

структурних, семантичних та прагматичних виявах на всіх рівнях мови, 

сучасної реінтерпретації арсеналу народнопоетичної семіотики; у 

лінгвоконцептологічному плані – віддзеркаленням і накопиченням у мові 

фольклору, зокрема винятково архаїчних текстів замовлянь, вербалізаторів 

концептів мовної картини світу народу; у лінгводидактичному ключі – 

можливостями впливу фольклорної мови на формування ментальності 

наступних поколінь, виховним потенціалом утіленої в мові народної 

традиції. 

Замовляння – винятково архаїчний жанр фольклору, який сягає 

періоду побутування відносно невеликих текстів із високою формульною 

насиченістю, що їх нерідко визначають як язичницькі молитви. Вони тісно 
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пов’язані з народною медициною, народною метеорологією, народною 

астрономією та ін. Замовляння були особливим жанром уже в праслов’янську 

добу, вони відкриті для проникнення нових елементів, однак 

підпорядковують їх доволі архаїчній структурі з суворою канонічною 

формою і досить жорстко обмеженим словником, їх специфіка – у 

якнайтіснішому зв’язку з ритуалом (В.М. Топоров, В.В.Ємельянов).    

Мова українських народних замовлянь утілює один із сегментів 

мовної картини світу українців, яку досліджують у синхронії та діахронії 

Л.П. Гнатюк, І.О. Голубовська, С.С. Єрмоленко, В.В. Жайворонок, 

В.П. Мусієнко, О.І. Ніка, Т.В. Радзієвська, Н.В. Слухай, О.С. Снитко, 

О.І. Чередниченко, Л.І. Шевченко, Г.М. Яворська та ін. 

Магіко-міфологічне світобачення і САКРАЛЬНЕ у протиставленні до 

ПРОФАННОГО вивчали Е. Кассірер, М. Еліаде, І.М. Дьяконов, М.І. Стеблін-

Каменський, В.М. Топоров. У сучасній українській лінгвістиці специфіку 

сакральних текстів досліджують Т.П. Вільчинська, М.О. Єлісова, 

О.В. Климентова, О.С. Колесник, В.В. Німчук та його наукова школа, 

П.В. Мацьків, І.Г. Павлова, О.М. Самусенко, А.С. Слухай, Л.В. Струганець, 

зокрема, сакральне в мові українського фольклору в етнолінгвістичному 

контексті – В.В. Жайворонок, В.І. Кононенко, О.Р. Петренко, Н.В. Слухай та 

її наукова школа, О.В. Тищенко, М.В. Філіпчук. 

Мова української народної творчості – об’єкт вивчення 

лінгвофольклористики (В.Ф. Вакуленко, З.С. Василько, Н.О. Данилюк, 

Ю.Б. Дядищева-Росовецька, С.Я. Єрмоленко, Н.М. Жовта, Т.В. Жук, 

І.Ю. Круть, О.В. Лабащук, О.В. Масло, О.А. Молодичук, Н.А. Назаров, 

О.О. Назарук, Т.О. Піонтковська, О.О. Порпуліт, М.І. Редьква, М.В. Скаб, 

О.В. Слюсарева та ін.). Давньоукраїнське язичництво – світоглядна основа 

українського фольклору (Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаров, І.С. Нечуй-

Левицький, М.Ф. Сумцов, В.Г. Гнатюк, І.І. Огієнко, Я.Є. Боровський, 

В.Ф. Давидюк, Г.С. Лозко, В.Ф. Ятченко та ін.).    
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Українські замовляння студіювали В.Г. Антонюк, В.В. Берковець 

(Бондаренко), М.Г. Василенко, С.О. Вербич, І. Гунчик, В.Ф. Давидюк, 

М.К. Дмитренко, П.П. Єфименко, Т.Б. Лукінова, Г.В. Марченко, 

В.М. Мойсієнко, М.Н. Москаленко, М.О. Новикова, О.А. Остроушко, 

О.Д. Павлов, В.П. Петров, О.А. Соляр, А.І. Темченко, О.Є. Хомік, 

Т.М. Шевчук, В.Ф. Ятченко та ін., замовляння іншими мовами – 

Т.О. Агапкіна, О.М. Афанасьєв, О.О. Блок, Л.М. Виноградова, 

М.В. Зав’ялова, Д.К. Зеленін, Ф.Ю. Зелінський, Є.Г. Кагаров, К.В. Кіреєнко, 

В.Л. Кляус, А.В. Ковалевська, І.М. Ковальчук, М.В. Крушевський, 

Л.М. Майков, М.Ф. Познанський, О.Ф. Свиридов, А.С. Слухай, 

Л.М. Соловей, С.М. Толстая, М.І. Толстой, О.Л. Топорков, В.М. Топоров, 

В.В. Усачова, В.І. Харитонова, Т.В. Цив’ян, С.Г. Шиндін, О.В. Юдін та ін.    

Нині значно збільшився інтерес до вербальної магії, видано збірники 

замовлянь багатьма європейськими мовами, однак «чим більше публікують 

нових текстів у різних країнах, тим важче скласти собі загальну картину» 

(Т.А. Агапкіна, А.Л. Топорков). Замовляння виокремлені серед інших 

фольклорних жанрів специфікою текстової організації, поетикою, магічною 

функцією та прагматикою, відображають сакральний досвід та світогляд 

народу, однак комплексне різноаспектне дослідження таких текстів як 

вербалізації картини світу українців та реалізації магічної функції мови ще не 

було здійснено, що й визначає актуальність дослідження.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах загальної наукової теми факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини «Лексика і граматика в синхронії та діахронії  

(0116U000113)». 

Метою дослідження є системна лінгвістична інтерпретація мовної 

картини світу замовлянь, відображеної в їх структурі, семантиці та 
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прагматиці в контексті реалізації магіко-впливової (волюнтативної) функції 

мови. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:    

1) уточнення дефініцій магічного (сакрального) тексту, зокрема 

замовляння, і вироблення критеріїв їх визначення;    

2) визначення місця замовляльних текстів серед інших архаїчних 

текстів фольклору на основі лінгвістичної інтерпретації концептуальних 

вербалізацій; 

3) етимологічна інтерпретація вербалізаторів концептів замовляльних 

текстів із метою уточнення ролі етимології в лінгвокогнітивному аналізі;    

4) моделювання мовної картини світу замовлянь (зокрема 

язичницького і християнського сегментів), відображеної в них системи 

концептів;    

5) лінгвістичний аналіз і лексикографічний опис художніх засобів 

мови замовлянь на парадигматичному рівні; 

6) когнітологічна інтерпретація синтагматики українських замовлянь.     

Для реалізації мети й завдань дослідження розроблено комплекс 

методів і прийомів, що включає загальнонаукові (аналіз і синтез, індукцію і 

дедукцію, класифікацію, систематизацію, використані для розроблення 

теоретико-методологічної бази та комплексу гіпотез дослідження) і 

спеціальні лінгвістичні (описовий – для уточнення основних дефініцій 

дослідження, класифікації текстів, концептів та засобів їх вербалізації; 

концептуального аналізу – для моделювання картини світу замовлянь; 

етимологічний – для з’ясування походження мовних засобів; формульний і 

текстологічний – для інтерпретації специфіки функціонування лексичних 

одиниць і синтагм у текстах замовлянь; лінгвостилістичний – для визначення 

текстової ролі мовних засобів замовлянь).    

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому:    

уперше – здійснено комплексне різноаспектне дослідження мови 

українських народних замовлянь як реалізації магічно-впливової функції 



39 

 

мови; реконструйовано вербалізацію синтезу дохристиянської і 

християнської ідеологій у замовляльних текстах; здійснено 

лінгвоконцептологічну інтерпретацію лексичного складу і формульного 

арсеналу мови українських народних замовлянь; визначено специфіку мови 

українських замовлянь порівняно з іншими традиціями на рівні вербалізації 

концептуальної картини світу;    

удосконалено – методологічні засади та методичний інструментарій 

дослідження сакральних текстів у цілому та українських замовлянь зокрема; 

прийоми 1) ідентифікації вербалізаторів міфологічних опозицій, 

2) алгоритмічного моделювання системи концептів тексту, 3) визначення 

залежності функціонування лексеми або синтагми (зокрема формули) від 

етимології;      

дістали подальший розвиток – концепція єдності внутрішньомовних, 

зовнішньомовних та позамовних чинників розвитку мови 

(С.В. Семчинський); ідея вербалізації мовної картини світу на всіх рівнях 

мови (І.О. Голубовська); теза про синтез у мові універсальних та ідіоетнічних 

явищ (С.М. Лучканин); гіпотеза першорядної ролі магічно-впливової функції 

на архаїчних етапах мовотворення (М.Я. Марр, Б.Ф. Поршнєв, 

В.М. Топоров).      

Теоретичне значення дисертації визначене можливістю 

використання її ідей та методів у дослідженні українських та іншомовних 

фольклорних текстів інших жанрів, у яких експліцитно (календарно-обрядова 

та некалендарно-обрядова поезія, фольклор для дітей, загадки) або 

імпліцитно (чарівні казки, поетичний епос, ліро-епіка та лірика) реалізована 

магічно-впливова функція мови та вербалізовані концепти архаїчного 

космологічного світобачення, дохристиянської картини світу українців.    

Практична цінність дослідження полягає в можливості застосування 

результатів у викладанні курсів сучасної української мови (фонетика, 

лексика, синтаксис, стилістика), історії української мови, психолінгвістики, 
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лінгвофольклористики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, 

лінгвофілософії, а також у лінгводидактичному та лінгвопрагматичному 

потенціалі праці, зокрема, при підготуванні фахівців-практиків з 

ораторського мистецтва, дикторів тощо.    

Матеріал дослідження – тексти українських замовлянь: Вербальна 

магія українців [упоряд. та прим. Т. Полковенка, В. Фісуна]. – К., 1998; Ви, 

зорі-зориці: Українська народна магічна поезія: (Замовляння) / [упоряд. 

М.Г. Василенка, Т.М. Шевчук]; – К., 1991; Сборник малороссийских 

заклинаний/[упоряд. П.П. Ефименко]. – М., 1874; Українські замовляння 

[упоряд. М.Н. Москаленко, комент. М.О. Новикової]. – К., 1993; Фісун В. 

Словесна магія українців / В. Фісун. – К., 1997. У цілому досліджено 778 

текстів замовлянь.      

Особистий внесок здобувача. Усі результати отримані дисертантом 

самостійно, усі публікації здійснені без співавторства.       

Апробація роботи здійснена на 62 конференціях, серед яких 34 

міжнародні: «Мова і культура» (Київ, 2012–2017), «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2012), «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 2012), «Мови і світ: 

дослідження та викладання» (Кропивницький, 2013–2017), «Сучасні наукові 

дослідження» (Львів, 2013), «Етнознакові функції культури» (Київ, 2013), 

«Мова як світ світів: граматика і поетика української мови» (Київ, 2013–

2017),«Українська мова серед інших слов’янських» (Кривий Ріг, 2013, 

2015),«Лінгвалізація світу» (Черкаси, 2014), «Сучасні лінгвістичні 

парадигми» (Горлівка, 2014), «Тарас Шевченко в культурному мегапросторі» 

(Умань, 2014), «Сучасна філологія» (Київ, 2014), «Українська термінологія і 

сучасність» (Київ, 2015), «Міфи і символіка в етнокультурні українців» 

(Київ, 2015), «Пріоритети мовознавчої науки» (Київ, 2015), 

«Слов’янськімови» (Брест, 2015), «Сучасні наукові дослідження та розробки: 

теоретична цінність та практичні результати» (Братислава, 2016), 
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«Українська мова і сфера сакрального» (Чернівці, 2016), «Селіщевські 

читання» (Єлець, 2016), «Слов’янські студії» (Миколаїв, 2017). Результати 

також оприлюднено на 13 всеукраїнських конференціях: «Людина і соціум у 

контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 2013),«Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет» (Київ, 2013),«Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), «Мова. Культура. Комунікація» 

(Рівне, 2014), «Розвиток національно-мовної особистості» (Умань, 2014, 

2015),«Міфосвіт української поезії» (Херсон, 2015), «Слов’янська філологія: 

історія, сьогодення, перспективи» (Умань, 2015, 2016), «Формування мовної 

особистості» (Умань,2015), «Україна в гуманітарних і соціально-економічних 

вимірах» (Дніпропетровськ, 2016), «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій 

парадигмі» (Кам’янець-Подільський, 2016, 2017); на 15 інтернет-

конференціях:«Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» (Умань, 2012–

2017),«Мови та літератури в полікультурному суспільстві» (Маріуполь, 

2013), «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (Бахмут, 

2016), ХХХ, ХХХІ, ХХХІІ, ХХХІХ конференціях «Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2017–

2018), ХХІ, ХХІІ, ХХІХ «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2017). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені в 

100 публікаціях, серед яких 1 монографія, 40 статей у фахових 

виданнях,13закордонних (Франція, Бельгія, Греція, Болгарія, США, Росія, 

Білорусь, Словаччина), 46 інших публікацій загальним обсягом понад 62 

друк. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку літератури на 796 позицій та 11 

додатків: Додаток А «Вербалізація МАКРОКОСМУ і МІКРОКОСМУ в 

синтагматиці замовлянь: сакральні формули заклинання природи», Додаток Б 

«Заклинання соціальних груп у суспільно-історичних піснях», Додаток В 
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«Квантитативна параметризація текстів українських замовлянь», Додаток Г 

«Мова білоруських народних замовлянь у порівнянні з українськими: 

лінгвоконцептуальна інтерпретація», Додаток Д «Польська традиція 

дослідження доісторичних витоків вербальної магії», Додаток Е «Замовляння 

у ведійській традиціїв порівнянні з українською», Додаток Ж «Мова 

українських замовлянь на індоєвропейському тлі», Додаток З  

«Передісторичні джерела магіко-міфологічного світогляду українців», 

Додаток К «Поглиблення перспективи дослідження мови українських 

замовлянь», Додаток Л «Ритуал як позамовний контекст дослідження мови 

замовлянь», Додаток М «Список опублікованих праць за темою дисертації».  

Основний зміст роботи викладений на 412 с., загальний обсяг дисертації     

600 с. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВІСТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГІЧНИХ ТЕКСТІВ 

 

 

1.1. Магічно-впливовий вимір у системі функцій мови 

 

1.1.1. Визначення й сутність магії 

 

Слово магія наявне в багатьох європейських мовах і сягає латинськ. 

magicus; латинське слово походить від давньогрецького magos «маг», спершу 

використовуваного щодо давньоперських жерців (наприклад, у Геродота), від 

давньоперськ. maguš, спорідненого з укр. могти від прасл. *mogti, 

давньоангл. magan «могти», mæg «я можу» від прагерманськ. *mag- «мати 

силу, могти» [ЕСУМ]. На індоєвропейському рівні спорідненими 

виявляються слова машина, механіка [OED, magic, machine, may], що дає 

етимологічні свідчення близькості уявлень про МАГІЮ і ТЕХНОЛОГІЮ. 

Очевидно, архаїчна людина, що послуговувалася міфологічним світоглядом і 

магічними практиками, не диференціювала фізичні (природні) і магічні 

(надприродні) інструменти, використовувані з метою досягнення своїх цілей. 

Етимологія показує, що внутрішня форма назви мага на 

праіндоєвропейському рівні сягає уявлення про могутність.        

У давньогрецькій мові спостережена еволюція терміна маг (magos), 

який дав усі сучасні європейські похідні. Спершу магами називали 

представників одного з мідійських племен (Геродот 1.101, Страбон 15.3.1), 

згодом давньоперських жерців, що тлумачили сни (Геродот 7.37 та ін.), потім 

будь-яких заклинателів, особливо в негативному сенсі (Софокл, Еврипід, 

Платон та ін.) [LSJ, magos]. Так само давньогрецьку лексему μαγεία «магія» 

вживали спершу щодо діяльності представників давньоіранської релігії 
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зороастризму (Платон), а згодом щодо магії як такої (Теофраст та ін.) [LSJ, 

mageia].     

Формування концепту МАГІЯ в його європейській інтерпретації слід 

уналежнити до періоду еллінізму, коли після завоювань Александра 

Македонського відбувався тісний контакт грецьких вірувань зі східними, 

зокрема перськими (іранськими). Така взаємодія була продовжена й у часи 

Римської імперії. Становлення магічної картини світу греко-римської епохи 

висвітлене в художній формі в текстах римського письменника ІІ ст. н.е. 

Апулея – «Про магію» і «Метаморфози».              

Магію визначають як цілеспрямований вплив на навколишній світ за 

допомогою дій, відмінних від фізичних [276]. Усі вербальні ритуали 

спрямовані на моделювання бажаної ситуації [283, с. 263].    

Дж.Дж. Фрезер у праці «Золота гілка: Дослідження магії і релігії» 

підкреслив відмінності магії (впливу на надприродне) від релігії (вшанування 

богів) і мантики (запитування потаємних сил) і запропонував цілісну 

концепцію магії. Фундаментальні засади магії і науки тотожні: віра в 

порядок і одноманітність природних явищ. Маг має силу остільки, оскільки 

слідує правилам свого мистецтва і природним законам, як він їх розуміє. 

Релігія протилежна магії, оскільки спирається  на уявлення про 

персоніфіковані божества, які втручаються у хід подій, про залежність 

законів природи від волі божеств. Магія виходить із уявлення, що весь світ, 

включаючи й богів, підпорядкований неперсоніфікованим силам, і хто їх 

знає, той може впливати на світ. Магія передує релігії, оскільки базується на 

простіших засадах. Закони магії спільні для різних традицій, а релігійні 

системи відмінні. Перехід від магії до релігії відбувся тоді, коли люди 

побачили свою нездатність впливати на сили природи й визнали свою 

слабкість. Фольклорист відзначав, що первісна людина не замислювалася над 

теорією магії, використовуючи її тільки практично, що вказує на роль магії 
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як мистецтва, а не науки, а сліди науки в магії можуть бути виявлені шляхом 

дослідження [592].    

Погляди Дж.Дж. Фрезера викликали і викликають численні дискусії у 

фольклористиці, релігієзнавстві та інших науках, однак висловлені ним ідеї 

потребують якнайглибшого осмислення, зокрема з погляду 

антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики. 

Коментуючи міркування Дж.Дж. Фрезера, Л. Вітгенштейн зазначає, 

що магія завжди спирається на символізм і мову, у яку вкладена ціла 

міфологія. Лінгвофілософ називає людину церемоніальною твариною (пор. 

«людину, що грає» Й. Хейзінги), яка поряд із тваринними діями здійснює й 

ритуальні. Дослідник сумнівається в інтерпретації Дж.Дж. Фрезером магії як 

«хибної фізики», «хибної медицини», «хибної техніки». Ритуал пов'язаний з 

архаїчною мовою жестів [98]. Таким чином, якщо для Дж.Дж. Фрезера магія 

є хибною наукою, то для Л. Вітгенштейна – мовно-символічним, 

семіотичним явищем.          

Детальніше розроблення поняття магії запропонував Б. Малиновський 

[299]. 

С.О. Токарєв у статті «Сутність і походження магії» відзначає 

наявність цього явища вже у неандертальців декілька сотень тисяч років 

тому. Він визначає магію як безпосередню дію людини на матеріальний 

об’єкт надприродним чином, однак поза анімістичними уявленнями, поза 

уявленнями про духів і богів [538, с. 404-416].    

Відмінності технології і магії не є чіткими, оскільки прихильники 

магії нерідко не диференціюють ПРИРОДНЕ і НАДПРИРОДНЕ [Дэвид, 

Джери]. У традиції відсутня межа між магічними і прагматичними засобами, 

магічну та ритуальну практику сприймають у суто прагматичному ключі 

[283, с. 13].    

Англійський антрополог і дослідник специфіки первісної культури 

Е. Тейлор вважав магічні уявлення, поряд із багатьма іншими рисами 
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культур, пережитками первісного стану суспільства: магія простежена у 

складі культурних уявлень уже від найбільш архаїчного етапу їх розвитку 

[570, с. 64].  

На цьому етапі особливу організаційну роль для структурування не 

тільки магічних і ритуальних її компонентів, а й усієї культури відігравала 

мова як один із перших досвідів абстрактного мислення. Тому мову в усіх її 

аспектах, а передовсім граматичному, сприймали як універсальний засіб 

ритуального впливу на дійсність, а також як засіб її впорядкування. Усі ці 

риси характерні з особливою виразністю для давньоіндійської традиції 

ставлення до санскриту як упорядкованої (подібно до космосу) мови [559].  

Первісним джерелом поетичного рядка варто вважати 

заклинання чи молитви, які мали магічне значення. Магічне слово – це 

слово сакральне і тому випадковим бути не може. Надто віра в його магічну 

силу позбавляє нейтральності будь-яке слово. Магічне сакральне слово може 

бути зрозумілим чи незрозумілим лише в езотеричному колі. Магічну мету 

мав як обряд у цілому, так і його вербальна частина. Магія слова сприяла 

його повторенню [314, с. 25]. Через віру в магічну дію слова повторення і 

варіювання значеннєвих комплексів домінували над повторенням суто 

звуковим [314, с. 25]. Сакральне магічне слово було водночас і 

міфологічним, оскільки заклинання і ритуальні пісні були невіддільні від 

уявлень про предків, духів, богів [314, с. 26]. Словесне мистецтво у момент 

свого зародження було невіддільне від інших мистецтв, від магії та 

сакральної мудрості. Сакральне слово, сакральна формула зливалися з 

певною міфологемою [314, с. 27].  

Міфічне мислення не виокремлює людину з її природного та 

суспільного середовища, воно зберігає риси дифузності й нероздільності, 

воно майже невіддільне від емоційної та моторної сфер [314, с. 32]. 

Повторюваність усіх видів, що належить стихії фольклору та стихії 

архаїчної словесності з її гегемонією ритуального первня, є головним і 
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найпотужнішим засобом структурування архаїчних і фольклорних творів і 

найголовнішою рисою фольклорного стилю. З’явившись на підґрунті 

ритуальності й усності, повторюваність форм, фразеологічних зворотів, 

фонічних та синтаксичних елементів сприймана в той же час як 

прикрашальний прийом [314, с. 40]. Роль повтору в мові різноаспектно 

досліджує З.О. Пахолок.    

Магія як явище спільне для фактично всіх відомих нам типів культур 

була притаманна і культурі Давньої Греції та Риму з найдавніших часів. Але 

після завершення класичного періоду антична магія перестає бути явищем 

локальним і набуває масштабів усього Середземномор’я. З цього моменту 

вона поєднує традиційні греко-римські риси з елементами магії 

давньоєгипетської, єврейської та вавилонської. У загальних рисах цей процес 

завершився до початку нашої ери. Середземноморська магія стає в цей час 

розгалуженою і складною дисципліною, яка має своїх професіоналів і 

дилетантів [391, с. 5]. Давнім грекам магія була відома вже за мікенської 

доби, коли вона зберігала спільні індоєвропейські риси, а в часи класичної 

Греції еллінська релігія ще не була вільна від магічних уявлень, особливо у 

варіанті народної віри в оракули та в межах культів плодючості. Магія у 

Давній Греції не була протиставлена ні релігії, ані медицині, а входила до 

широкого комплексу культурних явищ [391, с. 24-25].  

Отож, у часи класики грецька культура містила широкий спектр 

магічних феноменів, успадкованих від індоєвропейців, крито-мікенців та 

засвоєних під час міжкультурної комунікації [391, с. 28]. Відповідно при 

зміні інших компонентів культури (при появі християнської релігійності і 

уявлень про благочестя) магія теж змінювала свої форми, і саме так у І–V ст. 

н.е. з’явилася теургія – елітарна форма магії [391, с. 83]. Автор порівнює 

еволюцію ролі та соціального призначення магії в першій половині першого 

тис. н.е. з розвитком християнства, що теж починалося як явище маргінальне, 

але з часом, завдяки діяльності апологетів, стало явищем нормативним, а 
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вершинним завданням діяльності останніх було перевести його до розряду 

елітарної культури. На противагу християнству, яке стало нормативним 

явищем, магія (теургія) не зберегла за собою нормативного статусу, але 

зберегла статус елітарності [391, с. 93]. 

Значну лінгвокогнітивну інформацію дає дослідження лексики, 

пов’язаної з уявленнями про магію. 

Укр. обряд походить від давнього багатозначного ряд, що в часи 

Київської Русі мало ще й значення «угода» (пор. суди судити, ряди рядити, у 

«Слові о полку Ігоревім» «людей судив, князям городи рядив»). Пор. також 

звичай як позначення традиції, спільнокореневе з учити, наука.       

Назва ритуал походить від латинськ. ritus «релігійна церемонія, 

звичай», що сягає праіндоєвропейськ. *re(i)- «рахувати, число»; звідси ж 

походить англ. read «читати» [OED, rite, read], пор. рос. читать, считать, 

почитать «ушановувати».    

Назва замовляння в англійській мові charm походить через 

французьку мову від латинськ. carmen «пісня, релігійна формула» [OED, 

charm]
1
. Англійська назва магічної дії enchantment запозичена через 

французьку мову з латинськ. incantare «замовляти», що сягає латинськ. 

cantare «співати» [OED, enchantment].    

Іще в середині ХІХ ст. О.М. Афанасьєв, досліджуючи міфологію 

замовлянь, звертав увагу на назви цих і подібних текстів: «schwören – 

клястися, божитися, beschwören – заклинати й гот. svaran – respondere, як у 

лат.  jurare – conjurare, cantare – incantare; нім. galstar, англос. galdor, сканд. 

galdr – зачарування від galan – canere; англос. spell – байка, сказання, spill – 

закляття. Як лат. carmen означає: пісня, замовляння, лікарське голосіння і 

                                         
1
«A yet stronger power than that of herb or stone lies in the spoken word, and all nations use it 

both for blessing and cursing. But these, to be effective, must be choice, well knit, rhythmic 

words (verba concepta), must have lilt and tune; hence all that is strong in the speech wielded by 

priest, physician, magician, is allied to the forms of poetry», Jacob Grimm, "Teutonic 

Mythology" (transl. Stallybrass), 1883 [OED, charm (n.)]. 
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правнича формула, так сканд. run (рун) має досить широкий зміст: мовлення, 

бесіда, сказання, пісня, лікувальна настанова, буква (лист), загадка, таємниця, 

пророцтво, rüni – радник, rundr – чаклун, нім. rurёn – шепотіти, rünazan – 

гарчати, бурмотати; у фінів runo – пісня» [28, с. 208].    

Таким чином, явище магії як способу впливу на природу властиве 

багатьом традиціям, а окремі його аспекти можуть бути реконструйовані на 

основі інтерпретації етимології та внутрішньої форми найменувань, 

пов’язаних із магією, в різних мовах.  

 

 

1.1.2. Магічна роль мови в міфологічному світобаченні 

 

Замовляння як жанр фольклорних текстів виступає однією з 

найяскравіших репрезентацій магічної функції мови.    

«З найвіддаленіших часів слово як вираження духовних прагнень 

людини різко відокремилося від буденної розмови епічним тоном і 

віршованим розміром. Священне значення мови, зверненої до божества, 

вимагало урочистості, гармонії…» [102, с. 485]. Сучасні дослідження 

показують, що значна частина історично усталених форм програмування 

поведінки людини ґрунтується на магічних практиках, які своїм корінням 

сягають періоду єдності людини з природою [481, с. 485]. 

На уявленні про магічне слово базується «замовляння, заговір, 

примовка, примова – молитвослов магічного характеру, основою якого є віра 

в чудодійну силу слова як засобу впливу на вищі духовні сили» [102, с. 181]. 

«Ось на основі цієї стародавньої віри в силу слова й засновані всі закляття та 

замовляння» [369, с. 190]. Близькими до замовлянь є «заклинання, заклички – 

короткі віршовані примовляння-заклинання, адресовані явищам природи, 

порам року, персоніфікованим святам (Коляди), природним тваринам, птахам 

і т. ін.» [102, с. 182]. Такі твори І.І. Огієнко називає закляттями на силу 
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природи [369, с. 192]. Ми виділяємо їх в окремий розряд замовлянь (Додаток 

А). 

Найсучасніше узагальнення ідей і публікацій з проблематики 

етнолінгвістичної інтерпретації міфології в проекції на архаїчні магічні 

тексти – епос, замовляння та загадки – запропонувала А.С. Слухай. 

Дослідниця розглядає мовну картину світу етносу як об’єктивовану мовними 

засобами сітку понять і відношень, за допомогою яких у колективній 

свідомості етносу осмислюються феномени фізичної, психічної та 

трансцендентної реальностей. У мові найдавніших текстів зафіксовані 

основні лінгвокультурні параметри мовної картини світу етносу, зокрема міф 

як історично перша форма діалогу людини з Космосом і система знання про 

закони його функціонування. У художньому тексті сакральне значення 

реалізоване переважно у формі образу-символу, який апелює до основ 

світосприйняття етносу й уможливлює перехід від міфологічної картини 

світу, від секулярної до міфопоетичної мови навіть у контекстах, які не 

стосуються сакральної історії соціуму безпосередньо [472, с. 4]. 

У певний тривалий період історії етносу язичницький міф зберігав 

статус єдиного засобу легітимізації культурно-соціальної й духовної 

реальностей [472, с. 5]. Серед найважливіших ознак міфу – своєрідність 

міфологічної логіки, тотожність макрокосму і мікрокосму, антропоморфічні 

уявлення про тотожність природи і людини, космологічність, усесакральність 

[472, с. 14 – 15]. Міф є одним із об’єктів дослідження етнолінгвістики [472, с. 

19]. 

Можливо, функція впливу є головною серед функцій мови [241, с. 

172]. 

Зв’язок між міфом і явищем сугестії, сугестивність як характеристика 

міфопоетичного художнього континууму, уявлення про сакральні тексти як 

виразники експліцитної й імпліцитної сугестивної інтенції [Слухай 2012, с. 

38] мають виняткове значення для дослідження мови замовлянь і, серед 
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іншого, реалізації в них впливової функції мови. Дослідження 

особливостей сугестії в різних типах сакральних текстів і засобів 

сугестивного впливу на різних рівнях мови належать до актуальних 

напрямків сучасної лінгвістики [473]. 

Теорія сугестивного походження мови Б.Ф. Поршнєва [409] обстоює 

винятково архаїчні джерела зазначеної мовної функції, передбачаючи, що «у 

витоках мови лежить потреба не в обміні інформацією, а в отриманні 

бажаного результату від висловлювання» [473, с. 39]. 

Образи сакральної мови – це найбільш «сильні» елементи 

міфопоетичної моделі світу і водночас найбільш дієві засоби її творення, 

завдяки чому виступають як носії сугестивної інтенції в тексті [473, с. 43]. 

Завдяки наявності сугестивної інтенції на різних рівнях текстової організації 

текст упливає на підсвідомість реципієнта, формуючи його світогляд [473, с. 

51]. 

Прагматичною метою текстів замовлянь є збереження та відновлення 

символічної та реальної структури Всесвіту (терапевтична настанова) [473, с. 

53]. Тексти замовлянь – синтез міфу (сакральної історії соціуму, що в давніх 

суспільствах виконувала роль світоглядного орієнтиру й засобу встановлення 

сингармонії зі Всесвітом) і ритуалу. Замовляння належать до текстів 

магічного фольклору [473, с. 55]. Основою реалізації сугестії в замовляннях 

є, з одного боку, їх прагматична орієнтованість, а з іншого – ритміко-

стилістична організація [473, с. 96]. Сугестивний вплив у давньоанглійських 

замовляннях здійснюваний переважно на фонетичному та стилістичному 

рівнях [472, с. 7], для замовлянь характерна насиченість нумеративами та 

значущість їхньої ролі в організуючих синтаксичних схемах [472, с. 14], у 

замовляннях найбільшою мірою експліковані ознаки впорядкованості й 

оречевленості простору у вигляді розгорнутих переліків його елементів або 

об’єктів магічного впливу [473, с. 14 – 15]. У порівнянні з замовляннями й 
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епосом загадкам властива менш жорстка сугестивна спрямованість [473, с. 

210]. Див. також: [469; 470; 473]. 

З міфологічними уявленнями співвідносні деякі аспекти сугестивної 

лінгвістики [450] як нової галузі сучасних мовознавчих досліджень. 

Дискусійним є, на наш погляд, твердження про те, що «замовляння є 

автохтонними міфологічними текстами, тобто вихідний образно-символьний 

код, що міститься у них, пов’язаний передусім із суто язичницьким 

світоглядом» [472, с. 56]. Адже дохристиянський далеко не завжди означає 

автохтонний: коли йдеться і про давньоанглійську традицію, яку досліджує 

А.С. Слухай, і про слов’янські та інші традиції, то слід зважати на 

вірогідність давніх контактів мов і міфологій задовго до християнізації. Так, 

давньослов’янська міфологічна традиція ще до прийняття християнства 

контактувала з греко-римським світом (звідки Коляда і Купала), 

стародавніми германцями, традиціями багатьох народів Сходу, серед яких 

особливо слід відзначити іранський вплив (бог, рай, Хорс, Симург-Семаргл) 

[ЕСУМ; МНМ]. На формування давньоанглійської міфології впливали вже на 

Британських островах докельтські, кельтські, римські та 

давньоскандинавські традиції. 

Як підкреслює М.О. Єлісова, серед пріоритетних напрямків сучасного 

мовознавства можна виділити дослідження міфопоетичної підсистеми 

мовної картини світу, яка здатна зберігати найдавніші шари культури. 

Міфопоетичні смисли організовані навколо центральної осі – універсального 

символу «світове дерево», що має потужний креативний потенціал і 

структурує весь просторово-часовий континуум та культурно-мовне буття 

людини й етносу. Універсальний символ відбиває етнічну своєрідність 

мовної картини світу та специфіку індивідуально-авторської художньо-

мовної системи [168, с. 1], пор.: [164]. Образ світового дерева є одним із 

центральних образів у східнослов’янських замовляннях і навіть виступає 
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головним чинником організації міфопоетичного простору східних слов’ян 

[168, с. 7, 13 – 14], він репрезентований і в германській традиції [474]. 

Замовляння невіддільні від обрядів: «Заговір тоді тільки буде дійсний, 

коли він належно проказаний, цебто в належній формі, в належний час і з 

належним обрядом виконаний. Вони найдійсніші, коли робляться рано 

вранці, ще до схід сонця, а заговір проказувати треба, обернувшись лицем на 

схід, бо сонце на сході наймилостивіше» [369, с. 193]. 

Слід звернути увагу на обрядову теорію художнього тексту, що 

передбачає інтерпретацію пам’ятки як неусвідомленого віддзеркалення того 

або іншого давнього обряду. На думку деяких дослідників, сама історична 

дійсність може бути відображенням якого-небудь давнього обряду [521, с. 

145 – 146]. 

Ритмічність сприймали як найбільш наочну форму божественної 

впорядкованості космосу, тому й словесне спілкування з божеством було 

можливе тільки в ритмічному мовленні. Художня проза з’являється відносно 

пізно й їй неодмінно передує ритмічне «мовлення богів» [155, с. 60]. 

Замовляння – синтез міфу й обряду. За словами І.М. Дьяконова, міф 

найчастіше не можуть оповідати без супровідного обряду або саме його 

проголошення є обрядом. Участь в обряді або сприйнятті оповіджуваного 

міфу є співпереживанням подій міфу як таких, що продовжують відбуватися 

[155, с. 107 – 108]. 

Сугестія як явище людської психіки є предметом розгляду передовсім 

психології. Однак це явище дістає вияв у сфері сакральних дійств, обрядів, 

тому виступає предметом зацікавлення дослідників магії та релігії. Сугестія 

знаходить собі місце й у вихованні, на що звернув увагу ще на початку ХХ 

ст. В.М. Бехтерєв [43]. Не викликає сумніву роль сугестії в таких сферах, як 

політична діяльність, реклама та PR. Зокрема, використання сугестії у сфері 

телевізійної комунікації стало предметом дослідження в дисертації 

О.М. Самусенко [499], у рекламній сфері – дисертації О.М. Олексюк [374]. 
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Сугестія виявляється й у мові, перш за все в процесі реалізації 

сакральної і впливової функцій мови. За визначенням Б.Д. Карвасарського, 

основним засобом навіювання виступає слово, мовлення сугестора – того, 

хто здійснює навіювання. Немовні чинники (жести, міміка, дії) зазвичай 

здійснюють додатковий вплив [226]. На наш погляд, із таким визначенням не 

можна цілковито погодитися, воно потребує певних застережень. Як відомо, 

стародавні синкретичні обрядові дійства включали в себе цілу низку сфер 

прояву і відповідних їм чинників створення психологічної атмосфери й дії на 

людину, серед яких слово було тільки одним із декількох (див., наприклад: 

[550]). Серед чинників впливу в наведеному переліку не названа обстановка 

здійснювання навіювання. 

Ширше й повніше визначення сугестії в її проекції на лікувальну сферу 

пропонує А.Ф. Артемчук: «Суггестия может оказываться через средства 

общения – слово, речь, мимику, жесты, взгляд (т.е. прямое внушение), а 

также опосредовано, через действие, ритуал, лекарственную форму, 

картинку, музыку, архитектуру, и косвенно. Опосредование (материализация 

внушения) осуществляется физическими, химическими, биологическими, 

психологрческими, культуральными факторами, ритуальными действиями» 

[23; 24]. 

На сугестивній функції мови на найдавніших етапах її існування 

особливо наголошує Б.Ф. Поршнєв у своїй реконструкції палеопсихології в 

контексті відтворення процесів становлення людини та її мови [409]. 

Як відомо, для стародавніх слов’ян-язичників магія слова була 

невіддільною не тільки від магії дії (пор.: [361; 536; 539; 544; 610; 609]), а й 

від магії предмета [199; 283]. 

За визначенням академіка В.М. Бехтерєва, «вопреки словесному 

убеждению, обыкновенно действующему на другое лицо силой своей логики 

и неприложными доказательствами, внушение действует путем 

непосредственного прививания психических состояний, т.е. идей, 
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чувствований и ощущений, не требуя вообще никаких доказательств и не 

нуждаясь в логике. Одним словом, внушение действует прямо и 

непосредственно на психическую сферу другого лица путем увлекательной и 

взволнованной речи, путем уговора, жестов и мимики. Легко видеть отсюда, 

что пути для передачи психических состояний с помощью внушения гораздо 

более многочисленны и разнообразны, нежели пути для передачи мыслей 

путем убеждения. Вот почему внушение, в общем, представляет собою 

гораздо более распостраненный и нередко более могущественный фактор, 

нежели убеждение. Последнее может действовать только на лиц, 

обладающих здравой и сильной логикой, тогда как внушение действует не 

только на лиц с сильной и здравой логикой, но еще в большей мере на лиц, 

обладающих недостаточной логикой» [43]. В.М. Бехтерєв розглядає 

виявлення в різних сферах людської діяльності такого явища, як 

«психопатичні епідемії», «психічні епідемії», «психічна інфекція» [43], що 

має дотичність до багатьох проявів від паніки до моди. 

Сугестія, а саме навіювання і самонавіювання, давно звернула на себе 

увагу медиків як потужний чинник впливу не тільки на психічну гармонію 

особистості, а й на її біологічне здоров’я [23; 24; 43; 287; 398]. Зокрема, 

лікувальні замовляння широко застосовували на стародавньому Сході (в 

Єгипті, Вавилоні, Ірані, Індії), у давній Греції та давньому Римі (цей засіб 

лікування згадують римські автори Агриппа, Апулей, Марциал, Плавт, 

Плутарх, Тацит) [287]. «Психотерапия – это венец профессиональных знаний 

и терапевтического искусства врача, это лечение не лекарствами, а словом, 

вниманием, соучастием, верой, т.е. средствами человеческой души, 

опосредованными через личность больного» [23]. «Благотворное влияние на 

человека имеет специально организованное слово – по содержанию, ритмике, 

звучанию, эмоциональной насыщенности через проповедь, молитву и 

механизм веры, системы аутотренинга, самовнушение, гипнотический сеанс, 

заговор» [24]. 
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Сакральне слово є невіддільним компонентом народної медицини [82; 

356; 356; 329; 533]. 

Значну інформацію про давні уявлення щодо сутності сугестії містять 

назви цього і близьких до нього явищ у різних мовах, що перетворилися на 

спеціальні психологічні терміни. Так, наприклад, рос. внушение походить від 

давнішого дієслова вън-оушити, тобто «вкласти у вуха», таким чином, у 

внутрішній формі цієї лексеми підкреслено дію через слухові рецептори. 

Слово гіпноз – грецького походження, його вихідною формою є грецьке 

hypnos «сон» – тут актуалізовано дію через стан сну. (Див., зокрема: [Неар 

1996]). 

Магічна або «заклинальна» (визначення Н.Б. Мечковської) функція 

мови в контексті інших аспектів узаємодії мови і сакральної сфери виступає 

предметом дослідження Д.К. Зеленіна [200], Н.Б. Мечковської [320] та ін. 

Інші дослідники віддають перевагу термінові сугестивно-магічна функція 

мови [340] або магічна функція мови [378]. Вплив мови на релігійне мислення 

досліджує Б.А. Успенський [583]. 

Загальні принципи організації сакральної мови вивчає в українському 

мовознавстві Н.В. Слухай [500]. Аспекти реалізації сакрального в українській 

поетичній мові ХVІІ – ХVІІІ ст. дослідила Т.П. Вільчинська [100], назви 

молитов у контексті священної дії – П.В. Мацьків [312]. Вербальна сугестія 

сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) – предмет 

докторської дисертації О.В. Климентової [235], виконаної в руслі 

лінгвоміфопоетичної наукової школи Н.В. Слухай. 

Дослідження конфесійного стилю української мови В.В. Німчуком і 

представниками його наукової школи є перспективним напрямком сучасного 

українського мовознавства [357; 358; 384; 385]. Сакральну лексику 

української мови досліджує Л.В. Струганець [524]. Мовні засоби впливу 

християнських сакральних текстів на слухача вивчає Г. Чуба [615]. 
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Поряд із поняттям сугестивна лінгвістика [243] в сучасному 

мовознавстві наявне поняття сугестивний дискурс [214; 215]. У сучасній 

сугестивній лінгвістиці як основоположні розглядають праці Р. Бендлера і    

Д. Гріндера «Структура магії» [72] й І.Ю. Черепанової про мову у зв’язку з 

сугестією й безсвідомими процесами в людській психіці – у  відомій книзі 

«Дім чаклунки». 

Показовим є інтерес сучасних українських дослідників сугестивної 

лінгвістики, зокрема Т.Ю. Ковалевської, до психолінгвістичної концепції 

О.О. Потебні [244]. Лінгвісти виявляють зацікавлення роллю мови в 

релігійному мисленні відповідно до ідей О.О. Потебні [51]. Досліджують 

народні молитви і замовляння у фольклористичній спадщині О.О. Потебні 

[138]. Реалізація магічної функції в різних мовах є предметом зіставного 

дослідження [129]. Не менш показовим з огляду актуальності є сучасне 

українське перевидання праці В.М. Крушевського про російські народні 

замовляння [264]. 

Заклинання широко застосовують у народній обрядовій поезії 

відповідно до стародавніх міфологічних уявлень про вплив людини на 

природні явища, можливості прискорити те або інше в природі або 

перешкодити йому [94], пор. сучасні дослідження обрядових побажань [301; 

506], започатковані ще в ХІХ ст. [525]. 

Магія замовлянь привертає увагу поетів, чия «творча лабораторія» 

безпосередньо дотична до тих глибинних джерел формування мови, зокрема 

мови психологічного впливу, які породжували сакральні тексти – йдеться про 

О.О. Блока [47]. Праця О.О. Блока не обійдена увагою сучасних дослідників 

[273]. Теоретичні узагальнення щодо мовної реалізації міфологічної 

символіки українських народних замовлянь здійснені М.О. Новиковою [365; 

366]. Символіка замовлянь виявляється тісно пов’язаною з їхньою 

стилістикою [422]. Особливу функцію в замовляннях виконують власні назви 

[451; 741]. 
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Специфічна організація сугестивного мовлення реалізована в ритміці 

замовлянь [40; 59; 540], структурі замовлянь [217; 376], синтаксисі [532], 

звуковій організації [309], стійких висловах [387; 390]. Навіювальні 

властивості замовлянь порівнюють із подібними властивостями колискових 

пісень [118], рекламних текстів [242]. Особливу роль у стародавніх 

віруваннях, на яких базується психологічний вплив замовлянь, відіграє 

уявлення про магічну силу голосу [543]. 

Дослідження замовлянь як вербальної магії в контексті психології 

їхнього впливу здійснюють у сучасній українській фольклористиці [380; 381; 

382; 383; 384; 385]. Дослідники фольклору розглядають замовляння як 

результат реалізації магічного мислення [514; 516]. В.Ф. Ятченко досліджує 

замовляння як джерело вивчення ментальності українців [751]. 

Сучасна дослідниця сугестивного дискурсу О.М.Олексюк підкреслює, 

що явище мовленнєвого впливу на свідомість і підсвідомість людини завжди 

цікавило дослідників. Проте спроби системного підходу до з’ясування його 

глибинної природи оформилися лише в ХХ ст. з появою психо- і 

нейролінгвістики, комунікативної і когнітивної лінгвістики тощо. 

Найсучаснішими напрямами дослідження цього явища вважають насамперед 

сугестивну лінгвістику та нейролінгвістичне програмування з огляду на їхню 

комплексну природу, оскільки ці дисципліни перебувають на перетині 

мовознавства і психології, логіки, соціології, історії, філософії, когнітології, 

нейрофізіології, що забезпечує багатовимірне дослідження мовленнєвого 

впливу [374, с. 1]. У сугестивній лінгвістиці мовленнєвий вплив виступає 

основним об’єктом дослідження і спирається на уявлення про мову як 

сугестивне явище з провідною впливовою функцією [374, с. 6]. Сугестія 

передбачає здійснення програмованого впливу на свідомість і підсвідомість 

за відсутності раціонального декодування відповідної інформації [374, с. 6]. 

Деякі дослідники навіть уважають за можливе використовувати термін 

теолінгвістика [106].    
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Таким чином, дослідження впливової функції мови замовлянь може 

бути здійснене на основі вчень про лінгвістичну сугестологію і специфіку 

сакральних текстів. Замовляння, як буде показано нижче, виступають чи не 

найтиповішими репрезентантами текстів, де реалізовано магічну і близьку до 

неї сугестивно-впливову функції мови. Архаїка мови замовлянь віддзеркалює 

винятково стародавній, властивий магіко-міфологічному мисленню 

синкретизм бажаного і дійсного, промовленого і зробленого, природного і 

належного людині, індивідуального і всесвітнього.    

 

 

1.1.3. Критерії ідентифікації текстових вербалізаторів САКРАЛЬНОГО 

 

О.Є. Левкієвська підкреслює, що принципи сакральної маркованості 

текстів універсальні для всіх слов’янських традицій, властиві не тільки 

вербальним апотропеям та не залежать від жанрової природи тексту. Вони 

включають елементи ритмічної організації тексту, риму, повтори (найчастіш 

трикратні або дев’ятикратні), перелічення, принципи паралелізму 

(порівняння бажаної ситуації з модельованою), етимологічну магію (!), 

читання тексту навпаки, включення до тексту іншомовних фрагментів, 

евфемістичне виривання слів, способи промовляння (крик, спів, шептання, 

«про себе» та ін.) [283, с. 230-233].       

Сучасні дослідники використовують визначення замовляння, 

запропоноване на початку ХХ ст. М.Ф. Познанським: «Замовляння є 

словесною формулою, що має репутацію достатнього й невідворотного 

засобу для досягнення певного результату, за умови дотримання всіх 

необхідних приписів, засобу, опиратися якому не може ні закон природи, ані 

індивідуальна воля, якщо вона не використовує з цією метою також які-

небудь чари». Якщо усне замовляння ґрунтується на вірі у слово вимовлене, 

то письмове – у слово написане (детальніше: [91, с. 62-63]). 
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О.Є. Левкієвська звертає увагу на визначення оберегу, яке 

запропонував В.І. Даль: «Заговоры, зачуранья, слова и обряд от порчи, уроки; 

наговор, нашепты для разрушенья или недопущенья вредных чар; талисман, 

ладанка, привеска от сглазу, от огня, воды, змеи, падежа, порчи свадеб, 

болезни и пр.» [283, с. 12-13].      

Перший етап розвитку магічних уявлень полягав у тому, що дію стали 

супроводжувати словами, і виник обряд. Проблему вторинності магічного 

слова щодо магічної дії досліджував Ф.Ю. Зелінський [201]. На другому етапі 

обряд – сама магічна дія – і замовляння помінялися місцями, і вже не слова 

супроводжували обряд, а обряд став супроводжувати замовляння. На 

третьому етапі замовляння переходить від усного до письмового, а обряд 

утрачає своє самостійне значення. Якщо для усних магічних творів 

збереженість забезпечував обряд, то пізніше цю роль виконувала письмова 

форма. Письмова форма збільшила обсяг замовляння, включивши в нього 

епічний елемент [612].      

Б. Малиновський підкреслює, що для представників архаїчних 

суспільств знання магії означає знання заклинань, і ритуал зосереджений 

навколо промовляння заклинання. Ядром магічної дії завжди є формула 

(виділено нами. – Авт.). Типові елементи заклинань – по-перше, фонетичні 

ефекти, імітація природних звуків та емоційних станів, їх магічне 

відтворення; по-друге – опис бажаної події з метою її викликання; по-третє, 

звертання до міфологічних персонажів [299, с. 74]. Функція магії – 

ритуалізація людського оптимізму, зміцнення віри в перемогу надії над 

страхом, що дозволяло людині просуватися далі в розвиткові культури [299, 

с. 89-90].             

С.О. Токарєв пропонує класифікацію магічних обрядів за їх 

психологічним змістом: магія дотику, магія початку, магія замісника, магія 

подібності, відворотна (апотропеїчна) магія, магія очищення; словесна 

(вербальна) магія – не особливий вид, а словесний акомпанемент [538, с. 426-
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432]. Інша класифікація магічних обрядів відображає форми суспільного 

життя: магія на шкоду; військова магія; статева (любовна) магія; лікувальна й 

запобіжна магія; промислова магія; метеорологічна магія; інші, другорядні 

види магії (магія торгівлі, пошуку скарбів, гасіння пожеж, відшукання 

вкраденого, впливу на владу і суддів, прохання та ін.) [538, с. 436, 498]. 

Магічні дії в різних сферах людської діяльності тісніше пов’язані з цими 

сферами, ніж між собою [538, с. 503].  

Роль словесної частини обрядів дослідник уявляє так. Істотну частину  

магічного обряду становить зазвичай словесна формула – заклинання, 

замовляння. Первісно це могли бути мимовільні вигуки, що супроводжували 

афективні рухи, або слова, що виражали бажання, наміри людини при 

виконанні дії. Однак у перебігу часу, особливо коли певні види діяльності 

стали зосереджені в руках особливих спеціалістів, люди почали приписувати 

особливу роль саме словам [538, с. 505].       

О.Є. Левкієвська розглядає такий вид магічних предметів і текстів, як 

обереги, підкреслюючи етнолінгвістичні й лінгвокультурологічні аспекти 

дослідження. «Слово, замовляння, обряд, дія, жест, предмет, музика – ось 

далеко не повний перелік текстів, які можуть виступати в ролі апотропеїв» 

(бачимо, що дослідниця розглядає текст у найширшому розумінні поняття, з 

погляду семіотики). Виділено три основні форми апотропеїчних текстів – 

словесні обереги, обереги-предмети та обереги-дії, а також апотропеїчні 

обряди, де об’єднані всі три форми. Оберіг можна розуміти як 1) малий 

фольклорний жанр – короткі словесні формули, 2) функція, що її можуть 

набувати різноманітні тексти незалежно від своєї семантики та структури, та 

3) семантика, наявна в тексті у вигляді мотивів (семантика очищення, 

відгону). Оберіг позажанровий, гетерогенний [283, с. 7-8].    

Тексти, що функціонують у народній традиції, поділяються на 1) ті, 

що описують будову світу і 2) ті, що регламентують узаємини людини зі 

світом. Тексти другої групи, до якої належать апотропеї, можуть бути 
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розподілені на три підгрупи: 1) продуктивні (створення життєвих цінностей), 

2) апотропеїчні (охорона цінностей), 3) реабілітаційні (виправлення, 

відновлення дестабілізованих ділянок культурного простору). Учасники 

апотропеїчної ситуації класифіковані на носія небезпеки, охоронюваний 

об’єкт та виконавець оберегу. Класифіковані й жанри апотропеїчних текстів: 

примовка (рос. приговор), замовляння, молитва, обрядова та колискова пісні 

[283, с. 9-12]. 

В іншому місці дослідниця перелічує основні жанри апотропеїчних 

текстів так: вербальна формула (примовка), замовляння, молитва, обрядова 

пісня (весільна, календарна), обряд, визнаючи існування багатьох текстів із 

неясно вираженою жанровою природою (наприклад, ім’я людини або 

міфологічного персонажа як апотропей). Відзначна залежність: апотропеїчна 

функція тексту ніяк не впливає на його жанрову природу, однак жанрова 

належність тексту визначає способи вираження апотропеїчних властивостей. 

Вербальна формула або примовка – короткий текст, що дорівнює одному 

висловлюванню. Замовляння містить зачин, закріпку або «замок» 

(найважливіша частина замовляння, в якій зосереджена його сакральна сила) 

та ін., йому властива надлишковість способів вираження прагматичної 

маркованості висловлювання. У складі замовляння декілька мовленнєвих 

актів. Текст замовляння включає два паралельні ряди: вищий, сакральний, 

вічний, що може забезпечити захист, і реальний, земний, до якого належать 

істоти, котрі потребують захисту. Текст замовляння забезпечує контакт між 

цими рядами, перенесення властивостей сакрального світу до земного. 

Молитва в народній традиції (на відміну від конфесійного її розуміння) не 

має чітких відмінностей від замовляння [283, с. 233-254].              

Підкреслено роль МЕЖІ як місця виконання оберігальних обрядів. 

Утілена ідея створення сакральної межі для забезпечення відсутності 

контакту між охоронюваним об’єктом і носієм небезпеки. У текстах 

замовлянь межа створена з елементів сакрального світу (виділено нами. – 
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Авт.) – місяця, зірок, сонця, вогненної ріки, Божої милості, Ісусової молитви. 

Сакральність вибудовуваної за допомогою слова огорожі визначена 

космічним матеріалом, із якого вона побудована [283, с. 23, 27-30]. Серед 

важливих ритуальних дій – обхід або об’їзд охоронюваного простору, 

зокрема в певні календарні дати, зазвичай перед сходом або після заходу 

сонця [283, с. 35-37]. Дослідниця детально розглядає варіанти магічних дій та 

їхні назви у слов’янських мовах [283, с. 27-73, 81-201], магічні предмети 

[283, с. 73-80] та ін. 

Етимологія дає ще один тип класифікації магічних обрядів. У назвах 

клятви, присяги та роти (літописна назва клятви) етимологічна інтерпретація 

виявляє такі види магічних дій, як, відповідно, ставання на коліна, 

доторкання до священного предмета та словесна формула. 

Сучасну концепцію сакрального тексту (на матеріалі античних 

пам’яток латинської мови) запропонувала в дисертаційному дослідженні 

О.В. Галамага. Лінгвіст відзначає необхідність вивчення таких текстів у 

контексті сучасних лінгвістичних студій з лінгвокогнітології, 

лінгвокультурології, лінгвопрагматики, комунікативної лінгвістики, 

лінгвосугестології, лінгвосинергетики з залученням їхньої метамови та 

інструментарію. Поряд із описовим методом використано методи 

текстологічного аналізу (для з’ясування формально-семантичної структури 

сакральних текстів), контекстуального та компонентного аналізу (для 

з’ясування семантики ключових лексем), лінгвокультурологічної 

інтерпретації (для потрактування культурного складника текстів), 

прагмалінгвістичного аналізу (для ідентифікації типів мовленнєвих актів). 

Запропоновано жанрову класифікацію сакральних текстів за такими 

критеріями: 1) сфера реалізації (побутові, любовні, медичні, військові та ін.), 

2) стиль, 3) хронотоп, 4) авторство (його наявність або відсутність), 5) мета 

використання, 6) форма репрезентації (зокрема, міра ритмізації) [109, с. 1–5]. 
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Ритм є основним конструктивно-змістовим елементом таких текстів [109, с. 

7]. Сакральний текст виконує містико-магічну функцію [109, с. 14].      

Таким чином, на основі вивчення досвіду різноаспектної інтерпретації 

замовлянь попередніми дослідниками запропоновано систему типологічних 

ознак сакрального тексту: на фонематичному рівні – асонанси й алітерації, 

накопичення однакових або подібних звуків і звукових комбінацій; на 

силабічному та просодичному рівнях – повторювані інтонаційно-складові 

елементи ритмізації тексту; на морфологічному та словотвірному рівнях – 

повторювані морфеми; у лексиці – уживання сакрально навантажених 

апелятивів та онімів; на рівні словосполучень та фразеології – клішованість і 

повторюваність; на рівні речення – тяжіння до синтаксичних одиниць 

однакової довжини, інверсія; на рівні надфразових єдностей – традиційна 

структура, на рівні тексту – будова, тією або іншою мірою співвідносна з 

квестовою структурою чарівної казки, що вербалізує концепт ПОДОРОЖ, у 

випадку замовляльного тексту – подорож до САКРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

часопростору як місця виконання обряду. 
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1.2. Типологічна специфіка текстів замовлянь 

 

 

1.2.1. Замовляння як сакрально-магічний текст: 

Специфіка жанрової ідентифікації       

 

Мова замовлянь, природно, репрезентує особливості мови фольклору, 

однак поряд із тим і включає специфічні риси книжних сакральних текстів. 

Фольклорні тексти були предметом вивчення багатьох мовознавців та 

фольклористів. Їх дослідженню присвячені праці М.І. Костомарова, 

О.О. Потебні, М.С. Грушевського, Є.Г. Кагарова, В.П. Петрова, 

В.Ф. Давидюка, М.К. Дмитренка, В.В. Жайворонка, С.Я. Єрмоленко, 

С.К. Росовецького, О.П. Івановської та ін.  

Маючи родове (родоплемінне) соціолокальне коріння, усна 

словесність як культурна універсалія набула етнічних та національних ознак, 

водночас залишаючись загальнолюдським феноменом [152, с. 21]. Вірування, 

обряди, звичаї, погляд на світ у цілому, інших людей та на своє місце в 

універсумі – усі ці та їм подібні ментально-словесні утворення, попри 

універсальне побутування з погляду на них як на атрибутивні ознаки будь-

якого етносу, завжди наснажені світовідчуттям конкретного народу і є саме 

його смисловим витвором [260, с. 14]. 

Багаті на образи-символи природи, кольорову й числову символіку, 

замовляння  й сьогодні зберігають чимало таємничого чару народного слова, 

спонукають поміркувати над тим, як наші пращури із хаосу творили космос, 

досягали ладу в душі й навколо себе [195, с. 6].  

М.К. Дмитренко розглядає характерні символообрази українського 

фольклору, актуалізує потребу розкодування семантики усної традиції, як 

фундаменту української культури, інтегрованої до світового контексту явищ 

сакральної свідомості та її переходу до стереотипії застосування не тільки як 
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фактору інерційності мислення, але й як важливого чинника світопізнання, 

ідеології, прагматики [153, с. 13–14]. 

Поняття замовляння і сакрально-магічний текст співвідносні як вид і 

рід.    

Замовляння є одним із найдавніших видів обрядового фольклору. 

Вони виконують домінантну функцію, адже завдяки їм можна впливати на 

навколишній світ. Слово, яке було рівноцінне дії, збільшувало можливість 

досягнення бажаного результату. Вивчення словесного оформлення 

замовлянь дозволяє впритул наблизитися до витоків культури українського 

народу, адже «мова в багатстві своїх форм і значень містить ключі до 

таємниць розумового універсуму певної культури, до пізнання способу 

мислення народу, особливостей менталітету його носіїв» [122, с. 85]. 

У сучасній українській лінгвофольклорнистиці та фольклористиці 

окремі аспекти замовлянь та їхньої мови вже виступали предметом 

дослідження. 

Так, А.І. Темченко вважає, що заглиблення у внутрішню сутність 

замовляльного тексту – контексту можливе через детальний аналіз його 

структурної будови: звукової, словесної, синтаксичної організації, а також 

поетики, ритміки і тоніки, що дозволяє уявити текст як цілісну систему, 

простежуючи його зв’язки з ритуалом [533, с. 8]. 

Об’єктом дослідження О.А. Соляр є українська заклинальна традиція у 

трьох комунікаційних виявах: словесному (обмін інформацією), предметному 

(обмін добром) та акціональному (обмін силою); аналіз охоплює як 

вербальні, так і невербальні компоненти ритуалів заговорювання, що їх 

виконують у контексті народної медицини та обрядового циклу [516, с. 3]. 

Як підкреслює К.В. Кіреєнко, замовляння – чи не найдавніший вид 

народної духовної культури, пов’язаний із дохристиянськими віруваннями, з 

міфологією, обрядовими магічними діями, з вірою в чарівну силу слова й 

ритму. Серед перешкод записування і труднощів дослідження текстів 
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замовлянь дослідниця визначає їх значну деформованість, утаємниченість 

(езотеричність) і сакральність; до того ж кожне замовляння 

супроводжувалося відповідними магічними діями [232, с. 195].   

А.І. Темченко відзначає, що властивий науці ХІХ ст. інтерес до 

замовляння як жанру народної творчості знову активізується лише на 

початку 60-х років ХХ ст. Основними науковими напрямками етнографічних 

досліджень у цей період є: 1) реконструкційний напрямок, що вивчає 

замовляння як пратекст із притаманними йому архетипами; 2) обрядовий 

напрямок – замовляння розглядають як синкретичний жанр, на основі чого 

вивчають твори календарного циклу; 3) психологічний напрямок, де текст 

уявляють кодом, за допомогою якого реалізуються приховані можливості 

підсвідомого впливу на психіку інших людей. Дослідник звертає увагу на 

міфоритуальну спрямованість замовлянь як застиглої міфологізованої 

форми, роль особи знахаря у проведенні відповідних ритуалів, указує на те, 

що ритуальне встановлення/відновлення межі у замовляннях відбувається на 

зразок космічної міфічної прамежі, досліджує роль астральних світил у 

змістовій і текстовій структурі замовлянь [533].   

Коли дослідженням українських замовлянь як народнопоетичних 

творів присвячено немало фольклористичних публікацій (див. вище), то мова 

українських замовлянь, а саме її специфіка порівняно з мовою інших 

фольклорних текстів залишається дослідженою значно меншою мірою. Варто 

зважати на те, що вивчення мови твору передбачає звернення уваги не тільки 

на внутрішньолінгвістичні аспекти, а саме лексику, фонетику, граматику, 

стилістику, а й на аспекти зовнішньолінгвістичні, що втілюють зв’язки 

тексту з позамовною дійсністю.     

Замовляння є сакрально-магічним текстом, і ця його риса виступає 

визначальною і віддзеркалена в багатьох аспектах. Фонетика замовляння 

може включати різноманітні фоносемантичні явища, звукові асоціації й 

навіть анаграми (див. дослідження Ф. де Соссюра на матеріалі декількох 
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давньописемних індоєвропейських традицій, Б.М. Путилова на основі текстів 

слов’янського епічного фольклору). Конкретні втілення рис сакрального 

тексту мають бути вивчені для кожного замовляння спеціально. Доцільною 

вважаємо класифікацію текстів замовлянь відповідно до втілених у них 

фонетичних рис сакрального тексту.    

Досліджуючи давньоскандинавські тексти, Т.В. Топорова підкреслює 

такі лінгвостилістичні особливості замовлянь, як переліки, паралельні 

синтаксичні конструкції, тавтології, повтор компонентів складного слова або 

окремого слова, багатозвучні рими [563, с. 99-100].  

У замовлянні заклинач намагається підпорядкувати собі дійсність за 

допомогою магічних обрядів. Його мета полягає в тому, щоб змінити цю 

дійсність [163, с. 11]. Давньоіндійські лексеми mantra- і brahman- означають 

водночас «священна мова», «молитва» і «замовляння». Це свідчить про 

нероздільність релігії і магії у світогляді давньоіндійських Вед [163, с. 15-16].     

Лексика українських замовлянь містить: 

а) сакральну лексику сфери язичницької міфології; 

б) найменування реалій християнської релігії; 

в) «магічні слова», що забезпечують незрозумілість тексту для 

непосвяченого з метою підкреслення його піднесеності й віддаленості від 

мови повсякденного вжитку, з одного боку, і посилення впливової дії, з 

другого боку; 

г) сакральні оніми біблійного й небіблійного походження.     

Поширене визначення замовлянь як язичницьких молитов за своїм 

первісним походженням примушує звернути першорядну увагу на саме 

язичницький компонент замовлянь і його віддзеркалення в їх мові на всіх її 

рівнях. Деякі замовляння містять прямі звертання до язичницьких богів
2
. У 

                                         
2
Пор. замовляння зі збірника Л.М. Майкова: «Царь водяной, царь земной, царь небесный, / 

Прости мою душеньку грешную! / Светел месяц и красно солнышко, / И все частые 

звездочки, беленькие камушки, / И дальние, и ближние, и семейные, / Простите мою 
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замовлянні з метою охорони худоби зі збірника Л.М. Майкова наведено 

величезний перелік персоніфікованих надприродних сил, які могли 

загрожувати худобі [297, с. 115].    

Слід зважати на те, що побутування текстів замовлянь значною мірою 

нагадує побутування християнських апокрифічних творів, тобто становить 

повсякденне переплетення язичницьких і християнських образів, мотивів та 

сюжетів, адаптацію кожного християнського поняття до народних 

дохристиянських традицій. Однак питання про співвідношення понять текст 

українського замовляння і український християнський апокрифічний текст 

залишається відкритим, на наш погляд, як в аспекті самих сутностей 

вищезазначених понять, так і в аспекті визначення їхніх меж.     

Укладання словника власних імен українських замовлянь 

передбачає диференціацію язичницьких і християнських з походження онімів 

і допущення можливості контамінованих найменувань подвійного 

походження. 

Не менш важливим є укладання словників язичницьких і 

християнських символічних апелятивів або ключових слів у мові українських 

замовлянь із диференціаціцєю загальнофольклорних слів-символів і слів-

символів, властивих тільки мові замовлянь або навіть окремих текстів 

замовлянь. Теоретичною базою для такої лексикографічної праці слугують 

дослідження І.О. Голубовської, В.В. Жайворонка, Ю.О. Карпенка, 

О.Ю. Карпенко, В.І. Кононенка, Н.В. Слухай, О.С. Снитко та ін.       

На межі фонетики і синтаксису перебуває проблема структури 

сполучень слів, речень та одиниць, більших за речення, у текстах українських 

замовлянь. Відомо, що ритмічна організація стародавніх сакральних текстів і 

пізніших текстів із орієнтацією на сакралізованість відігравала величезну 

                                                                                                                                   
душеньку грешную!» [Майков 1869, с. 101–102]. Паралелі з молитвою-заклинанням 

Євфросинії Ярославни до трьох персоніфікованих стихій у «Слові о полку Ігоревім» 

очевидні.     
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роль у запам’ятовуванні цих текстів або їхніх найважливіших фрагментів і в 

підсиленні їхнього психологічного впливу. Ідеться і про довжину слів, і про 

їхній порядок, і про добір лексем із відповідними наголосами, і про довжину 

речень, і про повторюваність фонем, складів, слів, сполучень слів, речень і 

одиниць, більших за речення. 

Проблема ритмічної будови тексту співвідносна з проблемами 

психологічного паралелізму в розумінні О.М. Веселовського і фольклорної 

формули в широкій інтерпретації цього поняття (у розумінні М. Перрі й 

А.Б. Лорда, однак без обов’язкового залучення метричного критерію як 

визначального). Широка інтерпретація поняття фольклорної формули 

передбачає виокремлення будь-яких усталених одиниць тексту народної 

творчості – див. дисертаційне дослідження Т.О. Піонтковської, присвячене 

мові «Слова о полку Ігоревім» у порівнянні з мовою українських колядок, 

дум та інших фольклорних поетичних текстів. Заслуговує уваги й питання 

про чинники регулювання обсягу тексту кожного українського замовляння.       

Замовляння виступають винятково важливим компонентом народної 

медицини українців і належать до магічних і сугестивно-психологічних 

засобів лікування психічного і фізичного стану хворого. Мова замовлянь, 

мовне віддзеркалення їхньої символіки не можуть бути розглянуті достатньо 

повною мірою поза традиціями та уявленнями народної медицини.   

Замовляння не тільки належать до текстів, що втілюють стародавні 

вірування в магію слова, а й виступають найяскравішими представниками 

таких текстів, репрезентантами віри в сугестивні, лікувальні та інші 

можливості мовленого слова.    

Як слушно підкреслює А.І. Темченко, заглиблення у внутрішню 

сутність замовляльного тексту можливе через детальний аналіз його 

структурної будови: звукової, словесної, синтаксичної організації, а також 

поетики, ритміки і тоніки, що дозволяє уявити текст як цілісну систему, 

простежити його зв’язки з ритуалом. Подібний підхід дозволяє виявити 
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методи і прийоми психотерапевтичного впливу на хворого, визначити міру 

архаїчності окремих текстів. Крім цього, аналіз внутрішньої текстової 

організації дає змогу більш рельєфно уявити деякі власне жанрові 

особливості формотворення замовлянь, символіку поетичних і синтаксичних 

фігур, засоби їхньої художньої організації, а також зв’язок текстів із 

супровідними обрядами. Вивчення змістової природи замовляння передбачає 

наявність відповідних моделей його творення, тобто основних складових, 

завдяки яким замовляння виявляє себе як жанр народної обрядової культури 

[533].   

Особливий статус жанру замовлянь у східнослов’янській і всій 

індоєвропейській міфологічній традиції передовсім визначений його 

двоаспектною природою, що мотивована прямим зв’язком із двома 

головними формами вираження міфологічної свідомості – міфом і ритуалом. 

Значеннєва співвіднесеність замовлянь із міфом (зокрема з т. зв. «основним 

міфом» індоєвропейської традиції – поєдинком громовержця зі змієм) є 

очевидною на власне текстуальному рівні, а їхня залежність від ритуальної 

практики виявляється у функціональній природі замовлянь, що походять від 

заклинальних формул, які супроводжували магічні дії, а з часом замінили їх. 

Семантична і структурна близькість замовлянь до космологічних описів 

робить жанр замовлянь украй інформативним для тих традицій, де 

космогонічні моделі в чистому вигляді не відомі, наприклад – для 

східнослов’янських традицій [620, с. 205].  

Змістовою своєрідністю східнослов’янських замовлянь є відсутність у 

них прямого опису першолюдини. Через те, що космологічна і космогонічна 

природа замовлянь винесена поза текст і виявляється в межах усієї 

східнослов’янської (ширше – й індоєвропейської) міфологічної моделі світу, 

безпосередньо перетворення хаосу на космос у текстах замовлянь не 

відображено [620, с. 206]. Залишки ритуальних дій у замовляннях можна 

побачити у звертанні до чотирьох сторін світу чи їхніх уособлень – імовірно, 
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це відображає розчленування жертовної тварини [620, с. 209]. Особливістю 

східнослов’янської традиції замовлянь є наявність у ній елементів, які 

неможливо звести до спільноіндоєвропейського ритуалу «першолюдини» 

[620, с. 210].    

Слід звернути увагу на деякі відмінності наукової і народної 

номенклатури на позначення замовляння.    

Українська назва замовляння, запозичена з народного вжитку, дуже 

близька до білоруського замовы і семантично паралельна щодо російського 

заговоры. Однак народна номенклатура на позначення замовляння значно 

ширша (до неї входять і назви піджанрів): шепти, присушки, відсушки із 

відповідниками в інших східнослов’янських мовах.  

Не менш важливими для розуміння внутрішньої форми найменування 

цього жанру є назви замовлянь в інших словянських мовах. Примітно, що 

більшість із них зберігає зв’язок із актом мовлення: болгарське баяние, 

сербське баjалица тощо, що безпосередньо споріднене з давнім словом баяти 

«говорити».  

Семантична відмінність замовляння порівняно зі словом заклинання 

полягає в тому, що друге слово споріднене зі словами клясти, заклятий 

тощо, і через це має в сучасному мовленні більш негативні конотації, тоді як 

в епоху язичницького світобачення не існувало, слід гадати, настільки 

чіткого, як пізніше, естимаційного протиставлення по осі ДОБРО – ЗЛО, і 

сприйняття таких категорій було, очевидно, більш синкретичним. Також 

зазвичай заклинаннями називають замовляння, які більшою мірою позначені 

впливом книжної традиції.  

Можна розрізняти широке і вузьке розуміння поняття замовляння.  

У вузькому значенні замовляння означає стабільний самостійний 

текст, зазвичай прозовий і не довший ніж 5-7 речень, спрямований на зміну 

дійсності. Під цю категорію підпадають усі замовляння, опубліковані в 

збірниках (Ви, зорі-зориці 1991; Українські 1993).  
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Широке розуміння замовляння полягає в залученні до цього поняття 

як самостійних текстів, так і включених до більших текстів (казок, балад 

тощо) фрагментів, що мають прозову чи пісенну форму, і виконують 

функцію магічного впливу на дійсність. Альтернативна назва замовлянь, 

включених в інші жанри, зокрема в казку, – заклинальні формули (рос. 

заговорные формулы), запропонована ще на зламі ХІХ-ХХ ст. етнографом 

О.М. Єлеонською [160, 161, 162]. 

Натомість короткі пісенні тексти, що слугують для вираження 

прохання до сил природи, узвичаєно називати закличками (напр., Іди-іди 

дощику). Як замовляння можуть бути розглянуті й обрядові пісні, однак їх 

відрізняє від замовлянь і в вузькому, і в широкому значеннях чітке 

прив’язання до певної пори року чи події в житті людини (пор. Додаток А).  

Хоча вивчення мови замовлянь передбачає зосередження на тих 

типах текстів, які підпадають під вузьке визначення, тим не менше 

повноцінних узагальнень не вдасться досягнути без залучення текстів-

замовлянь у широкому розумінні.   

Лексикографічна інтерпретація замовляння в українській традиції 

порівняно з іншими потребує дальшого спеціального дослідження. 

 

 

 

1.2.2.Структурна специфіка текстів замовлянь    

 

Дослідження ідіоетнічної специфіки українських народних замовлянь, 

проблема визначення співвідношення в них універсальних та ідіоетнічних 

рис (відповідно до концепції С.М. Лучканина) мотивує звернення до інших 

замовляльних традицій, серед яких одна з найдавніших писемно 

зафіксованих, поряд із єгипетською, – месопотамська або шумеро-

вавилонська.  
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Дослідник месопотамської заклинальної традиції М.Г. Рудик 

пропонує «ідеальну композиційну схему (ідеальну в тому сенсі, що в ній 

репрезентовані всі можливі компоненти)» давньовавилонського заклинання 

незалежно від його функцій.    

1. Міфологічний або етіологічний вступ, де оповіджено про створення 

богом хвороби, демона, іншої небезпечної істоти в міфологічному минулому 

або про виникнення іншої проблеми, яку необхідно усунути.    

2. Опис хвороби, демона, небезпечної істоти, іншої проблеми.    

3. Опис нападу хвороби, демона, небезпечної істоти на пацієнта в 

безпосередньому минулому або зіткнення замовників замовляння з іншою 

проблемою.    

4. Констатація факту хвороби або проблеми в безпосередньому 

теперішньому часі.    

5. Заклинання хвороби, демона, іншої небезпечної істоти, іншої 

проблеми.    

6. Побажання або вимога до божества, хвороби або пацієнта, себе 

самого щось зробити при промовлянні заклинання.    

7. Опис захисних заходів [441, с. 60].     

Легітимаційна формула посідає в деяких замовляннях останній рядок і 

вносить до нього тему «божественного узаконення». Мета божественної 

легітимації заклинань, як і мета їх фінальної формули в цілому, полягає в 

посиленні магічної дії на людину і, вірогідно, у відведенні від людини, що 

промовляє заклинання, можливих поганих наслідків її спілкування з вищими 

силами [441, с. 67].        

В.М. Топорову належить розроблення проблематики «міфопоетичної 

нумерології в архаїчних традиціях». Дослідник підкреслює, що числа в 

тексті, зокрема замовляльному, виступають як класифікатори певних 

істотних елементів тексту, виражених іменниками й таких, що вказують на 
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кількість елементів або їх порядок. Лічба – «збирання беззахисного під 

захист порядку», те, що втілює життя й забезпечує його [561, с. 194–195].     

У російських замовляннях зі збірника Л.М. Майкова на першому місці 

за частотністю з величезним відривом іде число три (як його варіанти 

розглянуті також третина, 13, 30, 33, 300, тричі, тридев’ять, тридев’ять 

три, тридесять, тринадесять), на другому місці з помітним відривом від 

третього – число сім (із «варіантами» 17, 27, 70, 77 і навіть 21 = 7х3) і далі 

число дев’ять як тричі по три. Три найчастотніші числа репрезентують 

істотно більше половини кількості всіх слововживань чисел [561, с. 201].    

В.М. Топоров підкреслює, що в основі більшості замовлянь лежить 

схема шляху з певного локусу замовника ритуалу до того істинного, 

сакрального центру, в якому здійснювана компенсація – покриття певного 

дефіциту, виконання бажань замовника [561, с. 202].     

Т.О. Агапкіна відзначає, що мотив міфологічного центру посідає 

абсолютно виняткове місце у східнослов’янській фольклорній культурі: він 

широко розповсюджений у трьох традиціях і невідомий у замовляннях 

західних і південних слов’ян і, отже, не є спільнослов’янським, що істотно 

утруднює пошук його джерел [1, с. 247]. Мотив міфологічного центру 

більшою або меншою мірою відображає ритуальну практику, пов’язану з 

ушануванням культових об’єктів. Розгляданий мотив описує шлях суб’єкта 

замовляння до культового місця християнського, язичницького або 

змішаного типу заради отримання здоров’я, зцілення, захисту, де є 

можливість виконання певних дій або звернення до сакральної особи 

напряму або через посередника [1, с. 277]. Підкреслена роль шляху-дороги, 

подолання відстані та перешкод на шляху до цілі. У східнослов’янській 

чарівній казці, в основі якої фактично лежить та сама ідея, що й у 

лікувальних замовляннях, а саме необхідність виконати певні дії, щоби 

ліквідувати недостачу, відновити втрачену рівновагу або відшкодувати 

шкоду, дія також організована за принципом руху суб’єкта від одного 
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просторового об’єкта до іншого аж до зустрічі суб’єкта з чарівним 

персонажем, що надає допомогу для досягнення цілі. У замовлянні наявні ті 

самі природні об’єкти, що й у казці, причому вони з’являються у зв’язку зі 

шляхом героя [1, с. 277–278].  

С.М. Толстая звертає увагу на таку особливість текстів замовлянь, як 

їх жорстка структура, що організує і форму, і зміст, зближує їх із поетичними 

(віршованими) творами, з музичними формами та з орнаментом. Головним 

принципом організації тексту замовляння є ритм, тобто впорядковане 

чергування й повтор елементів усіх рівнів – звукових одиниць (алітерація, 

рима, метр), граматичних форм, словотвірних моделей, лексичних одиниць 

(синонімія), крупніших блоків тексту. Така структура була визначена 

Р.О. Якобсоном як граматичний паралелізм. У замовляннях ритмічна 

організація – не стільки естетичний, скільки прагматично обумовлений засіб, 

необхідний інструмент усякого сугестивного тексту, що забезпечує магічну 

силу замовляння. Ритм замовляльного тексту підтримує формульна 

структура, застосування клішованих конструкцій та поетичних фігур [540, с. 

292]. Замовляння, принаймні певні їх види, організовані за законами 

поетичного, віршованого тексту й за своєю структурою багато чим подібні 

пісенним та епічним фольклорним творам. У замовлянні не витриманий 

віршований розмір, хоча інші властивості поетичного тексту – алітерації, 

парономазія, граматичний паралелізм, етимологічні фігури та ін. – наявні 

повною мірою, а іноді навіть у більшій концентрації, ніж у безумовно 

віршованих текстах ліричних, обрядових та епічних пісень [540, с. 298–299].  

Лексична інерція, тавтологія або figura etymologica належить до 

властивих механізмів фольклорної поетики взагалі й текстів замовлянь 

зокрема. Безумовну магічну функцію виконує повторення означуваного з 

різними епітетами або наскрізного епітета при різних означуваних, де 

перемінні члени в кожному переліку зазвичай складають певний 

таксономічний ряд [540, с. 302].    
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М.В. Зав’ялова вважає, що існує певна основа, спільне ядро 

замовляльних текстів, що об’єднує різні традиції. Це передовсім 

сукупність магічних принципів, на яких ґрунтується саме явище замовляння і 

які, очевидно, незмінні для будь-якої традиції. Їх наслідком, своєю чергою, є 

найпростіші прийоми вербальної магії та елементарні сюжети, які можна 

виділити в замовляльних текстах будь-якого ареалу. Народна міфологія, 

вірогідно, також має певний найпростіший інваріант, що об’єднує навіть 

доволі далекі в генетичному плані епічні традиції [191, с. 355]. Отже, доволі 

гіпотетично може йтися про універсальні формули й архетипні тексти 

замовлянь.   

Замовляння – особливий фольклорний жанр, у якому перетинаються 

фольклор і етнологія, слово і дія, раціональність і магія [74, с. 375]. 

Замовляння як фольклорний текст є складно організованим цілим, у складі 

якого можуть бути використані різноманітні мовленнєві жанри: 

повідомлення, твердження, прохання (благання), наказ, вимога, побажання, 

запрошення, погроза, застереження, лайка, прокляття та ін. Загальною метою 

замовляння є усунення зла і моделювання бажаного стану речей у реальній 

дійсності, а стратегія здійснення цієї мети буває найрізноманітнішою [97, с. 

425]. 

Таким чином, чітко визначена будова замовляння відповідає не менш 

чіткій структурі позасловесної або невербальної частини обряду й усього 

синкретичного вербально-невербального ритуалу в цілому.    

Особливості будови текстів українських замовлянь можуть бути 

ідентифіковані за допомогою прийому формульної інтерпретації.    

Композиція може бути розглянута з поглядуне тільки 

літературознавства, а й лінгвістики. Транспозиція понять літературознавства 

в площину мовознавства необхідна для того, аби уможливити точний опис 

текстів певного жанру, які мають подібну структуру. 
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Є.Г. Кагаров запропонував узагальнену схему замовляння на основі 

спостережень за якнайбільшою кількістю варіантів побудови 

східнослов’янських та інших індоєвропейських замовлянь.  

Дослідник вивів узагальнену композиційну формулу слов’янського 

замовляння:  

I + E + L + B + Z,  

де I – звертання, E – епічна частина, L – лірична частина (у ній 

висловлені прохання), B – містичні імена, Z – заключні слова.  

У свою чергу, епічна і лірична частини можуть бути більш детально 

поділені.  

Епічна може включати: a – вказівку на виконувані дії, h– мотив 

погрози, f – мотив нагороди демону, k – прийом наклепу на супротивника, m 

– прийом викликання співчуття, θ – відсилання до божественного авторитету, 

e – оповідь, різновидом якої є нагадування про прецеденти.  

Лірична частина може містити: v3 – прості побажання в третій особі, 

v2 – наказ, звернений до об’єкта замовляння в другій особі, q – побажання у 

формі порівняння, n – недоступної для виконання умови [218, с. 73, 74]. 

Усі наведені вище спостереження можна перекодувати засобами 

лінгвістики.  

I – звертання: вигуки, кличний відмінок іменника; 

E – епічна частина: притаманні для оповіді синтаксичні та граматичні 

засоби (слова-зв’язки, синтаксичний паралелізм, різні форми супідрядного і 

підрядного зв’язку, граматичні форми дійсного способу дієслова); 

L – лірична частина (у ній висловлено прохання): синтаксичні та 

граматичні засоби вираження прохання (наказовий і бажальний спосіб, 

вигуки); 

B – містичні імена: використання власних імен, здебільшого 

іншомовного походження; 
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Z – заключні слова: найбільш клішовані вислови, які відзначаються 

стабільністю й повторюваністю.  

Відповідно, кожне замовляння може бути представлене у вигляді 

формули, кожен елемент якої буде водночас відсилати як до змістового 

плану, так і до плану мовного вираження.  

Записані такою скороченою формулою замовляння легко зіставляти 

між собою, здійснювати статистичні підрахунки, визначати найуживаніші 

граматичні, лексичні і синтаксичні засоби, уживані в них.  

З метою вироблення алгоритму переведення замовляння у 

формульний вигляд наведемо приклади інтерпретації кількох замовлянь.  

Звертання (І): «Добрий вечір тобі, огненний бугало!». – «Здорова, 

хрещена, народженна, молитвяна раба Божая дівчино!» 

Оповідь (Е): «Куди ти летиш!». – «Полечу ліса палить, а землі 

сушить, а трави в’ялить» (власне оповідь – е) 

Ліричначастина (L): «Не лети ж ти, огненний бугало, ліса палить, 

землі сушить, а трави в’ялить!(v2) Полети ж ти, огненний бугало, до козака 

у двір.(v2) Де ти його спобіжиш, де ти його заскочиш: чи в лузі, чи у постелі, 

– учепися ти йому за серце, затоми ти його, запали ти його (v2): щоб він 

трясся і трепетався душею і тілом за мною, нарожденною, хрещеною, 

молитвяною дівчиною Марією, щоб він мене не запив, не заїв і з іншими не 

загуляв, усе мене в помислах мав. (v3) Тягніть до мене, нарожденної, 

хрещеної і молитвяної дівчини Марії нарожденного, хрещеного і 

молитвяного козака Івана!» (v2) [Українські замовляння, с. 141-142]. 

Отже, узагальнена формула наведеного замовляння має такий вигляд:  

I + E (e) + L (v2 + v2 + v2 + v3 + v2) + B  (0) + Z (0),  

де (0) означає нульовий ступінь вираженості.  

Епічна частина (Е): Ішов Ісус Христос через море, загнав собі дерево 

в ноги. Став він дерево виймати та й став кров замовляти: (e – оповідь) 
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Лірична частина (L): «Кров не вода, рікою не біжить» (q – 

побажання у формі порівняння) [Українські замовляння, с. 54]. 

Формула замовляння: I (0) + E (e) + L (q) 

Епічна частина: Бігли три дівчини, вирвали три очеретини та 

заткнули три жерели рабу Божому Івану (е). 

Заключні слова: Амінь. (z) [Українські замовляння, с. 163].  

Формула замовляння: І (0) + Е (е) + L (0) + В (0) + Z (амінь). 

Звертання (І): Місяцю-князю! 

Оповідна частина (Е): Вас три у світі: один на небі, другий на землі, 

а третій в морі, камінь білий (e – оповідь).  

Лірична частина (L): Як вони не можуть докупи зійтися, так не 

можуть у мене, раба Божого Івана, зуби боліти (n – невиконувана умова)!  

Оповідна частина 2 (Е2): Нехай тобі золота корона, а мені щастя й 

здоров’я! (f – мотив винагороди демону)[Українські замовляння 1993, с. 171]. 

Формула замовляння: I + E 1 (e) + L (n) + E 2 (f) 

Відповідно, формульний запис дозволяє здійснити статистичні 

узагальнення щодо частоти певної реалізації кожної композиційної частини, 

особливості послідовності розташування композиційних частин, поширеність 

нульової реалізації кожної з них тощо.    

Заслуговують на увагу приклади реалізації в текстах замовлянь, 

зокрема на структурному рівні, принципу психологічного паралелізму 

О.М. Веселовського, згідно з яким народнопоетичне світобачення 

встановлює паралелізм стану природи і психологічного стану людини. На 

рівні сакральних текстів цей принцип реалізований, серед іншого, у 

включеності таких текстів та священних обрядів до сакральної світобудови. 
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1.3. Магіко-міфологічна мова замовлянь 

в українських етнолінгвістичних дослідженнях  

 

 

Українська традиція дослідження сакральних текстів, зокрема 

замовлянь, репрезентована значною кількістю імен і публікацій (див. Вступ). 

У сучасній українській лінгвістиці вивчення таких текстів представлене 

передовсім працями Т.В. Ковалевської, Н.В. Слухай та їхніх наукових шкіл, 

основні ідеї яких обговорювані у відповідних місцях нашого дослідження 

(див., зокрема, 1.1 і 1.2). Розглянемо детальніше концепції деяких інших 

дослідників замовляльних текстів.   

 

 

1.3.1. Концепція мови замовлянь М.О. Дикарева: 

народноетимологічне переосмислення власних імен 

 

У 1903 р. з передмовою І.Я. Франка був виданий збірник 

фольклористично-етнографічних досліджень М.О. Дикарева (1854–1899), де 

значну увагу приділено інтерпретації українських замовлянь. Поряд із тим 

І.Я. Франко звертає увагу на лексикографічні та фонологічні дослідження 

автора, його інтерес до народної ботаніки, віддзеркалений у названому 

збірнику. М.О. Дикарів виступає продовжувачем етнолінгвістичних 

досліджень О.О. Потебні у сфері мовної символіки фольклорних текстів. 

Зазначений автор запропонував низку етнолінгвістичних міркувань, 

маловідомих у сучасній українській етнолінгвістиці
3
. 

                                         
3
Так, дослідник уважає, що образ гойдання русалок на кривій або білій березі, відзначений 

у публікаціях П.П. Чубинського, походить від образу гойдання водяних хвиль при березі 

річки [Дикарів 1903, с. 65-67]. Назву русалій автор виводить не від латинської назви 

троянди, як це узвичаєно, а від грецького слова arosis «орання» [Дикарів 1903, с. 64], з 
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Дослідник коментує деякі тези публікації М.В. Крушевського про 

російські народні замовляння [150, с. 81]. Він вивчає роль божественних імен 

у замовляннях [150, с. 81-82], звертає увагу на наявність заклинань навіть у 

«звірячім епосі» [150, с. 82]. Він коментує заклинання зірок – ранкової, 

полуденної і вечірньої в білоруському збірнику Е.Р. Романова, північної – в 

російському збірнику Л.М. Майкова [150, с. 82]. Зацікавлення дослідника 

викликають обрядові обставини виконання замовляння, передусім час доби 

[150, с. 86-92]. Досліджуючи сонце, місяць та зорі як об’єкти замовлянь, він 

звертається до літописного образу затемнення сонця як з’їдання світила 

змієм під 1064 або 1065 р. [150, с. 93]. 

Дослідник пропонує власну інтерпретацію імен царів і цариць зміїв у 

замовляннях, наприклад змія Катерина – від образу клубка зміїв, який 

котиться [150, с. 95]. 

Автор досліджує дохристиянські символи замовлянь – сонце, небо, 

море, камінь та ін. [150, с. 112], які з погляду сучасної лінгвістики можуть 

бути інтерпретовані як концепти. 

                                                                                                                                   
чим не можна погодитися. Так само дискусійним є виведення назви рахманів (традиційно 

пов’язуваних із брахманами) із назви мешканців давньогрецького міста Орхомен [Дикарів 

1903, с. 67-68]. Звертається він і до уявлень народної астрономії, серед іншого про 

затемнення сонця як боротьбу місяця з ним у переказах Грубешівського повіту [Дикарів 

1903, с. 94]. Автор удається й до цікавих прикладів народноетимологічного дослідження 

повір’їв носіїв інших мов. Наприклад, давньоримське уявлення про плями на Місяці 

любого богині місяця хлопчика (Lactantius 3, 22) і повір’я про те, що той, хто з’їв зайця, 

мусить бути красивим тиждень (Mart. V, epigr. 30) автор інтерпретує як свідчення 

уявлення про зайця на місяці на основі зближення латинських слів lepus «заєць» і lepor (із 

lepos) «краса» [Дикарів 1903, с. 226]. «Збираючи матеріяли про слав’янську мітольогію я 

що далі все більше запевняю ся, що слав’янські мітичні імена грецького походження…» 

[Дикарів 1903, с. 241], – висловлює автор свою теорію. Так, ім’я бога балтійських слов’ян 

Святовит він виводить від давньогрецького Zeus huetios «Зевс дощовий» [Дикарів 1903, с. 

241-242], Перун –  ZeusPuroon «Зевс блискавкодавець» [Дикарів 1903, с. 244]. Кирило 

Кожум’яка і літописний богатир Усмошвець зобов’язані своїми іменами давньогрецьким 

словосполученням kurios kosmikos «всесвітній володар» та  kosmoudaimon «дух світу» 

[Дикарів 1903, с. 249-250].Такі етимології з погляду сучасної етимології можуть бути 

піддані справедливій критиці. 
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Досліджуючи походження символіки кольорів, автор залучає 

свідчення дитячої психології й показує наявність у низці мов дифузних 

кольоропозначень, зокрема зеленого вогню в російських нашіптуваннях зі 

збірника Л.М. Майкова [150, с. 140-141]. У багатьох місцях автор коментує 

та доповнює етнолінгвістичні тези О.О. Потебні. 

Поширене в замовляннях ім’я Ірина дослідник виводить від імені 

грецького міфологічного персонажа Ерінія [150, с. 214]. В імені Аріда він 

убачає ім’я давньогрецької вісниці богів Еріди [150, с. 216]. Наявний у 

замовляннях образ Олени або Уляни як сестри Тетяни дослідник пояснює 

впливом імен давньогрецької богині місяця Селени як доньки Титана [150, с. 

219]. Ім’я Маргарити інтерпретовано як похідне від символізації Місяця 

через давньогрецьке margarites «перлина» [150, с. 221]. В етимологічних 

інтерпретаціях імен за допомогою дослідження можливих виявів народної 

етимології М.О. Дикарів  продовжує лінію О.М. Веселовського [150, с. 224].  

Добре відому з текстів замовлянь назву місяця Адам дослідник 

виводить від грецького adamas «сталь» [150, с. 250]. Загадкове ім’я 

білоруського замовляння Адаренадиня дослідник інтерпретує як грецьке 

aiderinus deine «пекельна еринія страшна» [150, с. 250], ім’я Соловія 

Розбійника – як наслідок змішування грецького aedon «соловей» та aidoneus 

«пов’язаний із Аїдом» [150, с. 252]. Слід підкреслити, що власні імена 

замовлянь досліджені незначною мірою й через те кожна гіпотеза в цій сфері 

має право на існування, однак зіставлення М.О. Дикарева все-таки видаються 

нам занадто сміливими.   

Таким чином, М.О. Дикарів не тільки розвиває на матеріалі мови 

замовлянь етнолінгвістичні ідеї О.О. Потебні й використовує досягнення 

попередників у досліджуваній сфері, як-от М.В. Крушевського (дослідника 

російських народних замовлянь і давньоіндійської священної поезії) і 

Л.М. Майкова (збирача, дослідника та видавця російських народних 

замовлянь), а й пропонує власні підходи до замовляльних текстів. Основою 
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його концепції є особлива роль магії власних імен у замовляннях, зокрема 

сакралізоване переосмислення власних назв на основі звукових подібностей і 

суголось, відповідно до специфіки архаїчного магіко-міфологічного 

мислення.    

Поряд із тим слід підкреслити, що більшість власних етимологічних 

пропозицій М.О. Дикарева, запропонованих із метою глибшого проникнення 

в сутність досліджуваних ним текстів, є не тільки дискусійними, а й 

неприйнятними з погляду сучасної етимологічної науки. Продовжуючи 

традицію О.О. Потебні щодо етимологічної інтерпретації фольклорної 

лексики, автор, утім, виявився порівняно з О.О. Потебнею значно менш 

успішним етимологом. 

 

 

1.3.2. Етнолінгвістична своєрідність замовлянь    

у дослідженнях Є.Г. Кагарова    

 

Етнограф і дослідник античності, професор Харківського університету 

Є.Г. Кагаров (1882–1942) відомий передовсім як автор низки публікацій про 

давньогрецькі замовляння [217]. Українські замовляння цікавили його в 

контексті східнослов’янських народних обрядів [219].  

Звернемося до публікації Є.Г. Кагарова «Словесні елементи обряду», 

де викладені найважливіші тези його теоретичної концепції щодо замовлянь 

[218].  

Дослідник уважає, що слово першопочатково тільки пояснювало 

магічний акт, а з бігом часу, у міру забування змісту обряду, воно починає 

відриватися від нього і збільшувати свій обсяг за його рахунок, набуваючи 

самостійної магічної сили [218, с. 67]. У цій тезі Є.Г. Кагаров продовжує 

теорію М.Ф. Познанського [403, с. 153–158].  
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Не тільки коротенькі формули-прохання або заклинання первісної 

людини, а й одне тільки яке-небудь слово, що імпровізовано виривається з її 

грудей, має в очах мовця могутню магічну силу [218, с. 67].  

Між замовлянням і молитвою немає ніякої принципової різниці: і 

там, і тут людина справляє вплив на навколишній світ або вищу силу за 

допомогою магічної сили [218, с. 67].  

Сила магічної формули може бути підвищена за допомогою 

особливих дій або стереотипних прийомів у мові і стилі, а саме: повторення 

синонімів і плеоназмів, багатьох сполучників, еліпсису, паралелізму, ритму, 

прийомів вичерпного перелічення, симпатійної гіперболи, антиципації та ін. 

[218, с. 68]. Таким чином, дослідник пропонує цінний перелік мовних засобів 

замовлянь, своєрідну класифікацію їх. 

Особливу важливу роль відіграють у магічній формулі імена 

божественних істот і людей, на яких ця формула має діяти [218, с. 68].  

Поки слово було лише додатком до обряду, поясненням магічного 

дійства, поки воно відігравало підпорядковану, службову роль, воно могло 

набувати різноманітних форм; однак у міру того, як слово поступово 

набувало самостійного значення в ролі магічного засобу, наростала вимога 

точного дотримання формули [218, с. 70] – тут Є.Г. Кагаров також розвиває 

теорію М.Ф. Познанського [403, с. 161–164].  

Дослідник уважає за безсумнівне, що формула двочленного 

паралелізму була основним зерном або ядром замовляння [218, с. 75]. 

Отже, для Є.Г. Кагарова замовляння – архаїчна язичницька молитва, 

невіддільна від синкретичного вербально-невербального обряду, де особливу 

роль відіграють магічні імена. В останньому з перелічених пунктів дослідник 

суголосний із позицією М.О. Дикарева, основні ідеї якого розглянуті нами 

вище.    
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1.3.3. Мова замовлянь у студіях В.П. Петрова    

 

Український археолог і етнограф, а також письменик В.П. Петров 

(1894–1969) у своїх міждисциплінарних дослідженнях старовини приділяв 

значну увагу і лінгвофольклористичним аспектам.  

В.П. Петров зосереджується на історії дослідження замовлянь 

Ф.І. Буслаєвим, О.М. Афанасьєвим, О.О. Потебнею, М.В. Крушевським, 

О.Ф. Міллером, Ф.Ю. Зелинським, М.Ф. Познанським, В.Ф. Міллером та ін. 

[395, с. 79–90].  

Дослідник розглядає найдавніші писемно зафіксовані заклинання в 

«Повісті временних літ» під 907, 945 та 971 рр. [395, с. 90]. Він підкреслює, 

що замовляння застосовували в усіх обставинах особистого, господарського 

та соціального життя [395, с. 97].  

Замовляння часто набуває ритмічної форми, рими, віршованого 

вигляду і тим самим більше або менше зближується з піснею [395, с. 119].  

Замовлянням властиве накопичення формул порівняння з 

різноманітним змістом, якому відповідає поєднання різноманітних дій в 

ігровому драматизованому обряді [395, с. 122].  

«Паралелістичні замовляння, побудовані на прийомі порівняння, 

становлять більшість замовлянь. Сутність замовлянь-порівнянь полягає в 

зіставленні (словесному або в дії) двох явищ в упевненості, що подібна 

зіставленість явищ за допомогою паралелістичного порівняння має потягнути 

за собою здійснення такої тотожності в дійсності» [395, с. 123]. Однак 

В.П. Петров не погоджується з тезою О.О. Потебні, Ф.Ю. Зелінського та 

інших дослідників про всі замовляння як порівняння, оскільки поряд із ними 

є й інші, наприклад, замовляння-звернення [395, с. 124–125]. Особливу групу 

замовлянь становлять замовляння з епічною оповідною вступною частиною, 

де порівняння відсутнє [395, с. 126].  
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Замовляння часто мають зачини – опис того, як виконавець встає і йде 

(що О.О. Потебня порівнював із зачинами пісень), космічні зачини і 

християнські молитовні звертання [395, с. 130].  

Коли ми говоримо про магізм (виділено нами. – Авт.) замовлянь, ми 

повинні з усією чіткістю диференціювати 1) магізм на ґрунті дифузного 

мислення з нерозчленованістю уявлень про суб’єкт і об’єкт, річ, істоту, дію і 

2) магізм на ґрунті протиставлення суб’єкта і об’єкта [395, с. 135]. 

Коментуючи цю тезу, В.П. Петров по суті спирається на відому теорію 

протиставлення магії і релігії, запропоновану у студіях Дж.Дж. Фрезера 

(Фрейзера), і віддає належну увагу гіпотезам про дологічне (Л. Леві-Брюль) 

або дифузне (М.Я. Марр) мислення.  

Поряд із християнськими замовляннями-молитвами і 

дохристиянськими язичницькими формулами у східнослов’янському 

фольклорі також існували замовляння і закляття, що були відгомонами 

«вченої» західної та східної магії, де використовували латинські, арабські та 

інші запозичені слова [395, с. 142]. 

Таким чином, В.П. Петров був чи не першим українським 

дослідником текстів замовлянь, який приділив детальну увагу історії 

вивчення сакральних текстів цього жанру, віддаючи належне традиціям 

О.О. Потебні. Особливо цінним у концепції В.П. Петрова є звернення уваги 

на те, що українські замовляння включають не тільки стародавній народний 

язичницький і християнський компоненти, а й літературно-писемні 

компоненти як західноєвропейського, так і східного походження. Не менш 

важливим є співвіднесення мовних формул замовлянь зі сталими елементами 

невербального дійства.        
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1.3.4. Мова і світобачення українських замовлянь 

у концепції М.О. Новикової 

 

Марія (Марина) Олексіївна Новикова (нар. 1944) – перекладознавець і 

дослідниця міфології, стародавньої української фольклорної символіки. Її 

вступне дослідження й коментар до видання «Українські замовляння» 

(підготування текстів М.Н. Москаленка) (1993) стали помітним явищем 

української лінгвофольклористики. 

Згідно з поглядами дослідниці, замовляння були протягом століть 

серцевинною святинею язичницького світогляду та життєвого укладу, 

замовляння – це молитвослов язичництва. У замовляннях перед нами постає 

якщо й не найархаїчніший, то, принаймні, близький до такого шар 

язичницької свідомості та язичницької культури, той шар, порівняно з яким 

сюжети про сотворіння та благоустрій світу, про язичницькі божества, про 

засновників роду – набагато молодші форми пізнання та відтворення світу 

[366, с. 8].    

Ніч у замовляннях, як у обрядах, казках, легендах, є значущою як час 

дії – це сильна сторона протиставлення в опозицій НІЧ – ДЕНЬ. Ніч 

могутніша, космічніша від дня в міфологічному мисленні, тому вона й 

більш відповідна для найважливіших священних текстів і подій 

язичництва. Ніч первісніша від дня, вона відповідає хаосові в міфах про 

сотворіння світу [366, с. 12]. 

Священну драму язичницького обряду первісно розігрували з 

використанням слова, і лише згодом її стали більш або менш повно 

описувати у слові. Замовляння близьке до обрядової драми і є діалогом [366, 

с. 14]. Замовляння вводять нас у такий світ і такий людський стан, де і коли 

слово для того лише й існує, щоб негайно й у буквальному значенні стати 

ділом [366, с. 15]. Релікти нормального священного ставлення до світу – 
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замовляння – не здатні ще припускати існування в світі безчудесних зон, 

речей, станів, слів, диво для них – норма [366, с. 16].  

Віддзеркалене в замовляннях і, серед іншого, в їхньому синтаксисі 

архаїчне мислення не примітивне, а інше. Настільки інше, що нам сьогодні 

правильно відчитати його граматику навіть важче, ніж зрозуміти його 

символічний словник. Чим текст архаїчніший, тим це інше легше побачити і 

важче зрозуміти. Сюжетний текст відображає причинно-наслідкове 

мислення, тоді як у замовляннях причинно-наслідкового сюжету немає 

взагалі. Якщо ж у них і є оповідь, то розгортається вона за принципом 

аналогії [366, с. 17]. 

Єдиний світ замовлянь – це якийсь дивний для нас усесвіт, у якому все 

з усім пов’язане, але ніщо нічому не є ні причиною, ані наслідком, замість 

причиновості тут суміжність. Увесь фольклор побудовано за принципом 

паралелізму [366, с. 18]. Міф, що ним породжені замовляння, не знає 

порівнянь і використовує лише сусідство-тотожність, пізніше назване нами 

аналогією. Уся магія – це, по суті, вплив-діяння за аналогією [366, с. 19]. 

Принцип «частина замість цілого» – те саме ототожнення за суміжністю, 

перенесене з якості на кількість [366, с. 20]. Переліки в замовляннях і 

кумулятивна казка мають спільний початок у докомпозиційному сприйнятті 

світу, віддзеркаленому й у первісному мистецтві [366, с. 20–21].  

Відсутність причиновості пов’язана з тим, що світ за архаїчними 

уявленнями не мав центру. Безцентровий світ не людський (не 

антропоцентричний) і не земний (не геоцентричний), він космічний. У 

такому світі немає часової послідовності подій, а є співіснуванняявищ у 

просторі буття, через те в замовляннях переважає форма теперішнього 

постійного часу [366, с. 22]. Однак слід підкреслити, що в низці текстів 

замовлянь сакральний центр чітко описаний, на що вказують і тексти 

розгляданої збірки, і сама цитована дослідниця. Пор.: «На морі на Діяні, на 

острові на Кияні, там стояв дуб, а в дубі дупло, а в дуплі гніздо…» 
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[Українські замовляння 1993, с. 150]; «А в полі море, а в тім морі золотий 

камінь, а на тому камені золота яблуня, а на тій яблуні золоте гніздо, а в 

тім гнізді цар Гадюн сидить» [Українські замовляння 1993, с. 153]; «На 

морі, на окіяні, на острові на Буяні стояв дуб дубнястий, під тим дубом 

сиділа черепаха, всім гадинам старшаха» [Українські замовляння 1993, с. 

158]. 

Світ замовлянь вимагає від людини безумовного і всеохопного 

почуття священного, підвищеної чутливості до всесвіту, вміння чути і 

правильно розуміти його слово [366, с. 24].  

Дораціональне мислення відзначається органічною довіроюдо світу, 

універсалізмом та космічністю [366, с. 29].  

Коментуючи міфологічні образи замовлянь, М.О. Новикова передовсім 

висвітлює астральну символіку, звертаючи увагу на те, що в репертуарі 

замовлянь астральні символи репрезентовані в порядку зменшення 

частотності місяцем, зорею (зірками, зірницями, зоряницями), сонцем, 

метеоритом (вогненним бугалом), до цієї самої групи наближаються ніч,  

вечір, смерк [365, с. 199].  

Далі розглянута водна символіка. Відзначено, що море – простір, у 

якому міститься певний центр. Простір описаний концентрично: море – 

острів – дуб – магічний персонаж. Описано кругову модель святилища. 

Модель світу в замовляннях не є цілковито безцентровою [365, с. 206–207]. 

Дуб у замовляннях – середина земного царства або концентричної моделі 

світобудови [365, с. 234]. Яблуня – центральне, серединне дерево, що 

зберігає й символіку першодерева [365, с. 236]. Найменування острова Буян 

М.О. Новикова розглядає як паронімічне найменуванню окіян [365, с. 208].  

Згідно з висновками М.О. Новикової, замовляння як усесвіт, як світ у 

собі явно давніші від їхнього утилітарного застосування: цей усесвіт був 

створений, імовірно, ще мисливською, а не вигінно-скотарською і, тим 

більше, не садибною свідомістю, через те звір важливіший за людину, 
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хижаки за травоїдних, лісові тварини за приручених та садибних [365, с. 230–

231].  

Рослинна символіка походить від збирання корисних рослин, того 

етапу стосунків стародавньої людини з природою, що передував навіть 

мисливству. Через те дикі рослини в замовляннях істотно переважають над 

окультуреними [365, с. 231–232].  

Конкретність і детальна розробленість кожної групи символів прямо 

пропорційна їхній архаїчності. Культурні рослини виступають об’єктами, а 

не суб’єктами-персонажами замовлянь [365, с. 232]. Рослини поділені на 

пасивні й активні [365, с. 233].  

Описуючи «світовидчу логіку стародавньої людини», М.О. Новикова 

зазначає, що в тодішньому світі ніщо не зникає і не з’являється, в масштабі 

космосу все лише перебуває безначально і безкінечно, з’являтися і зникати 

воно здатне лише на певній ділянці світобудови, у полі зору певних людей 

[365, с. 290].  

«Від магічної казки, легенди, билички можна було дистанціюватися 

настановою на вигадку; від билини – настановою на «далекі часи». 

Замовляння дистанції не залишало і вигадкою не видавалося. Воно було 

реальним зверненням до реальних і могутніх сил поза християнським 

кругом» [365, с. 302].  

Таким чином, М.О. Новикова пропонує систему власних уявлень 

щодо місця язичницьких молитов у світогляді архаїчного суспільства. 

Головною заслугою дослідниці є спроба цілісної реконструкції картини світу 

українських народних замовлянь на основі дослідження передусім ключових 

концептів – основних уявлень про астральний, тваринний, рослинний та 

антропний світи.     
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1.3.5. Специфіка замовляння в контексті 

вербалізації фольклорного світобачення: 

концепція С.К. Росовецького 

 

Визначаючи теоретико-методологічні засади своїх праць, дослідник 

давньоукраїнської літератури і фольклору С.К. Росовецький (нар. 1945) 

підкреслює, що на всіх етапах розвитку культури українського народу 

найважливішими завданнями її самоосмислення виступали пошук та 

ідентифікація власних коренів у давньослов’янській та індоєвропейській 

культурах. Ці завдання залишаються начасними й тепер, а можливості їх 

наукового вирішення далеко ще не вичерпані. А тим часом необхідне 

вирізнення, наукова ідентифікація та реконструкція духовних реалій 

передукраїнства. Потрібне дослідження спадкоємних зв’язків національних / 

етнічних словесних культур як засобу для реконструкції архаїчної усної 

праісторії українського красного письменства, відтворення прадавніх форм 

української усної традиції [440, с. 1, 5].  

По-перше, словесна і несловесна частини замовляння мають бути 

досліджені на тлі співвідношення вербальних і невербальних елементів 

народної творчості в цілому. 

Розглядаючи зміст поняття «замовляння» в його динаміці, слід 

інтерпретувати його несловесну, обрядову частину. Потреба такої 

інтерпретації виводить нас на проблему визначення специфіки фольклору. 

Розглядаючи співвідношення «широкого» і «вузького» визначень фольклору, 

С.К. Росовецький звертає увагу на тотожність широкого визначення з 

проблематикою етнографії, тоді як вузьке визначення стосується тільки 

словесних форм [436, с. 6–7]. Дослідник уважає слушною думку про те, що 

первинний синкретизм людської культури, тобто поєднання в ній іще не 

роз’єднаних релігії, філософії, мистецтва, історії (сюди треба додати ще 
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право і науку. – Авт.), набув у фольклорі більш пізніх епох форми 

синкретичної єдності знання, зокрема сакрального, і мистецтва [436, с. 8]. 

Підкреслено, що обмежувати зміст поняття фольклору «усною 

літературою» не дозволяє очевидна синкретичність його справжнього 

існування – у звуках не тільки мови, а й музики, у міміці й жестах виконавців 

та учасників обряду, у їхніх костюмах тощо, куди слід включати і природні 

«ландшафтні» декорації [436, с. 8]. Через те вузьке розуміння фольклору, хоч 

і приваблює можливістю обмежувати літературознавчими методиками 

дослідження [436, с. 10], не може бути визнане за вичерпне. Однак 

С.К. Росовецький не підтримує тези В.Я. Проппа про те, що «генетично 

фольклор ближчий не до літератури, а до мови, яка так само ніким не 

вигадана і не має ані автора, ані авторів» [436, с. 17–18].  

С.К. Росовецький пропонує власне визначення фольклору як галузі 

традиційної духовної культури народу, що характеризується 

синкретизмом змісту і синкретичністю форми. Підкреслено, що основною 

особливістю фольклору в цілому є традиційність, а словесного також і 

усність, через це термінові фольклор найбільш адекватне за змістом 

словосполучення усна традиція. Синтетичність фольклору виникла 

історично. Це спадщина часів, коли людство могло передавати інформацію 

тільки у формі біологічній, подарованій людині природою. Звідси 

своєрідність знакової природи фольклору: разом зі знаками усного мовлення 

в ньому наявні знаки музичні, мімічні, танцювальні, драматургічні, костюмні 

та ін. Відповідно і твір фольклору набуває свого повноцінного втілення 

тільки під час виконання в традиційному для нього місці і для звичайної 

аудиторії [436, с. 28–29]. Наведене визначення так само має значні спільні 

елементи з предметом етнографії. Можливо, фольклор є «словесною 

частиною етнографії» за самою своєю природою, однак можливо й те, що в 

майбутньому буде здійснене таке визначення фольклору, яке підкреслить 

відмінності предметів фольклору і етнографії.   
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По-друге, слід розглянути питання про збереження міфологічного 

мислення в «неміфологічному» фольклорі. 

Для розуміння міфологічного мислення як світоглядного контексту 

функціонування фольклору, особливо його архаїчних жанрів, необхідно 

звернути увагу на визначення поняття міфу. У найновішій публікації 

С.К. Росовецький пропонує таке визначення: міф – це фантастична оповідь 

про створення світу і людей, про богів і культурних героїв, оповіджене в 

ньому вважають правдою. Дослідник протиставляє міф казці як оповіді 

про пригоди людей і тварин, зміст якої вважають вигадкою і яка у 

більшості народів має розважальну, отже естетичну функцію і визначена 

чітко структурованою формою [436, с. 35]. На наш погляд, послідовна 

диференціація міфа і казки, якщо така справді може бути виявлена, має бути 

здійснювана за певним набором тих самих критеріїв. Визначення 

С.К. Росовецького передбачає протиставлення етіологічної та інших, 

«наукових» у широкому розумінні, функцій міфу розважальним, естетичним 

функціям казки, суб’єктивно правдивого міфу об’єктивно правдивій казці, а 

далі протиставлення виявляється чи принаймні здається вже дещо менш 

послідовним. Справді, оповіді про створення світу і людей, про богів і 

культурних героїв, здається, не можуть бути доволі чітко протиставлені 

оповідям про людей і тварин, до того ж останні поводяться в казках як 

міфологічні істоти. Такі персонажі казок, як Баба Яга або Кощій 

Безсмертний, здається, не можуть бути чітко протиставлені міфологічним 

персонажам. Нарешті, наполягаючи на чітко структурованій формі казки, 

дослідник неначе протиставляє її неструктурованій або нечітко 

структурованій формі міфу. Однак відсутність у міфознавстві 

загальновизнаних формул структури міфу ще не може, на наш погляд, бути 

підставою для визнання міфу безструктурним.     

Таким чином, на наш погляд, є підстави припускати, що: 
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по-перше, міфологічне мислення зберігається у фольклорі значно 

більшою мірою, ніж це традиційно вважають, зокрема, протиставлення 

структурованої казки начебто неструктурованому міфові не відображає 

змістових рис міфу і казки, тоді як у казці наявні міфологічні персонажі з 

елементами героїзації, дуже подібними до героїзації в міфологічному епосі;    

по-друге, виведення формул структури міфу за подібністю до формул 

структури фольклорних жанрів, наприклад, казки, може бути не 

неможливим, а справою майбутнього.     

Заслуговує значної уваги питання диференціації фольклорних жанрів 

та їх сучасного продовження. 

Дуже цінною є спроба С.К. Росовецького побачити продовження 

традиційних жанрів фольклору в сучасному глобалізованому світі:  

міфи відтворюють у літературній і кінематографічній фантастиці 

таких типів, як містері і фентезі, їхніх функцій набувають сакральні тексти 

сучасних релігій; 

казкам відповідає масова белетристика різноманітних жанрів; 

обрядову пісню наслідують церковні та світські гімни; 

прислів’я функціонують в усній формі й у вигляді літературних 

афоризмів, політичних гасел, рекламних слоганів [436, с. 36].  

У такому разі замовлянням відповідають сучасні примовки з 

різноманітних приводів.   

Сучасні дослідники визнають тезу Ф. Боаса, згідно з якою предки 

американських індіанців переселилися з Сибіру до того, як народи Старого 

Світу винайшли епос, казки про тварин із мораллю та приказки (приказка, на 

відміну від прислів’я, є незамкненою синтаксичною конструкцією, що вільно 

вплітається до тканини живого розмовного мовлення). С.К. Росовецький 

вважає, що три названі жанри вже відділилися від міфу й зазнали 

десакралізації [436, с. 36]. З другого боку, дослідник пов’язує спільність 

фольклорних жанрів і сюжетів із поняттям індоєвропейської мовної єдності, 
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до якої за казковими сюжетами близькі і грузини. Він уважає не виключеним, 

що в майбутньому стане предметом дослідження ще ширше коло 

споріднених за певними фольклорними явищами народів, співвіднесених із 

ностратичною надродиною мов, куди, поряд із індоєвропейськими, входить 

іще низка мовних родин [436, с. 37]. 

Потребує особливої уваги специфіка мови замовляння як архаїчного 

вияву впливової функції мови. 

Особливий спосіб виголошення обрядової поезії, що виділяється 

посеред повсякденного мовлення, уявляється початковим, оскільки священне 

мовлення, що звучало під час язичницьких обрядів, мало відрізнятися від 

повсякденного [436, с. 168]. За визначенням С.К. Росовецького замовляння 

– найскладніша з магічних формул, що супроводжують індивідуальні 

обряди; до простіших належать прокляття, закляття, магічна формула 

побажання [436, с. 186]. Ритмізація замовлянь та інших індивідуальних 

магічних формул, поява безсумнівно віршованої структури, а іноді й рим, 

пояснюється не естетичною орієнтацією, а тільки бажанням посилити 

дієвість і полегшити запам’ятовування тексту, у котрому який-небудь 

пропуск або виправлення могли призвести до ослаблення сили слова, а то й 

зовсім зіпсувати справу [436, с. 183, 189].     

С.К. Росовецький звертає увагу передусім на дві дефініції замовлянь – 

«класичне визначення» О.О. Потебні «Словесний образ-порівняння даного 

чи умисно витвореного образу з побажаним, з метою викликати це друге» і 

визначення М.В. Крушевського, що враховує і ритуальний, і психологічний 

аспекти: «Замовляння є виражене словами побажання, з’єднане з певним 

обрядом чи без нього, яке повинне неодмінно виконатися» [437, с. 179].  

Згідно з теорією С.К. Росовецького, типова структура усного 

замовляння простіша за структуру писемного і включає такі традиційні 

компоненти:  
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1) словесне відтворення акціонального моменту – застосовують у 

тому випадку, якщо змальовану дію не можна виконати або коли необхідно 

підсилити магічний вплив дії її словесним відтворенням;  

2) молитовне звернення до надприродної істоти;  

3) «даний чи умисний образ», використаний для порівняння 

(О.О. Потебня), або змалювання сакрального помічника – головний і 

ообов’язковий компонент замовляння, що може утворювати замовляння за 

відсутності інших компонентів, саме тут зосереджено сакральний, 

здебільшого двовірний, зміст замовляння;  

4) прохання або наказ;  

5) закріплювальна кінцівка [437, с. 180].  

Назвавши на ім’я сакрального помічника, показавши його магічну 

силу, той, хто замовляє, отримує право на поміч, а оскільки він розкриває 

певні сакральні таємниці помічника, то отримує і владу над ним. Замовляння 

нагадує пароль захищеного комп’ютерного файлу, знання якого відкриває до 

прихованої інформації [437, с. 181].  

Замовляння – найскладніший різновид індивідуальної магічної 

формули, елементарним різновидом якої виступає магічне побажання [437, с. 

181].  

Слід звернути особливу увагу на те, що С.К. Росовецький розглядає 

замовляння в якнайширшому контексті інших фольклорних жанрів, здійснює 

спробу формалізації визначення замовляння та інтерпретації його будови.     

Таким чином, фольклорне замовляння, маючи чітку структуру і 

відображаючи архаїчний синкретизм словесних і несловесних елементів 

народної творчості, функціонує в контексті міфологічного або, зважаючи на 

можливості протиставлення ідеології і практики, магіко-міфологічного 

мислення, що зберігається у фольклорі дуже великою мірою. 
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1.3.6. Сугестивно-міфологічна сфера у студіях наукової школи Н.В. Слухай       

 

Згідно з концепцією Н.В. Слухай, предметом цілої низки сучасних 

галузей людської діяльності – теорії комунікації, теорії рекламної справи, 

неймінгу, політичної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування, 

лінгвопоетики, сугестопедії та ін. – виступає, серед іншого, лінгвістичне 

програмування особистості і суспільства. Вивчення цієї проблематики 

здійснюють у широкому контексті антропоцентричної парадигми сучасної 

лінгвістики [481, с. 4]. 

Дослідниця використовує термін сакрально-сугестивна сфера, яким 

позначає художню, ритуально-культурологічну, міфологічну та релігійну 

комунікації [481, с. 61]. Звернімо увагу на те, що в цьому терміні поєднані дві 

винятково важливі функції мови – ритуально-магічна і сугестивно-впливова 

(щодо специфіки використання термінів сугестивна функція мови і впливова 

функція мови див. публікації Т.Ю. Ковалевської). Н.В. Слухай вважає, що 

сфера художньої комунікації серед джерел свого формування і розвитку має 

ресурси ритуально-культурологічного програмування поведінки людини 

[481, с. 10]. 

Н.В. Слухай визначає як принципово важливі для сучасної 

сугестивної лінгвістики положення теорії Б.Ф. Поршнєва про первісну 

функцію людської мови (етапів її виникнення та первісного функціонування) 

передусім не для обміну інформацією, а для впливу людини на інших людей 

і на тварин [492, с. 15]. Як відомо, такий погляд Б.Ф. Поршнєва спирався на 

гіпотезу М.Я. Марра про те, що найдавнішою функцією мови була магічна, і 

що на відміну від побутової мови жестів первісна звукова мова 

функціонувала передусім у середовищі магів при виконанні ритуалів. 

Залучає дослідниця і положення М.І. Толстого про певне протиставлення 

літературної мови, з одного боку, і сакральної мови або мови фольклору, з 
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другого боку – другий член цього протиставлення визначений як істотно 

більш сугестивний [481, с. 35]. 

Сучасні рекламні та деякі інші тексти, що функціонують у 

масмедійному просторі, Н.В. Слухай розглядає як приклад міфів сучасності, 

соціальних міфів [Слухай 2010, ч. 2, с. 34-35]. Дослідниця підкреслює, що у 

сфері засобів масової інформації функціонують усі форми сучасного 

міфу. При цьому, більшість із них є, по-перше, етнічно обумовленими і, по 

друге, високою мірою імпліцитними [493, с. 10]. Фундаментальною 

теоретичною засадою функціонування таких текстів є теза К.Г. Юнга про те, 

що міф безпосередньо впливає на безсвідоме, незалежно від того, чи 

зрозумілий він реципієнтові [Слухай 2010, ч. 2, с. 40-41]. 

Актуалізацію міфологічних ресурсів мови для вербалізації певної 

ідеї, формування або підживлення соціального міфу дослідниця визначає як 

міфопроектування [493, с. 55]. Навіть така надсучасна сфера, як Інтернет-

комунікація, має потужні міфопоетичні витоки [493, с. 61-71]. Міф – один зі 

своєрідних двигунів створення, функціонування та сприйняття сучасних 

масмедійних текстів [495]. У своїх працях Н.В. Слухай, базуючись на 

дослідженнях у сфері міфопоетики, ставить концепт МІФ на чільне місце в 

галузі впливу масмедійного простору на реципієнта.  Використовуючи 

багатий арсенал вербальних і невербальних засобів сугестії, особливу роль 

дослідниця відводить міфологічним аспектам впливу. Чимало відомих форм 

об’єктивації міфологічного сенсу наразі застосовують у різноманітних 

жанрах ЗМІ, починаючи від ритмомелодичної складової міфу, і завершуючи 

архетипом числа, часопростору та кольористики [487, с. 330]. Дослідниця 

звертає увагу на інтенсивний прогрес у швидкості обміну інформацією в 

масмедійному просторі й підкреслює, що у зв’язку з настільки розвинутою 

системою подання інформації реципієнтам у тій чи іншій формі роль 

міфологічних елементів у сугестивній практиці ЗМІ сьогодні лише 

прогресує. Дослідниця зупиняється на популяризації алкогольних та 
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тютюнових виробів, реклама котрих, на думку автора, є однією з найбільш 

сугестивних галузей [487, с. 330-332].   

Для дослідження концептосфери замовлянь мають істотне значення 

лінгвістичні виміри східнослов’янського міфу, досліджені Н.В. Слухай. З 

корелятивності визначення психологічних асоціативів і крос-темпорально 

усталених визначень міфу, які набули найбільшого резонансу в різних 

гуманітарних парадигмах сучасності, випливає, що психологічні асоціативи 

утворюють одну з найважливіших підсистем міфопоетичних значень, 

оскільки вони є посередниками (медіаторами – від лат. mediator 

«посередник») або маркерами спектру поліморфних світів міфопоетичного 

універсуму [484, с. 42]. Також дослідниця класифікує психологічні 

асоціативи, які є ключовими у дослідженнях міфопоетичних аспектів 

лінгвістики. З лінгвосеміотичного боку психологічні асоціативи складаються 

з трьох груп: маркери світу реального буття; маркери ірреальних світів; 

медіатори між світами. З числа перших двох груп акцентованою є друга, і 

через неподільність континууму світів ірреального буття їхні маркери 

репрезентують досить значну, хоч і нерозчленовану єдність, але до уваги 

представників міфопоетики частіше потрапляли медіатори – через те, що ця 

група є найбільш розгалуженою [484, С.43-44]. 

Унаслідок ретельної деталізації кожного з елементів класифікації 

психологічних асоціативів Н.В. Слухай робить висновок, що дослідження 

психологічних асоціативів допомагає скоректувати уявлення про зміст і 

структуру міфопоетичної картини світу етносу й автора окремого 

індивідуально-авторського тексту, а окреслення меж явища дозволяє зробити 

внесок у вирішення широкого кола сучасних проблем міфопоетики і 

лінгвосеміотики, зокрема про засоби мовного втілення ідеї посередництва 

між світами та маркування ірреальних світів, які є невіддільною складовою 

людської психіки [484, с. 51]. 
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Окрему роль у реалізації сугестії в масмедійному просторі для 

Н.В. Слухай відіграє НЕОМІФ як концепт сучасних засобів впливу. 

Дослідниця пропонує чітку диференціацію неоміфу від уже усталеного 

культурного концепту МІФ. Неоміф вирізняється здатністю до 

профілювання свідомості споживача інформації за рахунок жорсткого 

моделювання світу і високої прогностичної спроможності. У решті своїх 

виявів неоміф відрізняється від міфу і є типовим симулякром. Міф створений 

у сиву давнину колективною свідомістю народу і не має авторства, 

актуалізує культурний код етносу, підтримує культурну пам’ять поколінь. 

Міф має жорстку центровану фреймову структуру, кожен складник котрої 

пов’язаний з іншими за законами партиципації [488, с. 201]. Неоміф є 

ключовою точкою інформаційного віртуального, тобто позбавленого точок 

референції, наративу, який активно впроваджують через локалізацію в часі, 

багатосуб’єктність і псевдобагатосуб’єктність озвучування і локалізацію у 

начебто різних точках простору [488, с. 203].  

Числова символіка (винятково важлива для текстів замовлянь) 

відіграє велику роль у складі будь-якої міфопоетичної системи. Числа 

об’єктивують один із найбільш відомих класів знаків, які орієнтовані на 

якісно-кількісну оцінку буття, вони є елементами особливого числового 

коду, за допомогою якого можна описати світ, людину і саму систему 

метаопису, засобом періодичного відтворення світу в циклічній схемі 

розвитку для подолання деструктивних хаотичних тенденцій [Слухай 2001, с. 

57]. Відповідно, серед чисел існують антоніми (0 – 1, 12 – 13) і синоніми 

(значення “дуже багато”, “абсолютно самодостатньо” можна передати 

числами 7, 12, 33, 40, 77). Чим менше число, тим більше символічних значень 

воно має. У проекції від 1 до 10 динамізм якості значно зростає, особливо в 

групі “малих чисел” (від 1 до 4). Спектр символічних значень чисел від 5 до 

10 звужується, символічні значення цих чисел є менш стійкими у часі [478, 

с.57]. 
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Вербальну сугестію сакральних текстів українських молитов детально 

дослідила в монографії та докторській дисертації О.В. Климентова [235; 236]. 

Дослідниця констатує, що цілісної концепції сакрального тексту як 

сугестивного нині не існує [236, с. 3]. Універсальні механізми вербальної 

сугестії значною мірою продовжують залишатися на рівні інтуїтивних 

здогадів і формулювання питань, недослідженими залишаються й механізми 

контрсугестії [236, с. 67]. Припускають наявність сакральних ритмічних 

архетипів сугестивного характеру [236, с. 162].      

Підхід до релігійного тексту як до системи засобів вербального 

впливу дозволяє уточнити механізми латентного формування світогляду, 

життєво важливих смислів та позитивних настанов, створити актуальні в 

контексті гуманітарних цінностей технології трансляції знань, виробити 

психоекологічні критерії інформаційних впливів у різних галузях діяльності 

[236, с. 24]. Лінгвіст припускає, що регулятивна і маніпулятивна функції 

мовного впливу є найдавнішими; дуже давніми є також 

сакральнокомунікативна й магічна функції вербальної сугестії [236, с. 45].     

О.В. Климентова підкреслює, що сугестивна форма як базова у 

процесах писемної трансляції сакральної інформації закладена в сам процес 

створення священних текстів. Вона була своєрідним розвитком усних 

сугестивних технологій [236, с. 39]. Правильний лише той переклад 

сакрального тексту, який зберігає здатність сугестивної дії – за умови 

збереження технології сакрального вербального механізму сугестії 

першоджерела, які здебільшого залишаються таємними [236, с. 47]. Мета 

перекладу – отримати відповідний відгук у новому контексті з 

використанням іншої мови, уживаючи компенсаційні механізми впливу [236, 

с. 71, 73].         

Сугестивний потенціал тексту включає: 

специфічну звуко-ритмічну манеру його презентації, створену на 

основі відхилень від акустичної, орфоепічної та статистичної норм; 
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паралінгвістичним інструментом мовної сугестії на фонетичному рівні може 

виступати інтонація – її відхилення від норми є засобом впливу і створюють 

особливу виразність;   

графічну реалізацію з наділенням букв особливими функціями;    

лексико-семантичне наповнення, сформоване передовсім набором 

ключових слів, емоціогенної лексики;    

специфіку синтаксичної організації та ін. [236, с. 41–43]. Зокрема, 

кульмінація тексту має відповідати правилові «золотого перетину» [236, с. 

58].   

Істотним джерелом сугестивного впливу є фоносимволізм. Носій 

мови зорієнтований на національну мовну норму частотності вживання 

звуків, і будь-яке відхилення від норми сприймане на підсвідомому рівні й 

упливає на сприйняття тексту [236, с. 66].    

Участь у ритуалі визначає магічну функцію вербальної сугестії, 

виявлену у скороченні дистанції між знаковою природою слова і реальністю 

[236, с. 46]. Слово, що звучить у храмі, вплітається в ритуальне звернення 

вірян до Бога й узаємодіє з іншими складовими богослужіння – звуковими 

(голоси, музичні інструменти, шуми), візуальними (інтер’єр, архітектура, 

освітлення, ритуальні пози, жести, міміка, рухи, траєкторії пересування, 

одяг), кінестетичними (запах, ритуальні торкання святинь, цілування ікон) 

тощо [236, с. 68]. Молитва сприймана як прозовий текст, однак вона 

належить до сфери поетичної творчості [236, с. 127]. Ефективність 

вербального впливу через сакральний текст, організований навколо власного 

імені, або неканонічне звернення до святого, ім’я якого носить людина, 

визначене оптимальними умовами для семантичного резонансу [236, с. 210–

211]. Особливе навантаження має перше слово в реченні сакрального тексту, 

сугестогенність забезпечують також повтори, елементи високого стилю – 

церковнослов’янізми, звертання, спонукання, однорідні члени, 
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метафори, алюзії [236, с. 214–215, 224–225, 235–237, 253, 267]. Молитві 

властива глибинна діалогічність [236, с. 223].     

Сугестивний ефект ґрунтується на тому, що, описуючи певний стан, 

можна викликати його у пацієнта [236, с. 58].      

О.В. Климентова спирається на тезу Н.В. Слухай про ізоморфізм 

образів як одну з найважливіших текстових форм сакралізації інформації 

[236, с. 272]. З погляду лінгвоконцептології може йтися про концепти.    

За висновком О.В. Климентової, насичення мовної картини світу 

реципієнта експресивно презентованими сакральними поняттями 

(концептами. – Авт.) та смислами, вербалізованими в одиницях різної 

масштабності, штучне конструювання стійких асоціативних зв’язків між 

ними та регулярність комунікації дозволяють змінити індиферентне або 

пасивне ставлення особи до конфесійної проблематики на стійку 

зацікавленість [236, с. 345].    

Теоретичні розроблення Н.В. Слухай, О.В. Климентової та інших 

представників київської  міфопоетичної школи – ідейна основа дослідження 

концептосфери українських замовлянь.    

 

 

1.3.7. Світобачення замовляльних текстів 

в інших українських дослідженнях 

 

Значну наукову цінність становить і важливий для нашого 

дослідження збірник «Вербальна магія українців» (ВМУ). Замовляння 

визначене як найдавніший фольклорний жанр, який тривалий час в 

Україні перебував на правах небажаного (ВМУ, с. 3). Зазначено, що 

«генетичний космос замовлянь ґрунтується на особливому ставленні 

пралюдини до слова як слова-діла (слова-дії) з характерною 
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нерозчленованістю понять», вербальна магія розглянута як результат 

дифузного мислення (ВМУ, с. 6).     

Значну увагу приділено проблемі походження замовляльних 

текстів. Припускають, що вербальна частина поступово витісняла 

акціональну, формуючи сакральне розуміння слова як першого елемента 

світотворення (ВМУ, с. 6). Констатовано, що основна проблема в питанні про 

походження замовлянь стосується відношення «замовляння – міф», 

«замовляння – молитва». Поставлене питання про те, чи є замовляння 

похідним від міфу, а чи воно є предтечею міфу, а водночас і молитви. 

Підкреслено, що в ХІХ ст. сформувалися два протилежні підходи до 

проблеми походження замовлянь. Міфологічна школа пов’язувала ґенезу 

творів цього жанру з епічним періодом, розквітом міфологічної творчості. 

Замовляння для прихильників такого погляду виступають у ролі давніх 

язичницьких молитов, походять від міфів. Інший погляд репрезентований 

О.О. Потебнею та його послідовниками. Це психологічна концепція, що 

заперечує міфологічну складову замовляння. Згідно з цією концепцією, 

замовляння походить із чаклування, коли бажаного досягають дійством. За 

О.О. Потебнею чари – це первісно-діяльнісне навмисне зображення першого 

члена наперед готової асоціації (саме того, з яким було порівняне бажане), 

що мало на меті викликати виникнення другого члена, тобто того, з яким 

порівнюють, бажаного. Отже, джерело замовлянь – не молитовне звернення 

до язичницьких богів, а прикмета, чуттєве сприйняття, асоціація як первинна 

психологічна функція свідомості людини, властива їй іще до формування 

мовлення (ВМУ, с. 7–9). Замовляння – провісники міфологічного мислення, 

що входять до структури майбутнього міфу з його основними елементами – 

повторюваність, цілеспрямованість на вирішення суперечності, 

нарощуваність тощо (ВМУ, с. 11). Замовляння є втіленням первісного 

асоціативного мислення, що притаманне творчій природі людини взагалі. З 

цього погляду воно споріднене з поезією (ВМУ, с. 12). Іншими словами, 
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протиставлення двох зазначених позицій віддзеркалює опозицію магії і 

релігії, з яких першу вважають архаїчнішою. Водночас висновок про те, що 

замовляння архаїчніше за міф, уважаємо занадто відповідальним, особливо 

з огляду на те, що міф розглядають як універсальне синкретичне 

світобачення архаїчної людини (ВМУ, с. 12).    

Цінним текстовим джерелом у супроводі дослідження є збірник 

замовлянь «Словесна магія українців», що його упорядкував В. Фісун (СМУ). 

Дослідник відзначає, що «українці асимілювали замовляння з 

християнськими догмами і створили яскраву та завершену народну магічну 

поезію» (СМУ, с. 3). Цілком слушно підкреслено, що замовляльні тексти є 

лише частиною цілого магічного дійства, тому подавати їх без опису й 

пояснень обрядів – усе одно що публікувати пісні без нот (ВМУ, с. 3). 

Цінною є вказівка на диференціацію на Поліссі (Житомирщина) пристріту, 

уроків та зглазу з визначенням кожного з названих явищ (СМУ, с. 4–5). 

Наведені детальні описи різноманітних способів народного магічного 

лікування (СМУ, с. 4–15). Запропоновано таке визначення досліджуваного 

жанру: замовляння – це словесне порівняння спеціально здійсненого явища з 

бажаним явищем та примушення останнього здійснитися силою слова. Його 

призначення – вимагати позитивного, необхідного людині результату 

шляхом діалогу «на рівних» між знахарем і певною силою у вигляді духа. 

Щоби текст допоміг і зберіг магічну силу, його треба запам’ятати одразу, не 

перепитувати й не записувати. Сила замовляння підвищується, якщо точно 

знати, у який час, у якій формі та в який спосіб сказати відповідне слово і які 

саме слова об’єднати у формулу, для підсилення ефекту використовуючи 

повторення тексту певну кількість разів (СМУ, с. 17).                    

Різноаспектне дослідження українських замовлянь здійснює 

В.В. Берковець (Бондаренко). Підкреслено, що специфіка українських 

народних замовлянь як одного з найархаїчніших і найсакральніших жанрів 

фольклору полягає в орієнтації насамперед на прагматичні цілі: вилікувати 
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хворого, посприяти врожаю або судовим справам, захистити дім від злодіїв 

чи худобу від хортів і вовків, наслати чи відвернути любовні чари тощо [41, 

с. 207]. 

Особливу роль у структурі замовлянь В.В. Берковець (Бондаренко) 

відводить ритмічній складовій, слушно вважаючи, що ритм має величезне 

значення в житті сучасної людини – адже людина, як і всі тварини, істота 

“ритмічна”: ритмічними є майже всі її фізіологічні процеси (серцебиття, 

робота легенів, ходіння, біг тощо); до порушення цієї суворої рівномірності, 

періодичності рухів і дій призводять або зовнішні перешкоди, або хвороби, 

або якась сильна емоція, душевне хвилювання [Бондаренко 2011, с. 4].  

Також дослідниця акцентує увагу на фізіологічних аспектах упливу 

ритмізації на людський організм. Наша нервова система відповідає на 

ритмічні враження особливими ритмічними переживаннями. Але ритм 

впливає на нас не лише пасивно – він викликає такі самі ритмічні дії, 

відповідним чином упорядковуючи і вирівнюючи рухи, серцебиття, дихання, 

– усі фізіологічні процеси в організмі. Очевидно, феномен дієвості народних 

замовлянь полягає саме у вирівнюванні ритмами замовлянь порушених 

фізіологічних ритмів людини [Бондаренко 2011, с.5]. 

Специфіку дослідження фонетичних особливостей у вимові 

реципієнтів визначали інтонограми, що дозволили дослідниці зробити 

висновок, що ритм, роль якого є визначальною в ефективності лікувальної дії 

замовлянь, реалізується насамперед на фонетичному рівні, а також на 

лексико-семантичному, морфологічному, синтаксичному мовних рівнях 

[Бондаренко 2011, с.8]. 

Однорідність членів простого речення та структурних частин 

складного речення створюють на рівні синтаксису той монотон, який 

заколисує подібно дзюркотанню струмка чи цоканню годинника, присипляє 

реципієнта. Отже, за допомогою різних мовних засобів, уживання повторів, 

паралелізмів тощо в замовляннях створюваний ритмічний монотон, який, 



108 

 

очевидно, впливає на підсвідомість реципієнта, заспокоює його і своїм 

ритмом вирівнює його (реципієнта) порушені фізіологічні ритми [Бондаренко 

2011, с.12]. 

В.В. Берковець (Бондаренко) звертає особливу увагу на специфіку 

використання замовлянь з погляду частин мови. Детально розбираючи 

іменникові, прикметникові та дієслівні рими, числівникові повтори в текстах 

замовлянь, висновує таке. Граматичні й неграматичні рими та лексичні 

повтори дієслів, прикметників, іменників, числівників у текстах українських 

народних замовлянь крові разом з іншими мовними і немовними засобами 

сприяють творенню особливої ритмічної структури тексту, що не лише 

посилює його виразність, емоційність, надає композиційної завершеності, а й 

допомагає сформувати специфічний ритмічний монотон, який вводить 

реципієнта у змінений стан свідомості й зумовлює його зцілення [41, с. 209]. 

Виняткове місце серед класифікаційної системи замовлянь для 

В.В. Берковець (Бондаренко) посідають замовляння лікувального характеру. 

На її думку, усі замовляння можна поділити за тематичним критерієм і метою 

на лікувальні, господарчі, любовні та соціальні. Українські народні 

замовляння лікувального характеру – найчисленніші серед усіх груп, а також 

такі, де найяскравіше можна простежити дієвість словесного впливу 

замовляльника на реципієнта [Бондаренко 2011, с.6]. 

 

 

1.3.8. Замовляння в зарубіжних дослідженнях    

 

Тривала традиція дослідження текстів замовлянь наявна в російській 

етнолінгвістиці, де вивчення таких текстів можна розподілити на три 

періоди, визначені не стільки логікою наукової творчості, скільки 

суспільними обставинами: 1) до 1917 р.; 2) до 1980-х рр.; 3) з кінця ХХ ст. 

досьогодні. Початком першого періоду слід уважати ослаблення церковних 
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гонінь на використання, збирання та вивчення замовлянь (поряд із іншими 

проявами язичництва) в ХІХ ст.     

Як підкреслює російська дослідниця Ю.М. Кисельова, питання 

визначення істотних ознак замовлянь, ідентифікації текстів такого жанру, для 

яких притаманна величезна різноманітність форм, тем, образів, з’ясування 

закономірностей побудови замовлянь і динаміки їхнього побутування – 

інакше кажучи, завдання типології – є на сьогодні дуже важливими. 

Найбільш істотним є дослідження внутрішньої організації замовлянь, коли 

текст замовляння розглядають у його цілісності, тобто враховуючи як 

вербальність тексту, так і невербальні його елементи. Прагнення знайти 

загальні підстави для аналізу всіх компонентів замовляльно-заклинального 

акту потрібно визнати досить актуальним [230].  

У російській лінгвофольклористичній традиції замовляння 

досліджували О.М. Афанасьєв, М.В. Крушевський, М.Ф. Познанський, 

Л.М. Майков, Ф.Ю. Зелінський та ін.    

Так, О.М. Афанасьєв зосередився передусім на вивченні міфологічних 

образів замовлянь та їхньої генези [27; 26; 28], Ф.І. Буслаєв, як пізніше 

О.М. Веселовський і В.Ф. Міллер – на інтерпретації походження 

замовляльних мотивів [71; 84; 88; 85; 86; 321]. 

М.В. Крушевський розглядав проблеми визначення замовлянь, 

узаємодії вербального тексту й ритуальної дії, прагматичні настанови таких 

текстів [263; 264], М.Ф. Познанський – узаємовідношення замовляльногоі 

міфологічного текстів, функції так званого епічного елемента замовлянь, 

формули замовляльних текстів [403; 404], Л.М. Майков і Ф.Ю. Зелінський – 

питання класифікації текстів замовлянь [201; 297; 298].  

Таким чином, російські дослідники ХІХ ст. були зосереджені на таких 

проблемах вивчення текстів замовлянь, як 1) визначення жанру, 

2) класифікація текстів, 3) формули замовлянь, 4) узаємодія вербального 
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компонента з невербальним у межах єдиного синкретичного дійства, 

5) походження мотивів і образів замовлянь та ін.    

Природно, що після 1917 р. дослідження текстів замовлянь у 

російській науці майже звелося нанівець, оскільки такі тексти суперечили 

ідеологічним настановам. Серед поодиноких публікацій слід відзначити 

спробу екстраполяції образів, формул та функцій чарівних казок на 

замовляння, здійснену О.M. Пєсковим [387].  

Програмовим слід уважати дослідження П.Г. Богатирьова «Магічні 

дії, обряди й вірування Закарпаття», де автор вивчає співвідношення 

словесних і несловесних компонентів замовляння, роль виконавця текстів 

[49, 50]. 

У якнайширшому міфологічному контексті, співвідносно з ритуалом, 

у світлі структурно-реконструктивних завдань розглядає тексти замовлянь 

В.М. Топоров [551; 555], пор.: [552].  

Значна активізація досліджень текстів замовлянь у 

найрізноманітніших аспектах припадає на період з 1980-х рр. досьогодні. 

В.І. Харитонова вивчає специфіку кожної з трьох традицій 

східнослов’янських замовлянь, жанри замовляльних текстів, роль виконавця 

замовляння (заклинателя), ритміку, композицію та сугестивні функції 

замовлянь [595; 598; 599; 600].    

В.Л. Кляус каталогізує мотиви слов’янських замовлянь [237; 238; 239]. 

Л.М. Виноградова і В.В. Усачова переважно інтерпретують формули 

замовлянь [94; 93; 97; 581; 580; 582].       

С.Г. Шиндін зосереджений на дослідженні міфологічних персонажів 

замовлянь [621], магічного простору таких текстів [623], архаїчних 

ритуальних практик [620]. Язичницьку міфологію замовлянь вивчають і інші 

дослідники [339; 350].    

С.М. Толстая вивчає обряд замовляння як сакральне дійство [539; 

540]. Для М.І. Толстого замовляння перебуває передовсім у фокусі 
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розроблюваної ним методології етнолінгвістики [542; 541], воно становить 

архаїчний ритуал-діалог [544], де значну роль відіграє магічна функція 

голосу [543].       

Серед активних сучасних дослідників текстів замовлянь слід назвати 

Т.А. Агапкіну, що вивчає сюжетику цих текстів в українській традиції 

порівняно з російською та білоруською [5; 1; 4], питання реконструкції 

праслов’янських замовлянь [2] та їх типологізації [2].     

За висновком Ю.М. Кисельової, XX ст. виробило нові аспекти 

вивчення замовлянь: їх стали розглядати 1) як обряд, у якому мають значення 

і текст, і ритуальні дії, і обставини виконання; 2) як джерело архаїчних 

слов’янських та індоєвропейських уявлень про світ; 3) як елемент словесного 

мистецтва професійного чаклуна або знахаря, де важливу роль відіграють 

біоенергетичні прийоми виконавця; 4) як один зі способів ритуальної 

поведінки; 5) як жанр народної словесності, що має елементи сюжетики тощо 

[230].  

Таким чином, окремі аспекти текстів замовлянь уже виступали 

об’єктом дослідження, однак переважно в межах фольклористики, тоді як 

комплексне вивчення саме мови таких текстів, зокрема в аспекті вербалізації 

міфологічних концептів та реалізації магічної функції мови, ще не було 

здійснено. 
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Висновки до розділу 1    

 

В українській етнолінгвістиці, лінгвофольклористиці, 

лінгвокогнітивістиці, лінгвокультурології, а також міфознавстві та 

фольклористиці репрезентована тривала традиція дослідження замовлянь і 

магічних текстів у цілому. Праці О.О. Потебні, М.О. Дикарєва, Є.Г. Кагарова, 

В.П. Петрова, М.О. Новикової, С.К. Росовецького, Н.В. Слухай, 

Т.Ю. Ковалевської, А.С. Слухай та ін. містять численні ідеї щодо структури 

замовлянь, вербалізованих у них образів та чинників впливу їх мови на 

адресатів. На наш погляд, є всі підстави зробити висновок про існування 

української потебнянської школи дослідження фольклорних магічних 

текстів, зокрема замовлянь.        

Замовляння належать до найбільш архаїчних фольклорних текстів, 

відображають той етап розвитку мови народної творчості, на якому магічна 

функція мови виразно переважала і хронологічно випереджала естетичну 

функцію. У цілому тексти замовлянь вербалізують макроконцепт МАГІЯ, 

тоді як лексема магія споріднена з українським могти і відображає архаїчні 

уявлення про можливості надприродного (з сучасного наукового погляду, що 

істотно відрізняється від фольклорно-міфологічного) впливу на світ.      

Тексти замовлянь первісно є невербальними компонентами обряду, 

входячи до первісного синкретичного дійства й ілюструючи ідею 

С.В. Семчинського про єдність внутрішньомовних, зовнішньомовних і 

позамовних чинників мовного розвитку.    

Замовляння – «язичницькі молитви» з чітко вираженою сугестивно-

прагматичною функцією, вони належать до «впливових текстів» (за 

Т.Ю. Ковалевською) і, маючи специфіку на фонетичному, морфологічному, 

словотвірному, лексичному та синтаксичному рівнях, реалізують ідею 

І.О. Голубовської про втілення мовної картини світу на всіх рівнях мови.    
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Замовляльні тексти різних традицій мають спільні риси, що 

виражають універсальні закономірності побудови сакрально-магічних текстів 

відповідно до особливостей архаїчного магіко-міфологічного мислення, 

космологічного за своєю суттю (за М.Я. Марром і В.М. Топоровим). На 

формальному рівні замовляння є більш або менш ускладненими поєднаннями 

словесних магічних формул, стереотипність, клішованість яких є 

невіддільною від уявлення про сакральну силу повторюваного магічного 

слова.      

Тексти замовлянь як вербальні репрезентації магічного мислення, 

зокрема спроб сугестивного впливу людини на природу, відображають ідею 

магії як первісної науки, універсальної технології комунікації архаїчної 

людини зі світом. Замовляння дають матеріал для гіпотез про сугестивне 

походження мови (Б.Ф. Поршнєв) або обрядово-магічне походження мови 

(М.Я. Марр).     

Подібно до інших архаїчних магічних текстів (загадок, чарівних казок, 

архаїчних колядок), замовляльні тексти мають чіткі структурні особливості, 

пов’язані з прагненням максимально підсилити сугестивний вплив цих 

творів, з одного боку, і сприяти їх запам’ятовуванню, з другого боку. 

Структура замовлянь, природно, корелює зі структурою невербальних 

компонентів обряду, поєднуючись у єдиному синкретичному дійстві. 

Замовляння репрезентують той етап розвитку художньої мови, коли ще не 

існувало чіткої межі між прозою і поезією, і синкретизм прозових і 

поетичних елементів у тексті був реалізований за допомогою повторів, 

«ритмізованої прози», «психологічного паралелізму» (за 

О.М. Веселовським), що на формальному рівні забезпечує риси 

еквілінеарності тексту, а на лінгвоконцептологічному – кореляцію 

мікрокосмічного (антропоморфного) і макрокосмічного (цілісно-природного) 

рівнів архаїчної світобудови.      
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Астральні, рослинні, тваринні, антропоморфні та інші образи 

замовлянь репрезентують язичницьку міфологію стародавніх українців, 

специфічну для кожного жанру архаїчного фольклору. Мовна картина світу 

замовлянь певною мірою відрізняється від мовної картини світу чарівних 

казок, космогонічних колядок ті ін. Мова замовлянь дає матеріал для 

реконструкції язичницького пантеону стародавніх українців, зокрема того 

його варіанту, який репрезентований саме у замовляннях.       

Часопросторові параметри мовної картини світу українських 

замовлянь можуть віддзеркалювати використання дохристиянських 

сакральних центрів, сліди яких наявні також у чарівних казках та 

космогонічних колядках. Вербалізація концепту ПОДОРОЖ у замовляннях, а 

так само в чарівних казках, підтверджує висловлену тезу.      

У замовляннях різноаспектно (передусім на рівні апелятивної та 

пропріальної лексики, що вербалізує образи язичницької міфології і 

християнської релігії) репрезентовані результати тривалого язичницько-

християнського двовір’я.   
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Розділ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМКИ, 

ГІПОТЕЗИ ТА ПРОЦЕДУРИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Основні методологічні принципи 

лінгвістичного аналізу замовлянь    

 

 

2.1.1. Принцип системності    

 

Основними методологічними принципами, застосовуваними для 

аналізу мовних явищ, передусім виступають 1) принцип системності й 

2) принцип історизму. 

Принцип системності, у досить чіткій формі сформульований 

Г.Ф.В. Гегелем [110], припускає розгляд будь-яких об’єктів із позицій 

закономірностей системного цілого, узаємодії складових його частин для 

виконання властивих йому функцій. Тобто – принцип системності орієнтує 

дослідника на «розбір» будь-якого об’єкта з позицій закономірностей 

системного цілого й узаємодії його складових частин. «Найповніше 

гносеологічна функція системного (системно-структурного) підходу, – 

відзначають О.М. Коршунов і В.В. Мантантов, – виявляється при 

дослідженні соціальних систем – систем вищого порядку» [252, с. 173]. А 

оскільки мова є базовою соціально-знаковою багаторівневою структурою, 

системний підхід у лінгвістиці не тільки правомірний, але й необхідний 

[120]. 

Джерела системного підходу в лінгвістичній діяльності простежено 

вже в загальномовознавчих концепціях В. фон Гумбольдта й Ф. де Соссюра 
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[136; 137; 517], які обґрунтували системний характер мови і необхідність 

вивчення її внутрішньої структури у статиці й динаміці, що потім поклало 

початок багатьом структуралістським напрямкам, які залишаються 

впливовими й у наші дні. Так, О. С. Кубрякова й Г. П. Мельников базуються 

у своєму теоретизуванні на гештальтпсихології, принципах біологічного 

органіцизму й цілісності (холізму), а також лінгвістичного структуралізму, 

але водночас відзначають, що «ще нещодавно багато дослідників були 

схильні зовсім відмовитися від спроб дати вихідне визначення системи (або 

структури), яке випереджає аналіз» [266, с. 42]. 

Найбільш послідовне осмислення принципу системності належить 

О. С. Мельничуку. Спираючись у своєму аналізі на традиційне розмежування 

понять «система» і «структура», як воно презентоване у природній мові й 

реалізоване в мовленні, О. С. Мельничук зазначив, що за досить чіткого 

розмежування дефініцій це дозволяє вивчити мову з боку: а) її цілісності; 

б) узаємозв’язків і взаємодії властивих їй елементів. На цій основі 

пропоновано розуміти мовну систему як індуктивне, а структуру – як 

дедуктивне поняття. Тобто систему розуміють як суму взаємозалежних і 

взаємообумовлених елементів, що утворюють єдиний складний об’єкт, який 

розглядають як такий, що об’єднує у своєму складі простіші частини (які, у 

свою чергу, також поєднують у собі дрібніші одиниці, – і так до 

елементарного рівня). Структуру ж, через її дедуктивність, розуміють як 

категорію, що розкладає вже наявний, створений складний цілісний об’єкт на 

взаємозалежні елементи з метою їх аналізу, визначення внутрішньої 

організації зазначеного єдиного цілого в аспекті його єдності [317; 316. – 

С. 91-95]. Саме цього методологічного положення ми дотримуватимемося в 

подальшому аналізі. 
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2.1.2. Принцип історизму    

 

Об’єктивність системного аналізу мовних явищ неможливо 

відокремити від їхнього історичного вивчення. Із принципом історизму 

пов’язують ідею прогресу як руху від нижчого до вищого, єдності того, що 

переривається, і безперервного. Історія будь-якого мовного утворення – це, 

зазвичай, історія мовної діяльності людей, що переслідують певні цілі 

комунікативного, когнітивного та експресивно-конструктивного характеру 

[523]. Тому історизм у мові прямо пов’язаний із аналізом людської діяльності 

як змісту й сенсу процесу розвитку [584]. Історизм, отже, виступає як 

принцип, що розкриває рух мови від минулого стану до сьогодення й 

майбутніх станів, а також дає можливість загалом пояснити й описати ці 

майбутні стани мови або окремих її підсистем, сфер та одиниць [13]. У цьому 

полягає загальна евристична значущість цього принципу для лінгвістики. 

Функціонально-мовна реальність як сукупність об’єктивних 

закономірностей формується в перебігу діяльності людей, спрямованої, 

зазвичай, на вербалізацію елементів, зв’язків і відносин зовнішнього, 

природного чи суспільного світу. Вони об’єктивовані в мові у вигляді 

системи створюваних соціально-культурних і нормативних цінностей через 

зміни самої людини і структурно-системні параметри людського соціуму 

[37]. Одночасно змінюються і взаємозв’язки людини з реальною дійсністю і 

нормативами (відносини «суб’єкт – об’єкт – засіб вираження суб’єктно-

об’єктних і суб’єктно-суб’єктних відносин»). Сформоване в результаті цієї 

діяльності соціальне і матеріальне середовище слугує особливим додатком 

діяльності людей і сферою, відповідно, історичної динаміки мовної системи 

[73]. Тому можна говорити про двоїстий характер принципу історизму в 

історії мови. З одного боку, це процес, що визначений динамікою соціальних 

відносин, відбитих у мові [248]. З іншого – це автодетермінований процес, 

але не довільний. Він заснований на єдності репродуктивних (рутинних, 
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відтворювальних) і продуктивних (що проводять, творчих) начал у мовній 

діяльності [442]. 

Зрозуміла необхідність репродуктивного начала в мовній діяльності 

людини: саме вона забезпечує стійкість системи мови загалом [505]. Тим 

часом, у самій мовній реальності наявні внутрішні суперечності (наприклад, 

аналогія й аномалія) і суперечності зовнішні (людина, існуючи в різних 

умовах, різним чином будує ситуативні акти, реалізуючи в них мовні знання 

залежно від ситуації (прецеденту) і самих структур наявного знання).  

Історизм, отже, виступає як принцип, що розкриває рух мовного 

узусу й мовних норм від минулого стану до сьогодення і майбутнього стану, 

а також надає можливість у найзагальніших рисах пояснити і описати цей 

майбутній стан мови або окремих її підсистем, сфер, одиниць [132]. У цьому 

полягає загальна евристична значущість цього принципу в застосуванні до 

мовознавства. 

Застосування принципу історизму не виключає його поєднання з 

принципом системності, ураховуючи загальноприйнятість тези про системні 

зв’язки. З іншого боку, системність у мові має бути певною мірою 

стабільною, стійкою, «проте повної рівноваги в будь-якому одномоментному 

синхронному зрізі не існує, так само як у діахронії не існують самі лише 

зміни» [140, c. 35]. 

Логіка дослідження магічної функції мови передбачає звернення не 

тільки до сугестивних категорій, а й до лексико-семантичних аспектів 

їхнього вираження в українських замовляннях(відповідно до мети й завдань 

дисертаційної праці). Відповідно, слід наголосити на методологічному 

аспекті аналізу лексичних входжень, семантичних компонентів значення, а 

також їхньому психолінгвістичному відбитті у вигляді етноорієнтованих 

концептів [305]. 

При переході з рівня мовної семантики на рівень концептуалізації в 

лінгвістичному аналізі використовують систему дослідницьких процедур, 
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спрямованих на розкриття змісту і структури концептів, а також 

значеннєвого потенціалу концептів у певній культурі, причому так чи інакше 

основними джерелами дослідження концептів культури постають: 

1) словниковий матеріал; 2) текстовий матеріал (дані про функціонування 

слів-репрезентантів концепту в текстах); і 3) експериментальний матеріал 

(дані соціолінгвістичних та психолінгвістичних експериментів) [305, c. 68-

73]. 

Так, у низці досліджень, присвячених вивченню того чи іншого 

концепту [34; 69; 149; 193], у центрі уваги перебуває основна лексична 

реалізація концепту – так зване ключове слово. Критеріями визначення 

ключового слова звичайно вважають багатозначність і високу частотність 

уживання [223]. В інших дослідженнях розглядають групи слів, що 

репрезентують концепт; побудова таких груп зазвичай спираєтьсяна ключове 

слово [251]. 

Концепт реалізується в дискурсі, і, отже, зміст концепту може бути 

досліджений за допомогою дискурсивного підходу до вивчення тексту; на 

цьому наголошує, зокрема, Н.Б. Грушина. На думку дослідниці, динамічний 

аспект дослідження тексту в межах когнітивного напряму реалізується в 

дискурсивному підході, коли текст розглядають з погляду ментальних 

процесів та у зв’язку з екстралінгвістичними факторами. Це дозволяє 

виявити нові актуальні змісти, галузі значення, не фіксовані в словниках і 

граматиках. Ключовим елементом змісту, навколо якого сконцентровані 

великі текстові фрагменти і, ширше, цілі сфери культури, або ж фрагменти 

мовної картини світу соціуму, у цьому випадку є концепт [134, с. 3-4].  

Додаткові можливості для опису змісту концептів дають 

експериментальні методики, що дозволяють верифікувати актуальність тих 

або інших ознак концепту у свідомості певних груп носіїв мови і слугують 

істотним доповненням до інших методик (наприклад, до дослідження змісту 

концепту на текстовому матеріалі). За досить великої кількості випробуваних 



123 

 

методик результати експерименту можна розглядати як відображення тих 

елементів концепту, які є національно чи етнічно значущими [120; 249; 

251; 269; 407; 584; 740]. 

Таким чином, важливе значення в методологічному апараті дисертації 

посідають методи історизму та системності, використання яких зумовлене 

потребою комплексного вивчення досліджуваного феномена магічної 

функції мови. Об’єктивною основою наукового пізнання у згаданій сфері 

виступає єдність у суспільно-історичному розвитку одиничного, особливого 

й загального, що виявляється вузаємодії систем різного рівня. Кожне 

соціальне явище є складною системою, яка водночас є елементом більш 

складної системи. Використання принципів історизму та системності 

передбачає розгляд окремої структури тексту замовляння не тільки з погляду 

її характеристик і властивостей, а в узаємодії в ієрархії із сукупністю систем 

в історичній перспективі.  

 

 

2.1.3. Принципи редукціонізму та додатковості      

 

Принцип редукціонізму передбачає певну схематизацію процедури 

дослідження, свідоме ігнорування деталей з метою побудови системної 

моделі предмету дослідження. Зазначений принцип використаний у нашому 

дослідженні при здісненні типологізації замовляльних текстів, інтерпретації 

їхньої структури та послідовності вербалізованих у них концептів. Принцип 

редукціонізму застосовний при дослідженні всіх рівнів мови, відповідно до 

ідей С.В. Семчинського про мову як складну систему систем та                   

І.О. Голубовської про віддзеркалення мовної картини світу на всіх рівнях 

мовної системи.    

Дослідження замовляльного тексту на основі принципу редукціонізму 

передбачає виокремлення кількох основних векторів дослідження, як-от: 
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формалізовано описана «ідеальна» структура замовляння; 2) інтерпретована 

послідовність основних концептів, вербалізованих у тексті; 3) реконструкція 

основного набору виражальних засобів замовляльного тексту в його 

основних компонентах (окремі лексичні одиниці та формульні словосполуки 

народнопоетичного походження, що сягають язичницького світогляду; 

лексика і фразеологія християнського походження; гетерогенна онімія тощо). 

У нашому дослідженні також використано принцип додатковості, що 

передбачає аналіз об’єкта з різних методологічних позицій, часто 

неузгоджених між собою. Основним застосуванням зазначеного принципу є 

здійснення класифікацій замовляльних текстів за різними параметрами. 

Доцільним є подальше здійснення взаємоперевірки результатів, отриманих 

на основі принципу додатковості. За можливості внутрішньо несуперечливих 

реконструкцій формульної, концептуальної, онімної та ін. структури 

замовляльних текстів припустима суперечливість між різновекторними 

реконструкціями. Принцип додатковості певною мірою корелює з 

принципом міждисциплінарності дослідження. Розгляд тих самих мовних 

обєктів з погляду різних дисциплін – етнолінгвістики, лінгвофольклористики, 

лінгвокультурології, лінгвофілософії та ін. – дозволяє отримати різнопланові 

результати, які далі потребуватимуть міждисциплінарної верифікації та 

дальшої цілісної інтерпретації на основі інтегративної методики, 

розроблюваної в дослідженні.   

Фольклорна картина світу є згорненим і спрощеним відбиттям усієї 

сукупності уявлень про світ, узятих у їхньому системному й операційному 

(акціонально-прагматичному) аспекті. У найзагальнішому вигляді картину 

світу можна визначити як комплекс знань про світ, про влаштування й 

функціонуванні макрокосму та мікрокосму, що можна вважати певною 

мірою універсальним для людського менталітету в цілому. Відповідно, в 

картині світу фольклорних текстів відбиті культура й народний менталітет. А 



125 

 

оскільки світ традиційного фольклору замкнений, кількість ситуацій є 

обмеженою й калькулятивною [318].  

Людина у «фольклорному світі», зазвичай, позбавлена 

індивідуальності та є невіддільною частиною фольклорного соціуму. Мовна 

особистість у цьому світі діє, виявляє свої почуття, роблячи їх 

опредметненими й видимими. «Автор» фольклорного твору – колектив, що 

перебуває на межі створюваного ним світу як активний творець, оскільки 

вторгнення в цей світ руйнує його естетичну стійкість [318].  

Отже, в методологічному апараті дослідження важливе значення 

посідають принципи історизму та системності, використання яких зумовлене 

потребою комплексного вивчення досліджуваного феномену. Об’єктивною 

основою наукового пізнання у згаданій сфері виступає єдність у суспільно-

історичному розвитку одиничного, особливого й загального, виявлена 

вузаємодії систем різного рівня. Кожне соціальне явище є складною 

системою, яка водночас є елементом складнішої системи. Використання 

принципів історизму та системності передбачає розгляд окремої структури не 

тільки з погляду її особистих характеристик і властивостей, а в узаємодії в 

ієрархії із сукупністю систем в історичній перспективі. 

Сформульовані принципи мають загальнометодологічне значення для 

здійснення комплексного дослідження мови замовлянь.    
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2.2. Методологічні проблеми дослідження 

 

 

2.2.1. Етнолінгвістика й лінгвокогнітологія замовлянь    

у світлі теорії наукових парадигм       

 

Стан будь-якої науки в кожен момент її історії визначений тими 

завданнями, які ставить перед нею суспільство, її власним рівнем і 

попередньою історією, а також і станом інших наук, як суміжних, так і не 

суміжних з нею. Розвиток науки відбувається за двома протилежними і 

водночас узаємопов’язаними напрямами: шляхом внутрішньої диференціації 

і шляхом інтеграції з іншими науками, причому обидва процеси можуть 

протікати одночасно. Крім того, у кожну епоху існують певні загальні 

тенденції думки в усіх галузях пізнання. Такими спільними «стилями 

мислення» можуть бути, наприклад, історизм, тенденція до математизації, 

розгляду структури об’єктів, системний, функціональний чи 

антропоцентричний підхід або ті чи інші їх комбінації. Ці загальні тенденції в 

науковому мисленні називають іноді парадигмами [274], маючи на увазі 

сукупність загальних ідей і навіть філософських настанов. Використання 

цього терміна в зазначеному розширювальному сенсі мотивоване його 

семантичними зв’язками із такими словами, як «модель», «тип», «зразок» 

[22, с. 6]. Ми ж можемо розуміти під парадигмою погляд на етапи розвитку 

фольклористичної думки, пов’язаний з певною філософською течією і 

певним станом суспільства. 

Для розкриття закономірностей розвитку науки необхідно вивчення 

історії науки. Цю необхідність усвідомлюють дослідники починаючи з 

О. Конта та закінчуючи сучасним постпозитивізмом. Слід зазначити, що в 

саме в конструкціях постпозитивістів (особливо в поняттях «парадигма» 
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Т. Куна [274], «епістема» М. Фуко [593] та «дослідницька програма» 

І. Лакатоса [278; 279]) відзначено прагнення включити до розгляду, окрім 

когнітивних, також соціальні та соціально-психологічні параметри. Так, 

А. Ейнштейн у своїй промові стосовно принципів наукового дослідження 

прямо наголошував на ролі інтуїції в науковій творчості [738, с. 9–10], а 

інший відомий фізик, М. Борн, критикуючи раціоналізм, узагалі заперечував 

значення будь-яких наукових методів [63, с. 347]. 

На сьогодні панівною парадигмою, тобто панівним стилем мислення, 

потрібно, мабуть, вважати функціонально-системний (і обов’язково з 

діахронічною формантою). Усе більшого визнання набуває розуміння 

адаптивності як самоорганізації систем та антропоцентризм. Такий підхід 

вимагає вивчення функцій елементів системи лінгвофольклористики в їхній 

взаємодії з умовами і завданнями наукового спілкування й трансляції знань, 

тобто припускає діалектику функції і системи. Системний і функціональний 

підходи доповнюють один одного, об’єднуючись у підході до 

лінгвофольклористики як до адаптивної системи. А проблематика адаптації 

потребує історичного розгляду завдяки своїй плинній часовій природі. 

Результативність наукових досліджень вимагає не тільки аналізу, а й 

синтезу, і комплексний розгляд об’єктів став характерною рисою сучасної 

науки. Розвиток науки за рахунок диференціації приводить до розгалуження 

всередині вже наявних дисциплін. Інтеграція наук також вельми характерна 

для нашого часу і об’єднує раніше віддалені дисципліни, причому 

відзначено, що найцікавіші і принципово нові результати отримуються саме 

на перетині наук. Так з об’єднання технічних, фізичних і природничих наук 

виникли кібернетика і біоніка. Так, надалі поряд з кібернетикою технічною 

виникли кібернетики медична, економічна, біологічна тощо. Те ж саме 

можна казати й про лінгвофольклористику як вдалий приклад взаємодії 

мовознавства, фольклористики, етнології та гуманітарної семіотики. 
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Темпи розвитку тієї або іншої галузі науки визначені практичними 

завданнями. Розвиток культури і міжнаціонального спілкування вимагає, 

наприклад, інтенсифікації досліджень міжнародних фольклорних зв’язків, а 

отже, і розроблення теорії й практики компаративних досліджень загалом. 

Усвідомлення системності мови усної народної творчості на різних рівнях 

маніфестації (вербальний, паравербальний, акціональний, прагматичний) 

визначає інтенсивний розвиток досліджень народної термінології і створення 

тезаурусних словників з різних сфер фольклорної спадщини як 

основоположного компонента народної культури в цілому (такі словники-

тезауруси можуть бути як загальними, так і галузевими). Глобалізація 

сучасного світу стимулюює зіставні та порівняльно-історичні дослідження, 

зокрема у сфері варіювання мови етнічних фольклорних систем. 

Традиційно в науковому дослідженні розрізняють методологію, 

метод і методику. Під методикою розуміємо спосіб знаходження нового 

матеріалу, тобто сукупність прийомів спостереження, експерименту і опису. 

Метод – це підхід до матеріалу, що є об’єктом вивчення, його систематизація 

й теоретичне осмислення (теорія). Методологія – застосування до процесу 

пізнання принципів світогляду, тобто співвідношення отриманих відомостей 

з іншими фундаментальними науками, насамперед із філософією [22, с. 8–9; 

518, с. 359–360].  

Між тим, подібне розмежування (деякі методологи називають його 

чотириповерховою пірамідою: філософська // загальнонаукова // конкретно-

наукова // технологічна методологія) нерідко призводить до казусів, 

пов’язаних із неможливістю виявити методологічну базу дослідження.  

Недостатній інтерес дослідників до питань методології можна 

пояснити також тією обставиною, що в самій методології залишається багато 

неясного в її суті, в питаннях співвідношення методологічних і теоретичних 

проблем науки, співвідношення методології і філософії [362, с. 11]. Це 

пов’язано з тим, що методологію тривалий час розглядали як учення про 
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методи діяльності [148], далі – як пріоритетну галузь діяльності обмеженої 

групи людей розумової праці, і навіть як синонім учення про пізнання. 

Розрізняли також дескриптивну (описову) та прескриптивну (нормативну) 

методологію, спрямовані на регуляцію діяльності [Краевский 2001, с. 272]. У 

цілому ж, імовірно, основною об’єктивною причиною появи різних 

неоднозначних тлумачень поняття «методологія» є та обставина, що людство 

перейшло в нову постіндустріальну епоху свого розвитку, що 

супроводжується такими явищами як інформатизація суспільства, 

глобалізація економіки, зміна ролі науки в суспільстві тощо. Одні автори 

розглядають методологію як спосіб, засіб зв’язку науки й практики [255; 

256]. Інші автори [307] – як засіб допомоги науки практиці.  

Методологію також розуміємо як учення про організацію 

діяльності [362, с. 22]. Таке визначення однозначно детермінує і предмет 

методології – «організацію діяльності». У той же час необхідно відзначити, 

що, напевно, не всяка діяльність потребує організації з застосуванням 

методології. Методологія розглядає організацію діяльності як 

цілеспрямованої активності людини, що побудована за схемою «мета – мотив 

– спосіб – результат» [284, с. 104–105]. Організувати діяльність означає 

впорядкувати її в цілісну систему з чітко визначеними характеристиками, 

логічною структурою та процесом її здійснення – темпоральною 

структурою (виходячи з пари категорій діалектики «історичне (темпоральне, 

пов’язане з плином часу) і логічне»). У нашому дослідженні цій діаді 

відповідає пара «історизм» – «системність». 

Тим часом, саме поняття системи сьогодні виступає в таких 

багатогранних різновидах дефінітивів, що принципове прояснення питання 

системності (як способу вираження проблеми співвідношення між 

системологією, філологією й діалектикою) слід уявляти вкрай складним. 

Філософи, наприклад, шкодують про те, що поняття «система», що має за 

собою значну традицію у філософському мисленні, «у новий час набуло 
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поширення в такій версії, у якій був втрачений його філософський характер» 

[285, с. 136]. Системологи вважають, що системно-структурний опис об’єкту 

є вдалим методологічним прийомом, що дозволяє розкрити зв’язки і 

відношення між структурними складовими (одиницями або підсистемами) 

єдиного складного об’єкту, виходячи з досить обмеженої кількості базових 

категорій, наприклад таких, як система, елемент, структура, зв’язок [410, с. 

8–15], структура, процес, елемент, функція, зв’язок, взаємодія [111, с. 433–

434], процес, матеріал, структура, елемент, форма, організованість, механізм, 

конструкція [734, с. 95–109; 735]. 

 

 

2.2.2. Ключові проблеми вивчення мови замовлянь    

 

Таким чином, є підстави сформулювати низку аспектів дослідження 

мови замовлянь у різних контекстах.    

1. Проблема моделювання та реконструкції текстів українських 

замовлянь. 

Сучасне мовознавство переходить від описово-класифікаційного 

підходу до мовних явищ до підходу динамічно-пояснювального дослідження 

мови. Дослідники фольклорних текстів усе частіше ставлять собі за мету 

реконструкцію форми та семантики тексту, відтворення його архаїчних 

структур методами моделювання – з усвідомленням численних обмежень 

можливостей такого підходу. 

Особливу роль у формуванні зазначеного підходу відіграли 

публікації В.В. Іванова і В.М. Топорова – колективні монографії «Славянские 

языковые моделирующие семиотические системы» (1965) і «Исследования 

в области славянских древностей» (1974), а також численні статті обох 

авторів. Дослідники використовують структуралістські підходи при 

відтворенні історії мови, фольклорних текстів, міфологічної ідеології.    
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Програмовою є стаття двох названих авторів «Постановка задачи 

реконструкции текста и реконструкции знаковой системы» (1966), де 

відзначено, що при описі процедури порівняльно-історичної реконструкції в 

лінгвістиці завдання лінгвіста можна представити як відновлення первинного 

повідомлення, перекодованого, або пошкодженого інформаційним шумом 

під час його передачі в часі [206, с. 58]. В іншій статті В.М. Топорова «До 

реконструкції індоєвропейського ритуалу й ритуально-поетичних формул (на 

матеріалі замовлянь)» (1969) діахронічно змодельовані слов’янські, 

балтійські, германські, давньоіндійські та інші замовляльні тексти. Мета – 

реконструкція не форми тексту й навіть не його семантики, а ситуації, 

відображеної в тексті [551].     

Подібні підходи в тих або інших аспектах використовують К. Леві-

Стросс, Б.А. Успенський та ін.    

2. Проблема співвідношення язичництва і християнства в 

замовляннях. 

Замовляння є винятково архаїчними текстами, християнськими за 

змістом, однак глибоко язичницькими за своєю внутрішньою суттю. 

Я.Ф. Головацький, І.С. Нечуй-Левицький, В.М. Гнатюк, М.С. Грушевський, 

І.І. Огієнко, Б.О. Рибаков та численні інші дослідники показали збереження 

потужного шару дохристиянських уявлень українців через багато століть 

після прийняття християнської релігії Київською Руссю.      

Тому потрібно розглянути збережений у замовляннях результат 

амальгами язичництва й християнства й на цьому матеріалі з’ясувати, яку 

частку в народній культурі становили язичницькі, а яку – християнські 

уявлення, як вони співіснували, які принципи лежали в основі народної 

духовної культури, а які лише забезпечували її зовнішні прояви, чому так 

відбувалося, інакше кажучи, чому язичництво не було цілковито витиснуте 

християнством?  
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Є підстави говорити про існування у традиційному українському 

народному світогляді (з нашого сучасного погляду на розшарування його як 

цілісності) діахронічної трихотомії «язичницькі міфологічні уявлення» – 

«християнські релігійні вірування» – «наукові знання». Відзначена 

трихотомія може репрезентувати своєрідну вісь для інтерпретації 

замовляльних текстів. Переважно язичницький світогляд текстів замовлянь 

перебуває у відносно м’якій опозиції до християнської ідеології (через 

широке використання в таких текстах християнських образів та формул) і в 

більш жорсткій опозиції – до раціонального наукового світобачення.     

У міру того, як науковий світогляд витісняв залишки 

дохристиянської міфології та конкурував із християнською ідеологією, 

обмежувалася сфера використання текстів замовлянь. Проте водночас слід 

підкреслити виняткову важливість такого потужного чинника збереження і 

продовження використання цих текстів, як народна традиція, вірність 

обрядам попередніх поколінь.       

3. Проблема розуміння та функціонального визначення 

замовлянь. 

Якщо на початку ХХ ст. М.Ф. Познанський констатував відсутність 

задовільного й загальноприйнятого визначення замовляння [404, с. 1], то 

наприкінці цого ж століття В.Л. Кляус відзначає, що в питанні про 

визначення замовлянь скільки дослідників – стільки й думок [239, с. 38]. 

К.В. Вельмезова підкреслює, що нерозвиненість наукового апарату при 

дослідженні мови малих форм фольклору призвела до відсутності 

термінологічної точності для понять «замовляння», «заклинання», «молитва» 

тощо практичнов усіх досліджуваних культурних традиціях. Виходячи з 

цього, дослідниця пропонує таке робоче визначення замовляння 

(замовляльного тексту): замовлянням ми будемо називати вербальний твір 

народної творчості, який може існувати як в усній, так і в письмовій формах. 

Він часто супроводжений ритуалом і характеризується такими ознаками:  
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1) передбачають, що він має певну магічну силу впливу на людину й 

природу (навколишній світ);  

2) його практичне виконання, зазвичай, має індивідуальний характер, 

зберігається в таємниці від сторонніх;  

3) нарешті, цей твірмає бути визначений як замовляння тим, хто його 

використовує (тут функціонує когнітивно-перцептивний чинник).  

Підкреслюють, що цей розподіл є досить умовним, оскільки в 

реальності практично кожна з цих складових часто сполучається з іншими 

[80]. 

4. Проблема класифікації замовлянь. 

Л.М. Майков усі замовлянняподіляє на вісім груп:  

1) кохання;  

2) шлюб;  

3) здоров’я іхвороби;  

4) приватний побут;  

5) промисли й заняття;  

6) суспільні відносини;  

7) ставлення до природи;  

8) ставлення до надприродних істот [298].  

В основі класифікації – сфера використання замовлянь. 

А.Л. Топорков відзначає, що такий спосіб класифікації дозволяє 

впорядкувати корпус текстів у певну систему. Це пояснюється тим, що 

основною характеристикою цих текстів є функціональність, причому 

замовляння, що виконують ту або іншу функцію, корелюють один із одним і 

в структурно-змістовній функції [547, с. 52]. 

5. Проблема співвідношення мовної та фольклорної картин 

світу. 

Етнос формується насамперед як певне мовне угруповання з 

системою власних творів усної словесності, утворюючи трихотомію «народ – 
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мова – фольклор». Через те мовна картина світу якнайтісніше пов’язана з 

фольклорною (у своїй основі магіко-міфологічною) картиною світу. Остання 

– «особлива фольклорна реальність, виражена за допомогою мови 

традиційної народної творчості» [388, с. 15]. 

Поряд із загальною фольклорною картиною світу може бути 

виділена ціла система часткових картин або, як їх іноді визначають, 

«картинок» світу, властивих окремим фольклорним жанрам [354, с. 26]. 

Такий підхід дозволяє виділити в мовній картині світу замовлянь ядро, що 

втілює загальнофольклорну картину світу, і периферію, що визначає 

специфіку саме світобачення замовлянь. Поряд із тим слід виділити ті 

сегменти картини світу замовлянь, які об’єднують замовляння з чарівними 

казками, загадками та ін., однак не репрезентують загальнофольклорної 

картини світу.     

Виходячи зі сказаного, у мовній картині світу замовлянь можуть 

бути виділені три сегменти:     

1) загальнофольклорний;    

2) властивий замовлянням і ще деяким фольклорним жанрам 

(чарівним казкам, загадкам, билинам тощо);    

3) специфічний для замовлянь.   

Як відзначають Т.М. Свєшникова і Т.В. Цив’ян, дослідження 

фольклору в галузі семантики дозволяють прийти до думки про те, що 

семантична система фольклору в цілому може бути описана набором чи не 

універсальних (виділено нами. – Авт.) «змістовних одиниць», «змістів», 

«семантем», причому цей набір обмежений і порівняно невеликий, а 

організація семантичних одиниць у плані вираження – значуща. Із цього 

погляду, жанрова класифікація фольклору має глибше, ніж суто формальне, 

значення: кожному жанру відповідає свій перелік семантем, або – ширше– 

набір семантем у кожному жанрі знаходить специфічне відбиття: 

безпосередньо значеннєве, композиційне, орнаментальне тощо. Обсяг і 
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характер семантичної інформації імпліцитно пов’язаний із функціональною 

специфікою різних жанрів фольклору: виявивши структуру цих зв’язків, 

можна з більшою або меншою ймовірністю встановити для кожного жанру 

правила трансформації вихідного набору семантем. Оскільки в будь-якому 

окремо взятому фольклорному жанрі набір семантем відбивається не 

повністю, для вичерпного опису семантичної системи, мабуть, необхідний 

крос-жанровий аналіз, який дозволить реконструювати певний 

«переджанровий» текст, що відбиває глибинний рівень міфопоетичного 

мислення людини [452, с. 197].  

6. Проблема методологічного зближення мови й фольклору.  

На ізоморфність мови і фольклору як двох типів вираження 

світогляду народу вказують давно. Однак далеко не всі ще теоретико-

методологічні висновки зроблені з цього винятково важливого, на наш 

погляд, факту. 

К.В. Вельмезова відзначає такі спільні риси мови і фольклору:  

1) анонімний і колективний характер: мова і фольклор належать не 

окремому індивідові, але групі, усій спільноті («Подібно до langue, 

фольклорний твір позаособистісний»). Ці питання детально розглянули 

П.Г. Богатирьов і Р.О. Якобсон у спільній програмовій статті «Фольклор як 

особлива форма творчості» [49, 50, с. 374]);  

2) можливий зв’язок із архетипами колективного несвідомого: 

фольклор, як і мову, за В. фон Гумбольдтом, можна вважати своєрідним 

«інстинктом інтелекту» [136]. Народне мистецтво в цілому вважають 

особливою системою світосприйняття, що складає «колективне несвідоме», 

архаїчний фонд, що активно діє дотепер [604, с. 159];  

3) активна природа мови й фольклору, що виявляється в акті 

перетворення «світу» на «ідеї» [81].  

7. Проблема системного, зокрема лексикографічного, опису мови 

українських замовлянь. 
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Як показав у дисертаційному дослідженні Н.А. Назаров, історія 

лексикографії втілює різноманітні підходи до структурування світу 

мислячою людиною. У процесі лексикографічного моделювання світу 

особливе місце посідають т. зв. ідеографічні словники, що ігнорують 

абетковий принцип розташування матеріалу й по суті ізоморфні структурі 

мовної й концептуальної картин світу. Теорію ідеографічної лексикографії 

розробили Р. Халліг, В. Вартбург, Л.О. Новиков, В.В. Морковкін (див., 

наприклад: [335]).    

Сформульовані принципи дозволяють здійснити комплексне 

дослідження мови українських народних замовлянь, зокрема в аспекті мовної 

картини світу та реалізації магічної функції мови.    

 

 

2.2.3. Основні методологічні труднощі дослідження текстів замовлянь 

 

Комплексна інтерпретація текстів замовлянь утруднена низкою 

чинників, які перешкоджають досягненню належної повноти й завершеності 

результату роботи, а саме:    

1) сучасний дослідник працює майже виключно з вербальними 

компонентами замовлянь, тоді як замовляльний акт репрезентує архаїчне 

синкретичне дійство, у якому особливу роль, поряд зі словесними 

формулами, відіграють відповідно оформлене місце виконання обряду, 

комплекс рис виконавця (стать, вік, одяг та ін.), міміка й жести виконавця, 

використовувані атрибути обряду тощо;    

2) можливість виконання й дієвість ефекту замовляльного акту 

спиралися на весь комплекс архаїчних (у своїй основі ще дохристиянських) 

уявлень про світ, а саме його структуру, сакральні центри, роль магічного 

слова в ньому;    
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3) структура замовляльних текстів містить значний обсяг сакральної 

інформації, що не властива переважній більшості сучасних текстів і підлягає 

реконструкції на основі попереднього відтворення принципів фольклорного 

магіко-міфологічного світобачення;    

4) мовний знак для виконавців і реципієнтів замовлянь, а також для 

«суспільства замовлянь» у цілому, не виступає як довільний, істотно 

відрізняється від сучасних лінгвістичних уявлень про семіотику мови, а 

сприйманий як магічний звук, що перебуває в якнайтіснішому зв’язку з 

магічними силами, персонажами та атрибутами, сакральним простором і 

сакральним часом;    

5) становить значні труднощі ідентифікація хронологічних меж 

формування українських замовлянь, особливо їх найархаїчніших прикладів. 

Оскільки двовір’я, згідно з дослідженнями Б.О. Рибакова та інших істориків 

язичницько-християнської ідеологічної взаємодії, зберігалося на 

східнослов’янських землях упродовж тривалого часу, від перших спроб 

християнізації Русі й до сучасного періоду, то коректно, з дотриманням 

наукових вимог розшарувати тексти замовлянь за можливими періодами їх 

виникнення видається дуже складним завданням. Описи сакральних центрів 

у замовляннях певною мірою корелюють із описами подібних центрів у 

чарівних казках, однак датування чарівних казок або окремих шарів у 

їхньому складі утруднене не меншою мірою.     

 

 

2.2.4. Роль сюжетної організації 

у структурі замовляльних текстів  

 

Провідними науковими інтересами є вивчення українських замовлянь 

з погляду філології, психології, філософії, етнографії. У дослідженні цих 

текстів як структурованої системи, яка насамперед розрізняє замовляння з 
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погляду ДОБРА і ЗЛА, особливого значення набуває тема заподіяння зла і 

позбавлення його. Людина та її життя є визначальними в цьому 

фольклорному жанрі, більше того, близька сучасному суспільству, виражає 

людську природу. 

Дослідженню замовлянь у контексті міфологічних уявлень слов’ян, 

зокрема інших фольклорних текстів із міфологічним наповненням сюжетно-

образної структури, значну увагу приділили Ф.І. Буслаєв, О.М. Афанасьєв, 

М.І. Костомаров, О.О. Потебня, Д.К. Зеленін та ін. Семантичні особливості 

замовляльних текстів стали об’єктом вивчення П.С. Іващенка, 

М.Ф. Познанського, А.І. Темченка, О.А. Соляр, О.А. Остроушко та ін. 

В.М. Топоров досліджував не лише семантичний, а й фонетичний та 

морфологічний рівні вивчення текстів. Структуру текстів замовлянь 

досліджують О.Д. Павлов, В.Л. Кляус, В.І.Харитонова та ін. 

В.І. Харитонова зазначає, що всі тексти непісенного виконання, які 

репрезентують замовляння (розглядані як поезія!), можна поділити на чотири 

групи, що їх умовно визначають як: 1) заклинальні паремії, 2) замовляльно-

заклинальні формули, 3) заклинальні примови, 4) замовляння. Це розрізнення 

базується на власне філологічних характеристиках матеріалу [600, с. 8].  

В.Л. Кляус доводить, що внутрішньою ознакою, яка дозволяє 

систематизувати замовні сюжети, є дія персонажів: об’єднуючи за 

семантичним значенням у «теми», їх можна представити у вигляді двох 

великих груп. Для першої (А) групи характерне спрямування дій, що в 

загальному значенні можна означити як «знищення», для другої (В) – 

«створення» [238, с. 8–10]. 

Звернемо увагу на сюжети замовляльних текстів, зокрема, в аспекті 

дослідження опозицій ДОБРО – ЗЛО, дій та ролей персонажів. 

Заклинальні паремії є однофразовими текстами, які можуть бути 

виявом прокляття, побажання добра, прохання. Це простежено в таких 

текстах: Слизни, пропади, де взялося – туди йди! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 
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174]; Лишаю, лишаю, я тебе з кізяками змішаю! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

174]; Дим-димище, возьми зубище з хати димом, а з комина вітром [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 212]. Структура заклинальних формул базується на 

порівнянні чи уподібненні, як-от: Як тої води є по достатком, так би в мене 

було достатком молока [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 109]; Як тій сорочці 

тяшко під тим тяском, так би тобі (ім’я) тяшко було без мене [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 225]. 

Заклинальні примови становлять поєднання паремій і формул в 

одному тексті, наприклад: – Здоровий був, мій синочку (донечка), з далекої 

доріженьки! Намучився, поки до світу Божого ясного дістався. Рости 

здоровий та кріпкий, як дуб, гнучкий, як лоза, бистрий, як вода [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 186]. Усі жанри варіюються і перебувають у взаємозв’язку. 

Замовляння мають складну структуру і тяжіють до сюжетної ситуації, як-от: 

Не сама я до тебе, / моя коровочко, йду. / Я йду з Господом Богом, / з 

Петром і Павлом. / Петро йде з правого боку, / Павло йде з лівого боку, / а 

Господь іде попереду, / мені путь показує. / Що буде Господу й святій 

Пречистій, / те буде коровці мойой. / У хаті стол стоїть, / У церкві 

престол, а у хліві утула. / Щоб нашия чорная коровка / пристріту, уколов не 

чула. / Тобі. Моя коровонько, рогами не кивать, / хвостом не махать, / у дою 

стоять, / Господньою росою молоко давать [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 239]. 

«Сюжетні» замовляльні тексти базуються на одній або декількох 

порівняльно-зіставних формулах, яким необхідний попередній вступ для 

позначення ситуації, що дозволяє щось порівнювати чи зіставляти [600, с. 

46]. 

В.І. Харитонова зазначає, що в чистому вигляді тексти «безсюжетні» 

та «сюжетні» трапляються рідко, в основному поєднані елементи обох типів 

[600, с. 46]. «Безсюжетні» замовляльні тексти складаються ніби з набору 

різних, повторюваних групами, ритміко-інтонаційних конструкцій, 

пов’язаних між собою за допомогою окремих своєрідних ритміко-
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інтонаційних одиниць. Зазвичай це тексти молитовного чи імперативного 

характеру, що й відображає, відповідно, їх інтонування. Кількість 

різноманітних віршованих груп із різними ритміко-інтонаційними основами 

в замовляннях нічим не регламентована, так само як непередбачуваним є 

число віршів (або однакових ритміко-інтонаційних одиниць), які входять до 

однієї групи [600, с. 47]. Наприклад: Пристріт, пристрітище, з чого ти став 

– чи ти з очей, чи ти з праці, чи ти з вітру, чи ти з сонця, чи ти парубочий, 

чи ти дівочий, чи ти волячий, чи ти конячий, чи ти гусячий, чи ти курячий? 

Іди собі на очерета, на болота, туди, де люди не ходять, собаки не брешуть, 

кури не співають, – тут тобі не бувати, нарожденному, хрещеному 

рабомолитвеному (на ім’я) жовтої кости не ломати, білого тіла не в’ялити, 

червоної крові не сушити [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 47]. 

Молитовний вступ опосередковано пов’язаний з основним текстом 

замовляння і не може бути ототожнений із його розповідною частиною. За 

своєю функцією в замовляльному акті він ідентичний християнській молитві, 

яку також часто промовляють перед початком процедури замовляння [600, с. 

48]. Наприклад: Господу Богу помолюся, / святій Пречистій поклонюся. / І 

прошу усіх святих / на допомогу, на порятунок. / І прошу Божої Мати / 

поблагословити (Параску) / пристріт одговорити [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

50]; Господу Богу помолюся, Пречистій поклонюся. Київськіє печерськиє 

святиє! Небеськиє! Очистіть душу Панаса (ім’я того, кому шепчеться вода) 

од буйного вітру, злого чоловіка, лихого раба [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 50]; 

Господу Богу помолюся, / святій Пречистій поклонюся, /  прошу усіх святих / 

на помогу, на порятунок. / І прошу Божої Мати поблагословити / Ганні кров 

замовити [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 80]; Господу Богу помолюся, Матері 

пречистій святій, і святому Антонію, і Феодосію, і прочим київським, 

печерським Божим угодникам, христовим преподобникам і всім святим 

силам небесним, зорям-зірницям, скорим помішницям. Станьте мені до 



141 

 

помочі і допоможіте мені Духом своїм святим небесним [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 82]. 

Слід зазначити, що поширене словосполучення Встану я, раба Божа, 

раненько стало невіддільною частиною замовляння, є початком розповіді, 

сприяє розвиткові сюжетної ситуації і трапляється в «сюжетних» 

замовляльних текстах, як-от у замовлянні від різачки: Встану я, раба Божа, 

раненько, помолюся Богу і поблагословляюся, піду в двері, а з дверей у 

ворота, вийду на дорогу, піду до океану-моря. На океані-морі пливе 

рокитовий кущ, там сидять Петро, Павло, Миколай, Кузьма, Дем’ян, Ілля 

пророк і Григорій Побідоносець…[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 11]. 

Сюжет несе основну інформацію про події та дії героїв. Розглядаючи 

особливості замовлянь, варто звернути увагу на різноманітність їхніх форм. 

Так, поряд із невеликими за обсягом вокативними, діалоговими текстами 

існують досить великі тексти, які мають розвинену оповідь і яскраво 

виражений сюжет. Під замовляльним сюжетом розуміємо дію персонажів у 

певному місці й обставинах [238, с. 6], як-от: Йшла Божа Мати на гору 

цвіти рвати: / Все красні і красні / Вона тоді цвіти рвала, / Рожу з тіла 

білого визивала – та й в огонь! / Там тобі горіти, / Попелом на мохи, на чорні 

луги, / На густі лози, на темні очерети / На сухі ліси летіти, / А рабу 

Божому (ім’я) горе не знати. / То не я шептала – / Пречиста в головах 

стояла, / Рожі вишіптувала, відкликала (ВМУ, с. 61). 

У ролі персонажів можуть виступати люди, світила, явища природи, 

стихії, міфологічні істоти, представники християнського пантеону, звірі, 

птахи, риби, комахи і навіть звичні предмети вжитку і навколишнього світу 

[238, с. 6]. Так, персонажами часто виступають зорі, наприклад: – Добрий 

вечір, ви, зорі-зориці, ви, Божі угодниці, вечірнія порошниці. І ви по світу 

сіяєте, все видаєте, а я сплю, спочиваю, а вас просю-благаю: підіть на 

каменні гори, білий камень отверніте, а кремень розгорніте. А в кремені 

густе стерне молоко заберіте та принесіте по цьому ножу, в Орданню воду 
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спустіте, а з води в уста, а з уст в молочні жили, а із жил – у вим’я, у дійки, 

а з дійок в цирки, а з цирок рабам Божим у дійницю [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 247]. Зазвичай дії, вчинки персонажів є постійними елементами 

фольклорного сюжету, тоді самі персонажі, їх образи – величина змінна, а 

тому вони менш важливі в розповіді [238, с. 6]. 

Для опису замовляльного сюжету, на відміну від епічного, достатньо 

чотирьох елементів: персонаж (П), його дія (Д), місце дії (М), об’єкт дії (О) – 

вони перебувають у взаємодії один з одним, відіграючи важливу роль в 

організації розповіді замовляльних текстів [238, с. 7]. На підтримку цієї 

думки наведемо такий приклад: Їхав св. Юрій на червоній горі, на червонім 

коні, червоні поводи. Його Мати Божа зустрічала, св. Юра питала: «Куди 

їдеш, св. Юрію?» – «Їду я до народженої, хрещеної, молитвеної раби божої 

(ім’я корови), її коровицю Господню благословляю оберегати, остерегати, 

злих тварів не допускати, бо я буду злим тварам золотим мечем голови 

рубати, золотим ключем роти замикати, й зуби й губи, й очі одвертати, 

щоб на мою коровицю, Господню благословицю, ніщо очей не втріщало, рота 

не роззявляло, зубів не вишкіряло, молока в неї од нині й довіку не відбирало, 

бо то був св. Смеркачу, ти, Господній Замикачу, замикаєш ти по білому 

світу церкви, монастирі, замкни мою хвіртку й не пусти до моєї коровиці 

злого духу од нині й довіку» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 267]. 

Опозиційність – одна з характерних ознак «замовляльної поезії», що 

виявляється на різних рівнях: функціональному, оказіональному, на рівні 

тексту – в молитвах, сюжетах (сюжетних ситуацій) та інших розповідних 

елементах [238, с. 10]. Але не завжди одному елементу тематичної опозиції 

притаманна тільки категорія «заподіяння зла», а іншому – «усунення зла». 

Наприклад, вода як елемент замовляння омиває, сціляє, очищає, як-от у 

примовці від усякої слабості: Водичко-Йорданичко, омивай і зціляй. / Їк ти 

чиста, їк ти свята, / Так і цеса раба Божа рщена-порожена, / В святій воді 

омочена… / Помагайбіг, водице-єленице! / Є ти в хорошій керниці, / Прибувай 
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же ти в керниці, / Очищай же ти камінні береги, / Бо ти є очищена з 

первовіку…[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 11], але таж сама вода (увигляді 

потопу) в замовлянні від усього злого загрожує людині, порівн.:В путі-

дорозі, де йтимете і їхатимете, / Від наглої смерті охоронятимете! / Від 

меча, від огня, від потопу, / Від змія, від звіра…[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 20-

21]. Наявні замовляння, які спрямовані на того, хто наслав хворобу, як-от: Як 

завертається вода / З усіх ріків, потоків у море, / Так завертаю цю біль, / Це 

заклинання, / На того раба Божого, що його надіслав / На цю роджену, 

хрещену (Ганну) [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 27]. 

Отже, внутрішньою ознакою, що дозволяє систематизувати 

замовляльні сюжети, є дії персонажів, що їх можна означити як «знищення» 

та «створення». Для опису замовляльного сюжету достатньо чотирьох 

елементів: персонаж, його дія, місце дії, об’єкт дії. Подальшого дослідження 

потребують замовляння з погляду їх класифікації за походженням, 

характером чарів та змістом.    

 

 

2.2.5. Проблема побудови комплексної моделі мовної картини світу    

українських народних замовлянь як реалізації магічної функції мови 

 

Архаїка замовлянь як жанру, природно, корелює з винятковою 

архаїчністю вербалізованого в них світобачення. По горизонталі 

протиставлені САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР – ПРОФАННИЙ ПРОСТІР, 

передовсім у формі САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР (очевидно, в дохристиянський 

період – місце здійснення обряду, вербальна частина якого становить 

замовляння) – ПРОФАННА ПЕРИФЕРІЯ. По вертикалі реалізована й 

вербалізована трихотомічна опозиція ВЕРХНІЙ СВІТ – СЕРЕДНІЙ СВІТ – 

НИЖНІЙ СВІТ, кожен рівень репрезентований більш або менш 

антропоморфізованими персонажами, що належать до астрального, 
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тваринного або рослинного кодів міфологічного світобачення. Наявні всі 

підстави припускати, що зазначені персонажі в дохристиянський період 

могли виступати в ролі божеств. Три вертикальні світи поєднує СВІТОВЕ 

ДЕРЕВО як одна з неодмінних ознак САКРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ. Сакральний 

простір замовлянь співвідносний із сакральним простором колядок і чарівних 

казок як інших репрезентантів архаїчного, світоглядно дохристиянського 

українського фольклору.       

Опозиція ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТУ і ДОХРИСТИЯНСЬКОГО 

СВІТУ експліцитно не виражена. Очевидно, причиною є передовсім 

синкретизм фольклорного світобачення – на противагу, наприклад, жорсткій 

дихотомічній спрямованості християнської літератури (особливо ранньої й 

пізнішої полемічної). З одного боку, оформлення текстів свідчить про 

однозначну християнську конфесійну належність авторів, виконавців та 

адресатів замовлянь. Однак, з другого боку, рівень інкорпорованості в ці 

тексти численних і різноманітних вербалізаторів образів дохристиянського 

світобачення настільки значний, що має йтися, очевидно, про замовляння як 

по суті дохристиянський, але християнізований жанр, що його нерідко 

визначають як язичницькі молитви.    

Пропріальна лексика замовлянь також має значне світоглядне 

навантаження. Особливої уваги заслуговують випадки, коли християнські 

імена використані на позначення міфологізованих язичницьких образів (вода 

Уляна, земля Тетяна та ін.). Власне християнські образи піддані значній 

язичницькій міфологізації. У зазначених аспектах тексти замовлянь близькі 

до текстів колядок, будучи протиставлені їм як ритмічна проза – поезії та 

некалендарно-обрядовий фольклор – календарно-обрядовому фольклору.    

Сталі епітети замовлянь, ініціальні та фінальні текстові формули, 

психологічний паралелізм, числовий код – формальні риси сакрального 

тексту як утілення магічної функції мови.    
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Прагматика замовлянь спрямована на власне людину, людське тіло, її 

стосунки з іншими людьми, громаду або природу в цілому. Останній приклад 

репрезентують заклинання природи, відомі для різних сезонів селянського 

сільськогосподарського (а давніше й мисливсько-збиральницького) року.      
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2.3. Співвідношення мовних і позамовних    

чинників формування текстів замовлянь    

 

 

2.3.1. Вербальний компонент у контексті ритуальної цілісності 

 

Загальномовознавча концепція С.В. Семчинського передбачає 

диференціацію трьох чинників (або груп чинників) розвитку мови, що 

перебувають у діалектичній узаємодії:    

внутрішньомовні; 

зовнішньомовні; 

позамовні [459].    

Наведена класифікація чинників розвитку містить значний 

методологічний потенціал для дослідження мови народної творчості, 

зважаючи на ізоморфність явищ мови і фольклору. 

На наш погляд, такі самі групи чинників упливають на 

функціонування текстів замовлянь, що за своєю природою репрезентують 

вербальну частину архаїчного синкретичного (вербально-паравербального) 

обряду. 

Українські замовляння як ритуалізований жанр фольклору, разом із 

календарно-обрядовими та родинно-обрядовими піснями, є невіддільними 

від інших елементів ритуального комплексу. Однак у зв’язку з 

особливостями фіксації українських замовлянь (а саме – недостатня увага до 

позавербальних елементів комунікації) ускладнене вивчення ролі суто 

словесної складової в комплексному ансамблі ритуального дійства. 

Погляд на вербальний компонент ритуалу В.М. Топорова 

зосереджений головним чином на світоглядних засадах синкретичності, 

певною мірою продовжуючи запропоновану ще О.М.Веселовським ідею про 
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первісну нероздільність слова і дії. Тим не менш, такий підхід характеризує 

лише один бік явища. Комплексність дослідження забезпечує залучення 

структурно-функціонального підходу, що бере початок у дослідженнях 

В.М. Проппа, російських (Р.О. Якобсон, М.С. Трубецькой) та французьких 

структуралістів (К. Леві-Строс, Р. Барт).     

Цілісним синкретичним контекстом замовляння виступає ритуал, що 

включає мовні і позамовні компоненти. Ритуальна поведінка властива і 

людині, і тваринам (К. Лоренц, Е. Морен та ін.). Наявна значна кількість 

різноаспектних визначень ритуалу в межах етнографії, релігієзнавства, 

культурології, соціології. В.В. Ємельянов визначає ритуал як активну дію з 

перетворення того, що є, на те, що має бути (що наближає ритуал до 

замовляння). Термін походить від латинськ. ritus «обряд», ritualis 

«обрядовий», спорідненого з давньоінд. rta «закон, порядок, істина, 

священний обряд, жертвоприношення». Спільнокореневими на 

індоєвропейському рівні виступають латин. ars «мистецтво», англ. right 

«право», укр. об-ряд, по-ряд-ок [165, с. 13–17]. В.В. Ємельянов уважає 

слушним поняття ритеми (окремої дії) В.Я. Проппа і підтримує думку 

В.М. Топорова про те, що ритуал передує мові й у багатьох важливих 

рисах визначає її [165, с. 19–20].    

Сформульовано психологічну основу виконання ритуалу (яку можна 

співвіднести з психологічною підставою виконання замовлянь): пам’ять 

колективу зорієнтована на повторення того самого набору дій та слів, від 

яких очікували повторення минулих сприятливих прикмет, що гарантували 

психологічну стійкість і життєвий добробут. Ритуал – символічна форма 

поведінки, що має свою граматику та лексику, отже, є особливим текстом 

[165, с. 21].             

Перш ніж перейти до дослідження мови українських замовлянь, її 

необхідно локалізувати в процесі осамостійнення вербального компоненту 

обряду. Поступове зростання текстуальної домінанти ритуалу, виходячи з 
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досліджень В.Я. Проппа, О.С. Новик, Б.М. Путилова та ін., можна 

представити як послідовність трьох періодів:  

повна залежність словесного компоненту, вторинність щодо 

акціонального компоненту притаманна найранішим етапам еволюції 

ритуалу;  

проміжну фазу характеризує рівноправна роль слова і дії, які 

перебувають у взаємосумісності та взаємозамінності, типовий приклад – 

шаманське камлання (напр., у тюркських народів), у якому словесний 

компонент супроводжується зображенням усіх відповідних дій; 

майже повне звільнення від синкретичності, залишкова 

синкретичність словесного компоненту притаманні для традицій, у яких 

шаманізм у чистому вигляді не зберігся, а перейшов в імпліцитну форму 

існування під нашаруванням пізніших релігійних та світоглядних змін. До 

цього пласту належить більшість відомих європейських фольклорних 

традицій, серед яких – і українська. Словесний компонент обряду набуває 

значної самостійності аж до мінімізації чи й повного забуття акційного 

компоненту.  

Замовляння можна розглядати як багаторівневе повідомлення 

відповідно до схеми Р. Якобсона. У фольклорі справджується один із 

принципів передачння інформації: для забезпечення успішної комунікації 

повідомлення закодоване декількома незалежними кодами і передане 

незалежними каналами.  

Ієрархію рівнів можна зобразити, узагальнюючи досвід дослідження 

О.С. Новик та ін., як щонайменше трирівневу (із можливістю подальшої 

деталізації). Кожен із рівнів передає те саме повідомлення доступними йому 

засобами виразності, і жоден із них (зокрема й вербальний) не може бути 

повноцінно досліджений без урахування свідчень інших.  

Довербальний рівень включає дії (семантично марковані маніпуляції 

з предметами, хореографічні рухи тощо), театральні засоби виразності 
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(пантоміма, зміна голосу), зміна психофізіологічного стану самого виконавця 

та його можливих глядачів. Його дослідження належить до компетенції 

історії театру, музики, до етнографічних студій. Тим не менше 

паралінгвістичні засоби передання думки, що належать до цього рівня, 

цілком можуть (і мають) бути розглянуті в мовознавчому дослідженні.  

Вербальний рівень є власне мовною реалізацією оповіді з 

особливостями на всіх рівнях мовної організації (фонетичний, 

морфологічний, лексичний, синтаксичний і т.д.) і є головним об’єктом 

дослідження лінгвіста.  

Надвербальний рівень включає в себе розгорнутий текст ритуальної 

драми, розглянутий з погляду не його мовних засобів, а його сюжетного 

розгортання, яке може бути різною мірою розроблене (від повноцінного 

опису всіх дій – до невеликого заклинального тексту). Цей рівень має бути 

потрактований, виходячи з методологій, ближчих до літературознавчого 

погляду на текст. Тим не менше, наявність міждисциплінарних 

структуральних підходів, що закорінені в лінгвістиці, дозволяє частково 

розглянути цей рівень організації в мовознавчому дослідженні. 

Усі три рівні передання інформації відтворюють у різній формі той 

самий універсальний «сюжет» будь-якого шаманського камлання (а ширше – 

магічного акту узагалі): подорож шамана до іншого світу та його комунікація 

з божественними силами з подальшим поверненням його до світу людей. 

Така структура створює симетрію, віссю якої є власне зустріч із 

божественним.   

В опублікованому корпусі українських замовлянь довербальний 

рівень зафіксовано лише в поодиноких випадках, тому його доводиться 

реконструйовувати, покладаючись на безпосередні чи опосередковані 

вказівки в текстах. Надвербальний рівень так само доступний для аналізу, 

адже в багатьох замовляннях є схематичний сюжет чи, умовно кажучи, 

мікросюжет. 
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Наслідки зв’язку вербального компоненту ритуалу з невербальним – 

збереження послідовностей і структурних закономірностей, які походять із 

будови самого ритуалу. Аналізуючи замовляння, необхідно зважати на те, що 

вони є зредукованою формою більшого ритуального дійства, умовно кажучи, 

згорнутим камланням. Звідси випливає ускладненість мовлення на всіх 

рівнях організації.  

Для дослідження внутрішньомовних (фонетичних, граматичних, 

семантичних) та зовнішньомовних (прагматичних, акціональних) та інших 

вимірів мови замовлянь важлива закономірність реалізації як камлання, так і 

самого замовляння в часі. Адресант замовляння немовби поділяє час на два 

відрізки: статус-кво, який описаний, і бажаний результат, що його навіює 

саме виголошення замовляння. Це докорінно змінює функціонування 

дієслівних форм. Так, бажана ситуація, описана з використанням форм 

дійсного способу, фактично спрямована на зміну дійсності, отож за 

функціями ідентична наказовому та бажальному способам. Подібні 

деформації звичного вживання дієслівних форм вимагають уважного 

вивчення у подальшому.  

Таким чином, вербальний компонент ритуалу під впливом 

ритуального комплексу як сукупності докорінно змінює функціонування 

мовлення. Мовлення, включене до ритуалу, вимагає свого окремого 

дослідження на противагу до повсякденного мовлення та мовлення, що 

реалізується в жанрах із мінімальною причетністю до ритуалу. 

 

 

2.3.2. Давньоукраїнське язичництво як світоглядне джерело    

ідеології українських народних замовлянь 

 

Загальновідомою є теза про зародження в межах міфології як 

універсального світобачення архаїчного суспільства різних аспектів людської 
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культури – науки, мистецтва, моралі, права, епосу, історії та ін. 

(І.М. Дьяконов, В.В. Іванов, В.М.Топоров, Т.Якобсен та ін.).        

Давньоукраїнське язичництво становило певною мірою перехідний 

етап між міфологією як невпорядкованим, не канонізованим, не 

кодифікованим світобаченням і релігією як упорядкованою, 

регламентованою, кодифікованою системою. Реформа язичницького 

пантеону, здійснена князем Володимиром Великим (майбутнім хрестителем 

Русі) у 980 році, детально викладена в «Повісті временних літ», була одним із 

вавжливих кроків на шляху світоглядного розвитку від міфології до релігії. 

Навіть після офіційного державного прийняття християнства в 988 р. 

впродовж багатьох століть, як показують численні етнографічні дослідження 

(І.І. Огієнко, Є.В. Анічков, Д.К. Зеленін, В.О. Комарович, Б.О. Рибаков та 

ін.), зберігалося так зване двовір’я, й потужні залишки язичництва справляли 

значний вплив на народний світогляд і фольклорні твори всіх жанрів, і чи не 

в першу чергу – на замовляння як релікти язичницьких молитов.    

Функції язичницьких божеств Київської Русі викликають дискусії 

серед дослідників іще з XVIII ст. Цікавим було би спробувати ідентифікувати 

язичницьке божество, функції якого могли би бути пов’язаними з 

замовляннями. Не раз було висловлено припущення про те, що Велес 

виступав, серед іншого, в ролі покровителя словесного мистецтва. Основною 

підставою для такого припущення є текст насиченого язичницькими 

мотивами й образами, хоч і створеного через два століття після 

запровадження християнства, найвидатнішого тексту києворуської 

літератури – «Слова о полку Ігоревім». Там співець Боян, носій язичницьких 

міфопоетичних традицій, названий Велесовим онуком.  

Не раз було висунуто й думку про те, що ім’я Велеса могло входити у 

відношення анаграмування (потужного мовно-міфологічного засобу 

архаїчної магічної свідомості) зі словом слово. Іншою анаграмою імені 

Велеса міг виступати епітет Бояна в тому самому тексті – соловій (МНМ). 
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Подібними магіко-фонетичними засобами насичений текст «Слова о 

полку Ігоревім»
4
: Боянъ виечей, вънукъ Велесовъ,// Хотенчи творити песнь, // 

Тече мысью по древеси, // Сиерымъ волкомъ въ темномъ лиесе, // Сизым 

орьломъ въ небесе, // Съвиваючи словеса // Обапол сеи годины…    

Приклад поєднання вербальних і паравербальних елементів 

синкретичного магічного обряду, закарбованого у слові, дають давньоруські 

синонімічні лексеми присяга, клятва та рота. Це були найменування 

специфічних магічних дій, винятково важливих для архаїчної міфологічної 

свідомості в цілому і для правової діяльності зокрема. Етимологія кожної з 

наведених назв проливає світло на віддзеркалену в семантичній структурі або 

внутрішній формі слова специфіку здійснення кожного магічного обряду.    

Слово рота споріднене з назвами слова в індоєвропейських мовах – 

англ. word «слово», нім. wort «слово», латин. verbum «слово, дієслово» та ін. 

Етимологія промовисто свідчить про те, що тут ми маємо справу з 

найменуванням суто словесного обряду клятви. Принаймні, паравербальні 

компоненти, наявності яких аж ніяк не можна виключати, спираючись на 

принцип синкретизму первісного дійства О.М. Веселовського, не 

репрезентовані експліцитно у внутрішній формі розгляданого слова.    

Слово клятва споріднене з клякнути «стати на коліна», що 

безпомильно вказує на спосіб здійснення описуваного розгляданими  словом 

священного дійства.    

Слово присяга виявляється спорідненим зі словами сягати, досягати 

тощо й безпосередньо вказує на здійснення клятви через доторкання до 

певних священних предметів. Такий спосіб присягання відомий у 

християнстві (з використанням хреста, ікони та ін.) й, як свідчать численні 

етнографічні відомості, у багатьох язичницьких традиціях.         

Таким чином, тексти замовлянь як язичницьких молитов були 

органічно включені в дохристиянський світогляд Київської Русі і 

                                         
4
Реконструкція Ю.Л. Мосенкіса. 
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продовжували функціонувати в умовах багатостолітнього двовір’я. Слід 

припускати, що Велес як бог священного слова і покровитель поетів міг 

виступати покровителем і таких текстів, як замовляння, та їхніх виконавців. 

Очевидно, вже в давньоукраїнський період існували різні типи замовлянь – 

так, Ярославна у «Слові о полку Ігоревім» замовляє і природу, і суспільство 

(військо в цілому), і власного чоловіка (як приклад замовляння 

індивідуального спрямування).     
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2.4. Напрямки та гіпотези вивчення мови українських замовлянь 

 

 

2.4.1. Основні напрямки дослідження 

 

До основних напрямків дослідження мови українських замовлянь слід 

уналежнити:   

– вивчення досвіду попередніх студій на основі укладання 

розширеної бібліографії з проблематики українських замовлянь узагалі й 

мови їхніх текстів серед іншого;   

– укладання словників/глосаріїв язичницьких і християнських 

символічних апелятивів і онімів українських замовлянь у контексті проблеми 

лексикографічної інтерпретації вербалізаторів відповідних концептів;   

– визначення найважливіших рис ритмічної структури українських 

замовлянь у найширшому розумінні ритміки на всіх мовних рівнях від 

фонематичного до текстового, відповідно до концепції І.О. Голубовської про 

віддзеркалення мовної картини світу на всіх рівнях мови;   

– моделювання цілісної системи мовних засобів сакралізації й 

підсилення впливової дії українських замовлянь;   

– дослідження мовного відбиття співвідношення язичницької і 

християнської ідеологій в українських замовляннях;    

– укладання реєстру мовних особливостей (передовсім 

вербалізаторів концептів) замовлянь, що визначають їхню функціонально-

тематичну специфіку;     

– визначення місця вербального компоненту замовляння в 

синкретичному обрядовому континуумі, включаючи паралінгвістичні, 

акціональні та прагматичні аспекти.   
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Кожен із визначених вище напрямків відображає ту або іншу 

проблему або комплекс проблем дослідження. 

 

 

2.4.2. Комплекс гіпотез дослідження 

 

До основних гіпотез дослідження належать такі:   

– мова українських замовлянь віддзеркалює тривалу взаємодію 

язичницької і християнської мовних картин світу українців і є синтезом 

нерідко різночасових за походженням мовних засобів і відповідних уявлень;   

– язичницька основа замовлянь і базована на універсальних 

психологічних закономірностях їхня структура виявляють глибше коріння 

цих текстів порівняно з наявною в них християнською ідеологією;   

– мова замовлянь віддзеркалює накопичений протягом багатьох 

століть народний досвід у галузі психології, медицини та інших сфер 

людської діяльності, і не в останню чергу космологічні уявлення стародавніх 

українців;   

– реконструкція комплексу взаємопов’язаних функцій 

замовляльних текстів включає такі, як комунікативна, когнітивна, 

пояснювальна, заспокійливо-антифрустраційна [302, с. 55] та ін., серед яких 

основними є магічна (що включає апотропеїчну підфункцію) і сугестивно-

впливова, диференціація яких видається більшою мірою гносеологічною, ніж 

онтологічною, історично зумовленою й залежною від еволюції рефлексії 

суспільства над мовою;     

– мова українських замовлянь є спеціалізованою за жанрами і 

сферамивживання;     

– замовляння є не тільки спеціальним жанром фольклорних текстів, а 

й – із тими самими мовними особливостями – частиною фольклорних текстів 

інших жанрів – як експліцитно впливових (колискові пісні, заключні 
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формули баладних текстів), так і тих, сугестивна функція яких виявлена 

менш експліцитно (чарівні казки);  

–  сугестивна функція замовлянь продовжує свою реалізацію в 

сучасних текстах різних типів відповідно до принципу реміфологізації 

сучасного світобачення в різних сферах – політичній, рекламній та ін. 
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2.5. Прийоми дослідження замовляльних текстів 

 

 

2.5.1. Лінгвокогнітивний потенціал прийому класифікації 

в застосуванні до замовлянь 

 

Окрема проблема – жанрова класифікація замовлянь відповідно до 

сфери виконання ними своїх функцій. Л.М. Майков [297], автор визнаного за 

класичний збірника російських замовлянь, запропонував таку їх 

класифікацію за тематикою (з більш детальним структуруванням усередині 

кожного з нижченаведених розділів):   

– кохання;   

– шлюб;   

– здоров’я і хвороби;   

– приватний побут;   

– промисли й заняття;   

– суспільні відносини;   

– ставлення до природи;   

– ставлення до надприродних істот [297, с. 14].   

Уже сама по собі наведена класифікація показує, на які сфери вважала 

за можливе впливати магічним словом архаїчна людина – носій традиційної 

магіко-міфологічної свідомості. Це не тільки здоров’я людини, стосунки між 

людьми і соціальні ролі, а й природа та навіть надприродні істоти. Згідно з 

традиційним визначенням відмінностей між магією і релігією, магічний етап 

розвитку мислення передбачає уявлення людини про можливість її впливу на 

всю природу, не виключаючи й божественних істот, тоді як наступний 

релігійний етап передбачає залежність людини від божественних сил, 

підпорядкованість їм. Замовляння явно відображають магічний етап розвитку 
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мислення, хоча, природно, релігія не виключає магії як свого компоненту й 

засобу: магічне мислення не зникає з виникненням мислення релігійного, а 

залишається в ньому у вигляді однієї зі складових частин світоглядної 

ідеології.    

Дослідження проблеми класифікації українських замовляльних 

текстів доцільно здійснювати, на наш погляд, із урахуванням досвіду 

класифікування таких текстів у інших лінгвофольклористичних традиціях. 

Так, Т.Я. Єлизаренкова пропонує нижченаведену класифікацію 

давньоіндійських замовлянь, репрезентованих в «Атхарваведі».    

1. Бажаний стан протилежний вихідному:    

а) бажаний стан містить у собі щось, відсутнє у вихідному стані 

(замовляння на повернення корів, на надбання чоловіка для жінки або 

дружини для чоловіка, на викликання дощу);    

б) бажаний стан передбачає відсутність чогось, що є у вихідному стані 

(замовляння на звільнення від страху, на вигнання різних хвороб, демонів, 

чаклунів, ворогів).    

2. Бажаний стан дорівнює вихідному станові (замовляння на 

збереження кохання, злагоди, царської влади).    

3. Бажаний стан має більшу міру певної якості порівняно з вихідним 

станом (замовляння на тривале життя, на зміцнення царської влади) [163, с. 

16].    

Замовляння, які сконцентрували давні уявлення про магічну силу 

слова, розглядають як праформу інших словесних жанрів фольклору. У 

певний період історії замовляння вивчали з матеріалістичного боку, тобто як 

забобони, які давно пережили себе. Алез появою нових підходів, наприклад, 

сугестивної лінгвістики, фольклор починають інтерпретувати не просто як 

усну народно-поетичну творчість, а як народну магічну практику [ВМУ, с. 

16]. Людиноцентричний підхід до текстів замовлянь відповідає сучасному 

антропологічно орієнтованому принципові лінгвістики. 
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В.І.Харитонова доводить, що основу східнослов’янського 

замовляльного фонду становлять невеликі твори, і вони базуються на двох 

типах структурно-синтаксичних об’єднань, що виступають або в чистому 

вигляді, або в різних варіантах власного розвиткучи взаємозв’язку: реально 

(потенційно) відкритихі реально (потенційно) закритих конструкціях [600, с. 

34]. 

В.П. Петров підкреслює, що замовляння використовували в усіх 

випадках і обставинах життя, як особистих, так і господарських та 

соціальних: у випадку хвороби, невдачі у торгівлі, коли йшли на суд, при 

втраті скотини, щоб викликати кохання у жінки або ж позбавитися від туги 

кохання, при вигоні скотини в поле, перед початком бою на кулаках тощо 

[395, с. 97]. 

Замовляння класифікують за походженням, характером магії, змістом.  

За походженням замовляння умовно можна поділити на раніші, 

первісно язичницькі, і пізніші християнські. Віруючи в багатьох богів, 

слов’яни шанували різних духів і сили природи: сонце, місяць, зірки тощо. 

Головним божеством тріади сонце – місць – зірка вважали місяць. Так, 

трапляються своєрідні тексти, що ввібрали в себе елементи язичницької 

міфології та призначені для лікування зубів – їх примовляли при місяці у фазі 

росту: – Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг золотий, / тобі на підповня, / 

мені на здоров’я. / Сонце сходе, місяць світе, / мертвий з живою їде. / Жива: 

«Чи болять у мертвого зуби?» / Мертвий: «Ні». / – Як не болять у мертвого 

зуби, / То і в живого не болітимуть [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 118]. 

Основу замовляльного фонду з елементами християнської лексики 

становлять тексти з номінаціями: архангел Гавриїл, архистратор Михаїл, 

Божа Мати, Бог тощо: Їхав архангел Гавриїл, архистратор Михаїл на білім 

коні і в білім каптані. Зустрічає його Божа Мати на золотім мосточку із 

золотою патиричкою. / – Куди ти їдеш, архангел Гавриїл? / – Іду до пустого 

млина облитиці одмітати, хортів годувати, порожденному Богом словом 
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(Терешкові) зганяти більмо [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 136]. Необхідно 

відзначити, що подібні тексти часто супроводжені номінаціями кольору. Так, 

вищезгаданий БІЛИЙ колір у давній християнській символіці є атрибутом 

святості, добра, невинності, радості [308, с. 16]. 

Поетична структура замовлянь, співвідношення в них язичницьких і 

християнских елементів, незмінна магічна формула підкреслюють їх давню 

дохристиянську основу [Вербальна магія українців 1998, с. 21]. На давнє 

походження вказує безпосереднє звертання до об’єкта, коли хворобу 

розглядають як рухливу та абстрактну субстанцію, якій можна 

запропонувати інше місце перебування, вислати тощо [Вербальна магія 

українців 1998, с.21], наприклад, у контексті з зачином у вигляді звертання 

до хвороб: Переляк, перелячище! Я ж тебе яйцем викочую, а водою виливаю, 

на пущі і на сухий ліс відсилаю: тут тобі не бувати, червоної крові не 

спивати, синіх жил не потягати, жовтої кості не ламати! [Замовляння 

2007, с. 70]. Людина звертається до хвороби як до живої сутності, 

забороняючи їй виконувати певні дії. Зазвичай такі звертання 

використовуються в  спонукальних конструкціях.  

Українські замовляння породжені магічним світобаченням і зазнали 

впливу різних мифотворчих епох, виходячи з цього, можна виділити три 

типи заговорів: найдавніші доміфологічні доязичницькі (?! – Авт.) вербальні 

форми; замовляння періоду язичницької міфології; замовляння періоду 

християнської ідеології [Вербальна магія українців 1998, с. 24]. 

За характером магічного впливу по осі ДОБРО – ЗЛО замовляння 

можна поділити на два умовних види: замовляння, які відсилають «шкоду», 

замовляння, які насилають «шкоду» [Вербальна магія українців 1998, с. 24]. 

Дія замовляння повинна викликати розлад, наслати шкоду: замовляльник 

робить жертву безсилою [Вербальна магія українців 1998, с.25], наприклад: 

Не сам я йду, чорним волом іду, сухою гадиною поганяю, правою ногою на 

поріг ступаю, своїм ворогам язик одвертаю: щоб вони губами не плямкали і 
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зубами не клацали надо мною, рабою Божою Марією [Замовляння 2007, с. 

107]. У цьому замовлянні увагу слід звернути на образ чорного вола, адже він 

наділений символічними значеннями. ВОЛИ були своєрідними оберегами від 

хвороб, недоброзичливців і ворогів [153, с. 210]. Необхідно відзначити, що 

семантика цієї лексеми змінюється під впливом контексту та зазвичай носить 

позитивне значення. 

Класифікуючи замовляння за змістом, можна виділити замовляння 

проти хвороб (зцілювальні), які охоплюють найширшу групу і виражають 

уявлення про народну медицину українців [Вербальна магія українців 1998, 

с. 25-26], наприклад: Вразе-Власе, вразе-Опанасе! Я тебе замовляю, правою 

рукою загортаю (при цьому робляться відповідні рухи), сядь собі на місці, на 

золотім кріслі, тобі по животі не ходити, і рилом не рити, і під грудьми не 

підвертати, і гризьбою не гризти, і в низ не вступати, і в вікно не заглядати 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 104]. 

У подібних замовляннях особливий елемент семантико-синтаксичної 

структури становлять звертання. Вони виконують характеризаційну функцію, 

виступають способом організації та співвідносні з усіма висловлюваннями 

тексту. Самі замовляння виявляють три аспекти реалізації магічної функції 

мови: 1) номінативний – слова є сконденсованим вираженням комплексу 

пропозицій, тобтомають символічно-образне значення; 2) предикативний – 

відрізняючисьвід причинно-результативного мислення, логіка замовлянь 

визначає своєрідну синтагматику слів, створеннята відтворення особливостей 

картини світу; 3) впливовий (психоенергетичний) – ситуація вимови 

заговорів, здатність словесних послідовностей активувати асоціативні, 

емоційні зв’язки між різними видами інформації визначають вплив 

замовлянь на емоційний стан людини [376, с. 66]. 

Цей вид магії цікавий як своєрідний елемент психотерапії: «Добрий 

день тобі, сонечко яснеє! Ти святе, прекрасне, чисте, величне й вічне! 

Золотиш поля, річки й ліси, луги й болота! Освіти, озолоти й мене, красну 
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діву, з голови до ніг, з ніг до голови – над усім миром і тваром! День у день, 

місяць у місяць, рік у рік хай мені буде ясно-прекрасно, чисто й велично з 

тобою і з усім миром. На віки віків! [Замовляння 2007, с. 7]. 

Велику групу репрезентують замовляння, які привертають чи 

знищують кохання. Подібно до опредмечування хвороби, опредмечують 

нудьгу, сум, пристрасть тощо. Особливо типові «присухи» чи «любишки», 

символіка яких тісно пов’язана з душевними станами [Вербальна магія 

українців 1998, с. 27], наприклад: Ви, зорі-зориці, / Вас на небі три сестриці, 

/ Одна вечірня, друга полунічна, третя світова. / Вечірня, зануди, полунічна, 

зачепи, / А світова раба Божого (ім’я) до раби Божої (ім’я) / Приверни 

[Замовляння 2007, с. 75]; Трясу, трясу кладкою, кладка водою, а вода 

купиною, а купина чортами, а чорти козаком (…), щоб його трясли, трясли, 

та й до мене принесли, до нарожденої, хрещеної і молитв’яної раби Божої 

дівчини (Марусі) [Замовляння 2007, с. 76].  

Любовні замовляння, залежно від статі людини, яка їх промовляє, 

можна поділити на замовляння хлопця і дівчини: Місяцю ясний, місяцю 

прекрасний, місяцю молодий, на тобі хрест золотий, місяцю ясний, місяцю 

прекрасний, тобі зоря пара. Понеділок з вівторком, середа з четвергом, 

п’ятниця й суббота, неділя – одиниця. Хто мені має бути, – нехай 

присниться. Дай мені, Боже, ві сні видати, яку буду пару мати [Вербальна 

магія українців 1998, с. 231]; Дай Боже, Тебе випровадити, а другого 

діждати [Вербальна магія українців 1998, с. 237]. 

У замовляннях-відворотах, наприклад, щоб розлучити чоловіка з 

жінкою промовляють: Чорт іде водою, вовк іде горою. Вони вкупу не 

сходяться, думи не думають, плодів не плодять, плодових річей не говорять. 

Так і Грицько із своєю жінкою, щоб думи не думали, плодів не плодили, 

плодових байок не говорили, а щоб так, як кіт із собакою, жили! 

[Замовляння 2007, с. 84]. 
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Цікаво, що у весільній обрядовості концепти КІТ або КІШКА також 

вербалізовані: якщо ця тварина пробіжить між нареченим и нареченою, 

перебіжить дорогу весільному поїзду чи вибіжить йому назустріч, пара 

розлучиться або життя буде невдалим [153, с. 252].  

У вербальній магії трапляються замовляння на знищення різних видів 

і форм магії [Вербальна магія українців 1998, с. 28], наприклад: Ішла Мати 

Божа золотим мостом / З золотим хрестом, / Встріла рабу Божу (ім’я 

знахарки). / – Куди ти, раба Божа (ім’я знахарки) йдеш? / – Йду до 

молитвенного раба Божого (ім’я хворого) одроблять, / Пристріт, уроки, 

посмішку / І переляк скидать, / Із рук, із ніг, із тіла, із душі, / Із крові, із 

семидесяти суставів викачувать! [Вербальна магія українців 1998, с. 45-46]. 

Уцьому замовлянні як персонажі виступають Мати Божа та знахарка. Крім 

цих персонажів, у замовляннях можуть фігурувати світила, явища природи, 

стихії, міфологічні істоти, звірі, птахи, риби, комахи та навіть звичайні 

предмети побуту і навколишнього світу [238, с. 6]. 

Серед господарських замовлянь найпоширеніші – шептання до 

корів, коней, бджіл, горобців тощо. Наприклад, коли перший раз виганяють 

корову на пасовище, то промовляють: Виганяю я свою корову, / переходить 

сам Господь дорогу. / Так як летіла пчола – не закривалася / Не рукою, не 

полою, / Щоб так у моєї корови не було уроков / Ні заду, ні спереду, ні збоку  

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 253]. А якщо у корови пропадає молоко, то 

говорять так: Драстуй, вода Оліяна, / І ти, земле Тетяно! / Я ж не прийшов 

до тебе / Води брати, / А прийшов помощі прохати. / Драстуй, вода-криниця, 

/ І ти, красная дівиця, / Ти часто в Бога буваєш, / Ключі одбираєш, / Одімкни 

і пусти Божою росицею [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 257]. 

Звертання до води і землі як одних із найголовніших символів 

світотворення досить часто трапляються в текстах українських замовлянь. 

Більш того, символізація води в ємності, у цьому випадку в криниці (вода-

криниця) має своє конкретне значення. Скажімо, вода в криниці часто 
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символізує повноту, достатність будь-чого, невичерпність тощо [153, с. 94]. 

Замовляння тісно пов’язані з побутом, наприклад, якщо хтось відібрав у 

корови молоко, то обов’язково буде помста за це: Коли хтось відбере молоко 

від корови, то той челядник має шкоду велику і жалує худобину, щоби і 

худобині не шкодило. Бо худобина нічого не виновата. То тоді помщується 

на тій особі, котра те зло наробила. Не зна, хто то зробив, то тогди бере 

свого молока у спінчати і несе у понеділок, в четвер і в п’ятницю за дев’ять 

вечорів і виливає то молоко у сухого пня, і каже: «Як той пень ізсох, так би 

тота ізсохла, що відобрала від моєї корови молоко» [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 264]. У цьому випадку за допомогою порівняльної конструкції 

скривджений наносить шкоду кривднику.  

До господарських замовлянь тематично близькі  тексти, адресовані 

природним стихіям (грому, градовим хмарам, вітру) [Вербальна магія 

українців 1998, с. 29]. Наприклад, щоб відвернути градові хмари, знахар 

примовляє: – Граде лукавий, рабе лукавий! Нехай тебе хмари не носять, бо 

тебе люде не просять. Буйні вітри! Візьміть ви цю хмару на свої тонкі 

крила, занесіть її за окіян-море, за теплі води, за круті гори, за жовті піски, 

щоб він там розтав, і пропав нині, прісно і во віки віков, амінь. Амінь, амінь, 

амінь! Тьфу, тьфу, тьфу! Щезни, пропади од лиця Божого і од грішного! 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 297]. У цьому замовлянні використана формула 

словесного звертання-вигнання, яка підтримана молитвеними словами.     

В.К. Соколова підкреслює, що більшість замовлянь, звернених безпосередньо 

до об’єкта дії, відзначав наказовий тон: уходь, перестань, принеси, рости 

тощо [Соколова 1982, с. 12]. У цитованому вище замовлянні лексеми щезни, 

пропади теж мають імперативний характер. 

У світогляді українських замовляльних текстів із деревами чи 

міфологічними істотами встановлюють родинні стосунки (кумівство, 

своячність); уролі «речей», обмін якими повинен сприяти встановленню 

родинності, виступають сон і нічний крик. На перший план виходить ідея 
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обміну між людиною та іншим світом [2, с. 71]. Наприклад: Стоїть на річці 

верба, а на тій вербі – сова. «Сово, сово! У мене – син, а в тебе – дочка. 

Посватаймося, побратаймося. На тобі плаксивиці, серливці названі, послані, 

подумані, погадані» [Замовляння 2007, с. 24]. Як відзначає М.К. Дмитренко, 

здатність сови не боятися темряви, вільно рухатися в ній, символізує 

заглибленість у секрети знань, які недосяжні простим смертним [153, с. 196]. 

Відповідно, замовляння класифікують за походженням (відповідно до 

міри впливу язичницької міфології і християнства), характером магії (які 

відсилають шкоду та ті, які надсилають її), змістом (проти хвороб, які 

привертають чи відвертають кохання, на знищення чаклунства). 

Когнітивний потенціал класифікації текстів українських народних 

замовлянь не викликає сумніву.    

Класифікація як традиційно використовуваний загальнонауковий 

прийом описового методу містить у собі потужні пізнавальні можливості. 

Так, класифікація текстів замовлянь дозволяє інтерпретувати жанрову 

диференціацію лексики народної творчості.    

Українські народні замовляння можуть бути класифіковані на такі 

групи текстів у залежності від їхньої прагматичної спрямованості:    

1) тексти, зорієнтовані на природу;    

2) тексти, зорієнтовані на людське здоров'я;    

3) тексти, зорієнтовані на родючість людини, диких тварин як 

об’єктів полювання і свійських тварин, рослин у дикій природі як 

об’єктів збирання і сільськогосподарських рослин;    

4) тексти, зорієнтовані на міжособистісні взаємини;    

5) тексти, зорієнтовані на соціальні взаємини.    

Наведена класифікація дозволяє встановлювати тематичну і 

прагматичну близькість текстів як основу для використання спільної 

лексики та її мікроконтекстів. Можемо запропонувати гіпотезу дослідження: 

чим ближчим до тексту замовляння є той або інший іножанровий текст за 
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своєю тематикою та прагматикою, тим із більшою вірогідністю слід 

очікувати наявності спільної лексики та мікроконтекстів.    

Так, тексти замовлянь, зорієнтовані на природу, близькі до 

календарно-обрядової поезії, що певною мірою становить заклинання 

природи з метою прискорення настання потрібного сезону, зростання рослин 

тощо. Особливої уваги з погляду порівняння з мовою замовлянь 

заслуговують космогонічні колядки та веснянки. Очевидно, спільна лексика 

вербалізує спільні образи, наприклад, образ світового дерева, про який див., 

зокрема: [281; 553]. 

Відповідно до вимоги логіки щодо здійснення класифікації тільки на 

одній основі, можна запропонувати декілька класифікацій замовлянь.    

1. Замовляння як самостійний фольклорний жанр і як частина 

більшого тексту іншої жанрової природи – чарівної казки, колискової пісні, 

архаїчної міфологічної балади з метаморфозами та ін.    

2. Функціональна класифікація замовлянь відповідно до їхніх 

прагматичних функцій – присушки, відсушки, на збереження здоров’я, 

лікувальні, соціально-статусні та ін.    

3. Класифікація замовлянь відповідно до адресатів – природа 

(календарно-обрядова поезія), людина (присушки, відсушки, лікувальні), 

надприродні істоти. Слід зважати на те, що в межах архаїчного магіко-

міфологічного світогляду відсутнє чітке протиставлення природи, людини і 

надприродних сил. 

4. Класифікація відповідно до адресантів – ті, які може виконувати 

кожна людина, і ті, які потребують виконання тільки спеціально 

підготованими особами.     

5. Класифікація замовлянь відповідно до часу й обставин 

виконання, зокрема, прив’язані до календарних циклів і не прив’язані до 

них, а співвідносні з некалендарними явищами в житті людини або 

суспільства. 



167 

 

6. Класифікація за типом модальності, базуючись на співвіднесені 

вихідного і бажаного станів людини, суспільства або природи.    

7. Класифікація текстів за кількістю структурних блоків і, 

відповідно, за повнотою реалізації тієї або іншої «ідеальної структури» 

замовляння. 

8. Класифікація за кваліфікативними і квантитативними 

параметрами вербалізованих у тексті концептуальних опозицій. 

9. Класифікація за мірою клішованісті сполучень слів. 

10. Класифікація за вживаністю в сучасних усних і писемних 

текстах.   

Усі види класифікацій замовлянь можуть виступати інструментами 

дослідження таких текстів, зокрема, з метою моделювання специфіки 

вербалізації в них концептуальної картини світу.    

 

 

2.5.2. Прийом лексикографічної інтерпретації 

апелятивів, пропріальних номенів та текстів українських замовлянь 

 

Потреба лексикологічного дослідження та лексикографічного опису 

того масиву слів, який наявний у текстах українського фольклору взагалі й 

українських замовлянь зокрема, залишається начасною. Особливої уваги 

потребують мікроконтексти, сполучення слів, формули в широкому 

розумінні цього поняття, що висвітлюють особливості вербалізації кожного 

концепту у світобаченні стародавніх українців через специфіку омовлення 

тих або тих аспектів розгляданих концептів. Не менше значення має питання 

про наявність наджанрових епітетів тих або інших фольклорних номінацій, 

оскільки закономірності розподілу персонажів і лексики на їх позначення 

досліджені ще недостатньо.         
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Лексичні приклади подаємо в тих формах і мікроконтекстах, у яких 

вони трапляються в досліджуваних текстах українських замовлянь.    

Лексичні позначення ключових образів язичницького світобачення 

можуть бути класифіковані відповідно до архаїчних уявлень про три рівні 

світобудови – верхній небесний, середній земний та нижній водно-підземний 

із дрібнішою диференціацією на тваринні, рослинні образи, образи неживої (з 

сучасного погляду) природи, які також можуть бути одухотворені й 

антропоморфізовані тощо. 

На наш погляд, лексикографічної інтерпретації може потребувати не 

тільки лексика замовлянь (апелятивна і пропріальна), а й замовляльні 

тексти в цілому.    

На основі розроблених вище теоретичних засад і методологічних 

принципів лінгвістичної інтерпретації текстів замовлянь може бути 

запропопонована «ідеальна» модель лексикографічної інтерпретації тексту 

замовляння.      

1. Визначення сфери функціонування замовляльного тексту 

відповідно до його прагматичної спрямованості на людину, міжособистісні 

стосунки, соціальні відносини, природу, надприродні сили. Провідна роль 

такого підходу базована на визнанні пріоритетності функціонально-

прагматичного підходу до класифікації замовлянь.     

2. Опис основних структурних частин замовляння, як-от звертання, 

основна частина оповідного типу, прохання та «замок». 

3. Моделювання співвідношення язичницьких і християнських 

начал у тексті замовляння та відповідних вербалізаторів на всіх рівнях мовної 

картини світу. 

4. Моделювання співвідношення універсальних, ідіоетнічних та 

індивідуально-авторських або оказіональних одиниць у тексті замовляння.     
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5. Систематизація антропних і надприродних персонажів тексту 

замовляння та формалізація взаємозв’язків між ними, включаючи евристичні 

можливості етимологічної інтерпретації онімів. 

6. Опис клішованих фольклорних формул (у найширшому 

розумінні) замовляльного тексту, включаючи нумерологічні елементи як 

один із найважливіших засобів реалізації магічної та прагматичної функцій 

замовляння. 

7. Укладання глосарію тексту замовляння. 

8. Визначення співвідношення міри складності реалізації різних 

рівнів тексту замовляння (загальна довжина тексту, кількість основних 

блоків і підблоків, кількість і різноманітність поіменованих персонажів 

тощо) з метою опису взаємозалежності рівнів відповідно до принципу 

взаємокомпенсаційного розвитку різних рівнів мови. 

9. Інтерпретація домінантних елементів тексту на рівні 

констонантизму, вокалізму, лексем, сталих сполучень слів та ін. 

 

2.5.3. Прийом дослідження послідовностей морфем      

 

Прийом або навіть метод визначення послідовностей морфем як засіб 

визначення автентичності тексту та належності його до певної фольклорної 

традиції був запропонований у низці недавніх публікацій [344; 343]. Цей 

метод можна де в чому уподібнити до аналізу неусвідомлюваних кліше 

побудови текстів, зокрема – вживання часток, який був використаний 

А.А.Залізняком для доведення автентичності «Слова о полку Ігоревім» [342].  

Засновком дослідження граматичних послідовностей є ідея, що кожна 

композиційна частина замовляння характеризується притаманними їй 

граматичними формами і, відповідно, морфологічними формантами. 

Дистрибуція морфем по композиційних частинах замовляння визначена 
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традицією і є продовженням праслов’янських та праіндоєвропейских практик 

створення сакральних текстів [344; 343]. На синхронічному зрізі характерні 

морфеми кожної частини тексту характеризують ставлення традиційного 

мовця, виголошувача (оповідача) замовлянь до мовленнєвої ситуації і є 

самостійним (поруч із лексикою) засобом реконструкції мовної картини 

світу, утіленої в текстах. Пор. аналіз граматичних формантів фольклорних і 

літературних текстів та їх зв'язок із балканською мовною картиною світу в 

дослідженні Т.В. Цив’ян [608].   

Характерним прикладом дослідження послідовності морфем, 

виконаним на матеріалі українського та східнослов’янського фольклору, є 

аналіз замовлянь «Плачу Ярославни» у зіставленні з українським 

фольклором та фольклором інших індоєвропейських народів [342].  

Н.А. Назаров наводить «універсальну» схему замовляння, виведену 

Є.Г. Кагаровим на основі порівняння замовлянь слов’янських та інших 

індоєвропейських народів. Однак той тип замовлянь, що втілений у 

гімнографії Рігведи, Піндарових текстах, репрезентує дещо скорочений 

варіант штучно виведеної Є.Г. Кагаровим «ідеальної» форми замовлянь, 

складаючись із трьох сталих композиційних частин: закличної, оповідної та 

прохальної, які в термінології Є.Г. Кагарова називаються відповідно 

інвокаційною, епічною та ліричною [218]. 

Зіставивши замовляльні тексти зі «Слова о полку Ігоревім», 

українського, давньогрецького та інших індоєвропейських фольклорів, 

Н.А. Назаров запропонував узагальнену схему морфологічних засобів 

замовлянь, що притаманна й багатьом українським фольклорним текстам 

цього жанру: 

1) іменник у кличному відмінку – звертальна (інвокативна) частина;  

2)  оповідна (епічна) містить різноманітні граматичні форми, 

переважають оповідні речення з дієсловами минулого часу;  
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3)  прохальна (лірична) частина містить дієслова зі зміненою 

модальністю – наказовий, бажальний спосіб (що зберігся в українській мові 

тільки як описова аналітична конструкція з частками бодай тощо). 

Відповідно до антропоцентричного методологічного принципу 

сучасної лінгвістики, наведена типологізація має вектор МОВА – ЛЮДИНА, 

тобто орієнтована на граматичні параметри текстів замовлянь. Нижче 

наводимо зворотню типологізацію, що має спрямованість ЛЮДИНА – 

МОВА.  

Однак дослідження Н.А. Назарова є історично зорієнтованим, і автор 

не ставив собі за мету досліджувати відхилення від цієї схеми, які неуникно 

мали виникнути в процесі еволюції української фольклорної мови в часи 

самостійного розвитку (тобто на синхронному рівні розвитку мови 

фольклору на момент фіксації фольклорних текстів замовлянь з кінця ХІХ по 

ХХІ ст.).  

Отож, розроблений Н.А. Назаровим метод морфологічного аналізу 

текстів фольклору передбачає таку послідовність процедур [344; 343; 342]: 

1) визначення стабільних композиційних частин фольклорного 

тексту; 

2) граматичний аналіз кожної частини з виокремленням 

найхарактерніших граматичних форм, які в інших композиційних частинах 

не трапляються; 

3) світоглядна інтерпретація найуживаніших граматичних форм 

кожної композиційної частини. 

Вивчення синтаксичного рівня передбачає аналіз найчастотніших 

типів речень.  

Наведемо можливий приклад аналізу граматичних послідовностей у 

тексті українського замовляння. Для статистичної достовірності та 

переконливості концептосферних узагальнень щодо дистрибуції та 

функціонування морфем у тексті замовляння необхідно проаналізувати 
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значно більшу кількість зразків, однак для попереднього випробування 

методу буде достатньо кількох різноструктурних замовлянь.  

Спершу розділимо текст замовляння на композиційні частини згідно з 

прийнятою нами тричленною структурою:  

Інвокація: Місяцю Владимиру,  

Оповідь: ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники 

й невольниці плачуть за батьком та за матір’ю, за дітками маленькими; як 

корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем.  

Прохання: Даруй же, Господи, щоб так за мною нарожденною, 

хрещеною і молитвяною рабою Божою Іван плакав (Українські замовляння, 

с. 136).  

В інвокаційній частині замовляння наявні тільки іменники в 

кличному відмінку.  

В оповідній – дієслівні форми дійсного способу та іменники в 

непрямих відмінках.  

У прохальній – дієслівні форми імперативу та кон’юнктиву та 

іменники в прямих і непрямих відмінках.  

Урешті, після аналізу кількості текстів, необхідної для статистичної 

достовірності, можна буде здійснити статистичні підрахунки, які будуть 

показувати: 

1) відсоток замовлянь, що структурно:  

- відображають тричленну композицію;  

- не відображають тричленну композицію;  

2) відсоткову частку притаманних граматичних форм для всіх трьох 

частин замовляння;  

3) відсоткову частку вживання граматичних форм, що притаманні 

тільки для певної композиційної частини; 

4) указати на одиничні явища, що не є загальною тенденцією, 

підтверджуваною кількісними обрахунками.  
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Найтиповіші для кожної композиційної частини граматичні форми 

необхідно проаналізувати відповідно до таких параметрів:  

- частиномовна належність;  

- маркованість/немаркованість щодо модальності дієслів; 

- прямі/непрямі відмінки іменників; 

- наявність інших частин мови та їх найхарактерніші граматичні 

форми.  

За такою самою схемою необхідно проаналізувати замовляння і 

заклинання, що функціонують у межах більших фольклорних жанрів і 

вказати на подібності та відмінності між особливостями мови замовлянь 

вільних і включених у більші тексти (якщо такі відмінності будуть виявлені). 

 

2.5.4. Квантитативні параметри мови українських народних 

замовлянь    

 

На основі вибірки українських замовлянь (150 текстів), 

репрезентованої у збірнику М.Н. Москаленка (УЗ), здійснено дослідження 

кількісних характеристик текстів, як-от їхньої довжини, жанрово-тематичних 

вимірів корпусу, довжини текстів кожного жанру тощо. Ми виходили з того, 

що довжина тексту, який є, по-перше, високою мірою сакральним і, по-

друге, максимальною мірою сугестивним і прагматично спрямованим, має 

істотне значення як для ритміки, що має значну сугестивну силу, так і 

для мнемонічних прийомів запам’ятовування тексту, зважаючи на те, що 

замовляння як язичницькі молитви спершу належали до усного жанру (та й 

зберігання писемних текстів зі значним прошарком дохристиянської ідеології 

могло становити істотну небезпеку в умовах домінування християнства).     

Загальна довжина корпусу – 6093 слова.  
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З’ясовано, що мінімальна довжина замовляння – 5 слів (№ 133), 

максимальна довжина замовляння – 130 слів (№ 93), середня довжина 

замовляння – 41,34437 слова.    

Виявлено істотно відмінну довжину замовляльних текстів різних 

жанрів. Так, зразки любовної магії мають середню довжину тексту 51 слово 

(тут і далі результати заокруглені до цілих чисел), тексти на побажання 

щастя – 34 слова, лікувальні тексти – 40 слів, тексти від уроків – 39 слів, 

тексти, пов’язані з дитиною – 39 слів, тексти, спрямовані на лікування 

тварин, – 63 слова. Таким чином, гіпотетично можна говорити про існування 

декількох груп замовлянь, середня довжина яких істотно не відрізняється від 

середньої довжини замовлянь усього досліджуваного корпусу (див. Додаток 

В).       
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2.6. Матеріали й аспекти дослідження    

 

 

2.6.1. Видання українських замовлянь як показник 

відродження національної свідомості 

 

Корпус текстів українських замовлянь нині ще далекий від повноти. 

Це спричинено закритістю традиції та конвенційним табу на дослідження 

цього типу текстів, що панувало ще донедавна в українській гуманітарній 

науці.  

Збирання і видання українських замовлянь почалося в ХІХ ст. 

Найважливішою публікацією є «Сборник малороссийских заклинаний» 

С.П. Єфименка [Ефименко 1869]. У ньому зібрано 221 текст замовлянь, які 

вже раніше були опубліковані в різних джерелах. 

Пізніше репрезентативні збірки українських замовлянь з’явилися 

лише в 1990-х рр. у зв’язку з пошуками витоків національного світогляду. У 

цьому контексті необхідно звернути увагу навіть на назви цих збірок, адже 

вони вказують на суспільну роль таких видань і цільову аудиторію.  

Першою збіркою такого типу стала видана 1991 р. «Ви, зорі-зориці» 

(упор. М.Г. Василенко, Т.М. Шевчук), наступною – упорядкована 

М.Н. Москаленком «Українські замовляння» (1993).  

Однак цими виданнями не обмежений перелік збірок замовлянь: 

інтерес читацького загалу до витоків свого національного світогляду суто 

наукові видання кількісно не могли задовольнити, тому з’явилися 

розраховані на широке читацьке коло видання: 

Таємна сила слова. – К.: Т-во «Знання» України, 1992. – 32 с. (50 000 

тис. прим): наведено 47 текстів як раніше опублікованих, так і записаних 

укладачем Г. Бондаренком та віднайдених у рукописних фондах ІМФЕ.  
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Таланчук О. Духовний світ українського народу. – К.: Київський 

університет ім. Тараса Шевченка, 1992. – 65 с. (Серія «Бібліотека українця», 

№9; 10 000 тис. прим.). Укладено за малотиражними чи старовинними 

виданнями, значна частина книжки – замовляння.  

Деякі тексти, що наближаються до замовлянь, наявні й у збірці 

М. К. Дмитренка «Народні повір’я» [Дмитренко 1997]. 

Урешті, в Києві було видано збірки замовлянь російською мовою, 

зібраних на півночі Росії й опублікованих у дожовтневих етнографічних 

журналах: Заговоры, обереги и спасительные молитвы из древних рукописей. 

– К.: Газета «ТайноЗнание», 1991. – 32 с. 

Це свідчить, що інтерес до цього пласту фольклорної та книжної 

культури був однаково актуальний серед українсько- та російськомовної 

читацької аудиторії.  

Характерно, що синхронно з появою перших українських видань 

замовлянь на початку 1990-х рр. з’являються аналогічні видання білоруських 

замовлянь [Замовы1]. Результатом польових записів 1990-х рр. стало 

наступне видання замовлянь [Замовы2], що вказує на ще не повністю 

вичерпаний запас таких текстів, які могли зберегтися в пам’яті носіїв 

фольклору аж донині.  

На відміну від відносно нейтральних назв наукових видань видання 

популярні більш експліцитно вказують на мотиви їх появи. Так, «Таємна 

сила слова» і «Духовний світ українського народу» вказують на пошуки 

іншого типу «народності» світогляду, ніж той, що був прийнятий раніше. У 

риториці цих назв помічаємо звернення до створеного ще німецькими 

романтиками уявлення про народ як носій напівмістичного сакрального 

знання, що й не випадково: саме німецькому романтизмові як культурній 

епосі і належить створення ідеї національної держави. 
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2.6.2. Аспекти вивчення мови замовлянь    

 

Питання теорії мовних картин світу    

Дослідженню мовних і концептуальних картин світу значну увагу 

приділяють К.Ю. Голобородько, І.О. Голубовська, В.В. Жайворонок, 

О.С. Кубрякова, Л.А. Лисиченко, Т.В. Радзієвська, О.О.Селіванова, 

Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Ж.П. Соколовська, Н.М.Сологуб, Т.В. Цив’ян, 

С.В. Форманова, І.Б. Штерн, Г.М. Яворська та ін. 

Словосполучення картина світу тривалий час уживали як образне 

висловлення. Проте згодом воно набуло значно більш термінологізованого 

значення сукупності уявлень людини про навколишню об’єктивну дійсність 

(«модель», «концепт», «схеми» та ін.) [508, с. 7].  

Т.В. Цив’ян, користуючись терміном модель світу, визначає його як 

спрощене відображення всієї суми уявлень про світ у певній традиції, узятих 

у їх системному та операційному аспекті [608, с. 5]. 

У межах картини світу (наївної, з одного боку, та наукової, з другого 

боку) як багатогранного ментального феномена, що пов’язує мову з 

мисленням, із навколишнім світом, із культурно-етнічними реаліями та 

змістом найскладніших абстрактних понять і категорій, які функціонують у 

мові [629, с. 157] розрізняють мовну та концептуальну моделі, що 

перебувають у відношеннях накладання та взаємоперетворення [459, с. 4]. 

Поняття картини світу трактоване по-різному в певних галузях 

науки, звідси і терміни «художня картина світу», «філософська», «релігійна» 

тощо. Якщо ж брати до уваги, що «картина світу» є однією з форм людського 

знання, то вона співвідносна з такими формами знання, як «світогляд», 

«філософська форма знання», «наукова теорія», «наукова картина світу» 

[587, с. 101]. 

Найбільш універсальною є концептуальна картина світу, пов’язана 

з сукупністю знань про світ. Концептуальна картина світу є основою мовної 
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картини, і зміни в ній обов’язково призводять до змін у картині світу мовній. 

Мовна картина світу – засіб експлікації цих знань [291, с. 129].  

Н.М. Сологуб зазначає, що поняття картини світу – фундаментальне 

поняття, що відображає взаємостосунки людини та її оточення [512, с. 10]. 

В.В. Жайворонок указує, що картина світу – це те, що йде передусім від 

людини, плід її сприйняття, фантазій, мисленнєвих процесів і 

перетворювальної діяльності. Всесвіт як всеохопний світ є для людини 

всеосяжним предметом пізнання. Разом із тим світ – це й сама людина, коли 

йдеться про внутрішні її світовідчуття, переживання, розумову діяльність, 

невіддільну від мови як способу організації інформації про сам світ, а ширше 

– всесвіт [173, с.  51]. 

Теорія мовних і концептуальних картин світу – інструмент 

дослідження різноманітних традиційних і сучасних текстів, зокрема й 

замовлянь. 

 

Когнітивні можливості дослідження етимологічної специфіки 

лексики українських народних замовлянь    

Слід висловити також деякі міркування щодо етимологічних 

закономірностей лексики українських народних замовлянь. 

Передусім слід відзначити наявність грецизмів у загальних і власних 

назвах, що вказують на шлях прийняття християнства Київською Руссю з 

Візантійської імперії, де користувалися грецькою мовою. 

По-друге, варто підкреслити, що найменування астральних образів – 

індоєвропейського походження, однак саме в українській та інших 

слов’янських мовах наявні зменшувально-пестливі суфікси, що вказують на 

стародавні культим сонця, місяця та зірок.   

До індоєвропейських належать також образи орла, ворона, гори, дощу, 

що репрезентують верхній світ.    
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З-поміж образів середнього світу індоєвропейські назви мають образи 

й назви земля, поле, берег, ріка, тур, корова, береза, камінь, двері, мед, вино.    

Усі основні образи нижнього світу, а саме вода, море, змій і змія – 

мають індоєвропейські за походженням назви.    

Решта розглянутих образів дохристиянського світобачення в 

українських народних замовляннях мають назви праслов’янського 

походження. Праслов’янський лексичний шар у мові українських народних 

замовлянь репрезентують лексеми: верхній світ – сокіл; середній світ – кінь, 

кобила, віл, ліс, гай, дуб, явір.  Це свідчить про наявність у світобаченні та 

його словесних вербалізаторах двох шарів – праіндоєвропейського і 

пізнішого праслов’янського. Третім іще пізнішим шаром у світобаченні й 

мові замовлянь виступає християнський, репрезентований апелятивною та 

пропріальною лексикою, запозиченою з грецької мови (дослідження 

В.Ф. Вакуленка). Як показала Х.В. Сторожук, подібний тришаровий розподіл 

лексики за походженням спостерігається й у мові українських чарівних 

казок.      

 

Морфологічна специфіка лексики культової сфери в мові українських 

народних замовлянь 

Згідно з гіпотезою, яку розробляють Ю.Л. Мосенкіс і Д.І. Переверзєв, 

низка лексичних одиниць української та інших слов’янських мов містить 

морфологічні свідчення про культову роль позначуваних ними об’єктів у 

праслов’янський період, і таку роль можна припускати й для 

давньоукраїнського періоду. Ідеться про такі лексичні одиниці, як сонце, 

місяць, зірка, серце, яйце, яблуко, батько, у яких зменшувально-пестливий 

суфікс може свідчити про стародавнє культове ставлення до названих 



180 

 

об’єктів. Серед наведених лексем перші три широко використані в текстах 

замовлянь і репрезентують верхній небесний рівень світобудови
5
. 

 

Проблеми квантитативної інтерпретації корпусів текстів замовлянь 

«Збірник українських замовлянь» (рос. Сборник малороссийсих 

заклинаний) П.С. Єфименка – перша в українській фольклористиці збірка 

творів такого жанру, що підкреслює й сам автор, чия перша публікація такого 

матеріалу датована 1858 р. [Єфименко, с. І]. Збірка включає 221 замовляння й 

базована на численних опублікованих і рукописних джерелах. Збирач 

пропонує власну класифікацію текстів: «Кохання» (2 тексти), «Шлюб» (4 

тексти), «Здоров’я і хвороби» (91 текст), «Приватний побут» (37 текстів), 

«Промисли і заняття» (54 тексти, присвячені землеробству і скотарству, деякі 

мають назву «Наука…»), «Відносини суспільні» (3 тексти про взаємини з 

панами і «начальством»), «Ставлення до природи» (20 текстів замовлянь 

сезонів, погоди, пожежі), «Ставлення до надприродних істот» (10 текстів, 

об’єкти замовлянь – вихор, чорток «водяник», потерчата, русалки, упирі).     

Квантитативне дослідження тематико-прагматичного розподілу 

текстів досліджуваного збірника спирається на ідею кореляції між мірою 

деталізації вербалізованоо концепту і його значущістю в картині світу й 

дозволяє зробити такі висновки:   

серед сфер життя, які обслуговували замовляння, першорядну роль 

відігравала сфера людського здоров’я (41% текстів), що свідчить про 

органічну включеність заговірного обряду до народної медицини;    

другу за чисельністю групу становлять «Промисли і заняття» (24,5%) 

– рослинництво і тваринництво;     

третя група – «Приватний побут» (17%), що включає різнорідні тексти 

– збирання зілля, грибів (винятково архаїчні тексти, що нагадують 

мисливську магію, тоді як власне мисливські замовляння у збірці відсутні), 

                                         
5
Усне повідомлення Ю.Л. Мосенкіса. 
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виганяння комах, відганяння вовків і собак, замовляння для поліпшення 

кваші, при золінні плаття, на скарби, на завиття;    

мінімальну кількість замовлянь про кохання і шлюб можна пояснити 

сором’язливістю інформаторів, про надприродних істот – цензурними й 

особливо самоцензурними міркуваннями.     

Деякі замовляння не мають зрозумілого нині утилітарного значення й 

видаються мотивованими суто міфологічним світобаченням. Так, замовляння 

№ 109 має на меті «щоб журавлі закрутились на одному місці і спустились 

додолу», замовляння № 112, виконуване дітьми, спрямоване на те, щоб дикі 

гуси «закрутилися на одному місці». Судячи з того, що в інших замовляннях 

дикі гуси приносять здоров’я (№ 110) і тепло (№ 111), може йтися про 

магічний обряд упливу на тварин, яких уважають вісниками сприятливих для 

людини подій (пор. роль гусей у казці про Івасика-Телесика).    

12 текстів із рукописної збірки замовлянь, переважно бджільницьких, 

мають назву «Наука…», наприклад, «Наука від горобців» (№ 140) та ін.    

7 текстів мають назву «Молитва», наприклад, «Молитва од звіра» (№ 

156). 

Хоча українські замовляння ще далеко не повністю зібрані, однак уже 

наявні варто дослідити за розподілом тематичних груп, а відповідно – 

виявити найчастотніші групи лексики і мовних засобів граматичних та 

синтаксичного рівнів, що пов’язані з певною функціональною метою.  

Отож, за спрямованістю замовляння, уміщені в збірнику «Українські 

замовляння» (1993) поділяються на такі групи: 

Сімейне і особисте життя – 25 

Індивідуальне благополуччя – 11 

Присушки – 14  

Благополуччя в суспільних відносинах – 13  

Господарські успіхи – 24  

Загалом – 4 
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Урожай і погода – 12 

Бджоли – 8  

Здоров’я людей і свійських тварин – 88  

Для загальної міцності – 4  

На спокійний сон – 4 

Проти вогника та інших хвороб – 8  

Проти кровотечі – 17 

Проти зубного болю – 14  

Проти лихоманки, бешихи тощо – 11 

Від пристріту – 18  

Від укусів змій – 11  

Загалом – 150  

Найголовніший висновок, який можна зробити, виходячи з 

тематичного розподілу замовлянь в аналізованому збірнику, – це відчутна 

неповнота самого корпусу замовлянь. Так, у збірнику майже не представлені 

замовляння на шкоду (за винятком кількох проти ворогів, які ми віднесли до 

групи «благополуччя в суспільних відносинах»). З іншого боку, надзвичайно 

мала кількість замовлянь, які стосуються суспільних і сімейних відносин. 

Так, народна медицина і магія представлені більш ніж половиною замовлянь, 

тоді як стосунки у межах родини майже не фігурують у вміщених 

замовляннях.  

Групування текстів замовлянь за спрямуванням має бути одним із 

параметрів кодифікації таких текстів у вигляді формул. 
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Висновки до розділу 2    

 

Методологічними основами дослідження текстів українських 

народних замовлянь виступають положення про: 1) діалектичну взаємодію 

внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників мовного 

розвитку (С.В. Семчинський); 2) вираження мовної картини світу на всіх 

рівнях мови (І.О. Голубовська); 3) різноаспектну інтелектуалізацію мови в 

перебігу її розвитку (Л.І. Шевченко); 4) особливу роль внутрішньої форми 

слова в еволюції мовної картини світу (О.О. Потебня, О.С. Снитко); 

5) виняткову важливість сакрально-магічних і міфопоетичних вимірів мови 

(В.М. Топоров, Н.В. Слухай); 6) етнолінгвістичний потенціал мови й 

особливо ключових слів – знаків культури (В.В. Жайворонок, Л.П. Іванова, 

В.П. Мусієнко); 7) діалектику універсальних та ідіоетнічних чинників 

розвитку не тільки мовознавчої науки (С.М. Лучканин), а й мови, фольклору 

та ін.    

Запропонований комплекс робочих гіпотез дослідження, який вкючає 

положення про 1) замовляння як найбільш репрезентативну реалізацію як 

магічної, так і сугестивно-впливової функцій мови; 2) корпус замовлянь 

певної мови (зокрема й української) як цілісний сегмент архаїчної магіко-

міфологічної мовної картини світу; 3) синкретизм замовлянь в аспектах 

єдності вербального і невербального, фольклорного і літературного, 

дохристиянського і християнського компонентів.    

Мовні ідентифікатори текстів замовлянь як різновиду магічних 

текстів у цілому можуть бути виділені на різних мовних рівнях. Замовляння 

виступають як варіант сакральних текстів у цілому, через те може йтися про 

реалізацію загальних принципів організації сакрального тексту в такому 

частковому, більш спеціальному випадку, як замовляння. 

Наявні класифікації текстів замовлянь не мають чіткої будови, 

зокрема не задовольняють вимоги логіки про здійсненя класифікації на одній 
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основі. Оскільки основною метою замовляння, як і здійснення замовляльного 

обряду в цілому, є реалізація його прагматичної функції, тобто досягнення 

очікуваного ефекту, то класифікацію доцільно здійснювати передусім на 

основі дослідження варіативності сфер реалізації прагматики. 

Таким чином, замовляння можуть бути класифіковані як спрямовані 

на 1) здоров’я людського організму, 2) здоров’я та плодючість свійської 

худоби, рослинного світу, 3) сприятливість сезонних умов, погоди, 4) 

міжособистісні взаємини, 5) соціальні взаємини. Слід підкреслити нечіткість 

меж між окремими сферами, зважаючи на архаїчні уявлення про нероздільну 

єдність людини, тваринного і рослинного світу, усієї природи.    

Для формалізованого опису текстів українських замовлянь та 

подальшого дослідження втіленого в них сегменту архаїчної 

етнонаціональної мовної картини світу доцільним видається використання 

прийому моделювання концептуальної структури тексту замовляння, що 

передбачає ідентифікацію набору ключових концептів кожного замовляння 

та послідовності їх вербалізаційного втілення.     
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Розділ 3 

 

МОВНА КАРТИНА СВІТУ 

В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ:    

ПАРАДИГМАТИЧНИЙ ВИМІР    

 

 

3.1. Вербалізація концептів язичницького 

та християнського світобачення: 

концептуальна структура всесвіту замовлянь 

 

 

3.1.1. Язичницький космос: загальні зауваги       

 

ПРОСТІР – винятково важливий концепт у замовляннях, вербалізація 

якого залежить від діалектичної взаємодії язичницьких і християнських 

начал досліджуваних текстів.    

Картина світу може бути репрезентована за допомогою просторових 

(верх-низ, правий-лівий, схід-захід, далекий-близький), часових (день-ніч, 

зима-літо), кількісних, етичних та інших параметрів [306, с.64].  

ЧАС і ПРОСТІР належать до найфундаментальніших категорій 

людського мислення, за допомогою яких осмислюють навколишнє 

середовище. На відміну від сучасних наукових уявлень, носії архаїчної 

фольклорної свідомості уявляли і час, і простір неоднорідними. Сакральна 

концентрація простору відбувалася навколо міфологічно важливих об’єктів 

(дім, храм, священна територія), а сакральна концентрація часу – навколо 

свят, передусім календарних. Рух небесних світил належить до тих 

природних явищ, які поєднують просторові і часові категорії. Простір 
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уважають за більш первинну категорію, на основі якої вибудовується 

осмислення часу (див. лінгвокультурологічні дослідження М.А. Болобан, 

О.І. Бондаря, Л.Л. Звонської, Т.А. Харитонової, лінгвоміфологічні студії 

В.В. Іванова, В.М. Топорова). 

На факт осмислення часу в поняттях простору звертали увагу 

дослідники категорії часу як у філософському, так і в лінгвістичному аспекті. 

Репрезентація часу в термінах простору властива багатьом мовам світу [386, 

с.98]. Уявлення про час, очевидно, завжди певною мірою спираються на 

уявлення про простір, і всяка орієнтація в часі так або інакше передбачає 

орієнтацію в просторі. Навіть говорячи про час у найбільш абстрактному 

його розумінні, вживають такі вислови, як лінійність часу, локалізація в часі 

тощо, тобто використовують просторові образи [520; 521; 522]. 

В архаїчній моделі світу ПРОСТІР не протиставлений ЧАСОВІ, а в 

найбільш сакральних ситуаціях (що, за архаїчними уявленнями, саме й 

утворюють для людини рівень найвищої реальності) ПРОСТІР і ЧАС 

невіддільні одне від одного, вони утворюють єдиний просторово-часовий 

континуум [558, с.231].  

Засобами оформлення міфологічних уявлень про простір виступають 

концепти СВІТОВОГО ДЕРЕВА і ПЕРШОЛЮДИНИ, навколо яких 

ПРОСТІР Всесвіту організовується в перебігу акту створення світу – 

космогонії. Міфологічному світу властиве специфічне міфологічне розуміння 

простору: він уявляється не як континуум, а як сукупність окремих об’єктів. 

Так, наприклад, СВІТОВЕ дерево не тільки поєднує НИЖНІЙ, 

СЕРЕДНІЙ та ВЕРХНІЙ СВІТИ, існуючи у просторі, а й «росте у світі часу, 

нарощує кільця як показник свого віку, а його віти сягають небес і вічності», 

«світове дерево визначає смислову і формальну організацію часу і простору 

універсуму» [477, с. 39].  

Концепт ШЛЯХУ в українській мові розглядають як наслідок 

узаємодії ідей простору і руху [424].  



190 

 

Простір і час не тільки існують об’єктивно, а й люди суб’єктивно 

переживають і усвідомлюють його, причому в різних цивілізаціях і 

суспільствах, на різних стадіях суспільного розвитку, у різних шарах того 

самого суспільства і навіть окремими індивідами ці категорії сприймають і 

застосовують неоднаково [139, с. 43–44].  

Теоретичні основи проблематики художнього часопростору заклали 

праці М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана, В.М. Топорова та ін. 

У праці «Простір і текст» В.М. Топоров відзначає існування двох 

понять простору: за І. Ньютоном і за Г. В. Лейбніцом. У першому випадку 

простір – це «дещо первинне, самодостатнє, незалежне від матерії...». У 

другому випадку простір – «дещо відносне, що залежить від об’єктів, які в 

ньому знаходяться, визначене порядком існування речей» [558, с. 228].  

Одним із важливих показників кризи архаїчної міфопоетичної 

космології виступає відмова від ідеї гетерогенного простору і тяжіння до 

його геометризації, що передбачає певну незалежність міри й форми 

простору від розташованих у ньому об’єктів. На пізнішому етапі осмислення 

навколишнього світу основну роль відіграють саме геометричні символи, що 

описують структуру Космосу в його вертикальному й горизонтальному 

аспектах, показують «ущільнені образи Всесвіту», а саме (в порядку такого 

ущільнення) Землю, країну, місто, храм, вівтар. Однак використання 

геометричних символів для опису саме сакралізованого простору промовисто 

свідчить про те, що саме ці фігури ще не стали належністю виключно 

геометрії [562, с.35–36].  

Майже всі дослідники наголошують на високій змістовій 

навантаженості простору, чи, за термінологією окремих учених, 

часопростору, тобто хронотопу. Так, Г. Слепухов уважає, що простір виконує 

функції організації композиційної структури твору, важливіші за 

змістовністю тільки сюжет та фабула [466, с. 67]. 
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Узвичаєно вважати, що ментальна репрезентація світу у вигляді 

тришарової структури – ВЕРХНІЙ (НЕБЕСНИЙ) СВІТ, СЕРЕДНІЙ 

(ЗЕМНИЙ) СВІТ та НИЖНІЙ (ВОДНО-ПІДЗЕМНИЙ) СВІТ – належить до 

найфундаментальніших особливостей міфологічного мислення, властивого 

архаїчним уявленням різних народів світу (МНМ).      

 

 

3.1.2. Верхній (небесний) світ    

 

Концепти верхнього небесного світу вербалізовані найменуваннями 

астральних об’єктів та птахів.    

Найбільшою мірою сакрально навантаженими в мові українських 

народних замовлянь є найменування небесних об’єктів. Розглянемо деякі, на 

наш погляд, найбільш репрезентативні приклади. 

У замовлянні від уроку жінка говорить, що вона йде «зорями 

одягнена, місяцем підперезана» [Єфименко, с. 25], тобто співвідносить себе з 

небесними образами. 

У замовлянні скотини від звіра спершу моляться Господові Богу, 

Святому Духові, Святому Миколаєві, Святому Михайлу, Святій Пречистій, 

Святому Вознесінню, Святій Покрові і Святому Юрію, а далі продовжують: 

«і тебе прошу, краснеє сонце, і тебе прошу, ясний місяцю, і вас прошу, зорі-

зорениці, Божії помічниці» [Єфименко, с. 49], що свідчить про взаємодію 

язичницької і християнської ідеології й, можливо, включення християнських 

образів у давні язичницькі молитви. 

У «молитві до рушниці» (!) говориться, що «віл держить місяць» 

[Єфименко, с. 52], і таке твердження можна інтерпретувати як свідчення про 

давні космологічні уявлення. 

Під час дощу діти викликають сонце: «зійди, зійди, сонечко» 

[Єфименко, с. 65], далі наведені римовані рядки, що могли за допомогою 
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ритміки і суголось підсилювати, за стародавніми магічними уявленнями, 

ефект від вимовлюваного слова. 

Відзначені й ворожіння за допомогою комахи під назвою сонечко у 

хмарну погоду: якщо вона швидко полетить з рук, то скоро визирне сонце 

[Єфименко, с. 65]. 

У гуцулів летавиця – дух у вигляді летючої зірки, який може 

набирати подоби чоловіка – тоді це перелесник, або дівчини. Коли падає 

зірка, говорять: «Баран третяк голову зломив, та й ти» [Єфименко, с. 70]. 

Таким чином, українські замовляння демонструють збереження 

залишків космічного світогляду язичницького періоду, що свідчить про 

значну увагу давніх українців до неба, сонця, місяця, зірок і поклоніння їм. 

Нижче запропоновано лексикографічну інтерпретацію найважливіших 

концептуальних маркерів простору в текстах замовлянь та їхніх основних 

вербалізаторів.    

СОНЦЕ: сонечко яснеє! Ти святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, 

величне й поважне [Українські 1993, с. 34], сонечко, ясне, красне <…>ясне-

красне, як сонечко [Українські 1993, с. 35], сонце мені у вічі [Українські 1993, 

с. 37], сонце [Українські 1993, с. 57 двічі], краснеє сонце [Українські 1993, с. 

143], зійди, зійди, сонечко [Українські 1993, с. 173]. Несподіваною є 

аксіологія такого образу: під сонцем під жорстоким [Українські 1993, с. 

146]. Як зазначає М.О. Новикова, сонце – денне, передусім ранкове божество 

замовлянь. Дослідниця підкреслює незначну репрезентованість або 

відсутність солярної атрибутики на відміну від багатої атрибутики місяця 

[Українські 1993, с. 204–205]. Подібну ситуацію зустрічаємо в мистецтві 

трипільської культури, де образ місяця панівний, а образ сонця невідомий (!). 

Це може вказувати на нічний період виконання обрядів, опосередковано – й 

на роль астрономії в міфології
6
. 

                                         
6
Усне повідомлення Ю.Л. Мосенкіса.    
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МІСЯЦЬ: місяцю [Українські 1993, с. 36, 37], місяць мені у плечі 

[Українські 1993, с. 37], місяцю-князю! [Українські 1993, с. 71], місяць у небі 

[Українські 1993, с. 72, 73], місяць на небі [Українські 1993, с. 74], перший 

княжич місяць на небі [Українські 1993, с. 75], місяцю, молодий княже! 

[Українські 1993, с. 74], місяцю молодий [Українські 1993, с. 81], місяцю, 

місяцю! У тебе роги золотії [Українські 1993, с. 77], місяцю-Маю 

[Українські 1993, с. 82], молодик, молодик! В тебе роги золоті [Українські 

1993, с. 83], місяцеві золотії роги [Українські 1993, с. 84], тобі, місяцю, 

сповні [Українські 1993, с. 85], тобі, місяцю, насвітитися [Українські 1993, 

с. 85], ти, місяцю ясний, ти на небі красний [Українські 1993, с. 135], ясний 

місяцю [Українські 1993, с. 143]. М.О. Новикова підкреслює, що Місяць – 

найчастіше згадувана в замовляннях магічна астральна сила, однак і цього 

образу торкнулася християнізація [Українські 1993, с. 199–200].       

ЗІРКИ: зірочко вечірняя і світовая! [Українські 1993, с. 38], зорі-

зоряниці [Українські 1993, с. 39, 94, 117], зорі, зірниці <…>ясні, красні межи 

зірками [Українські 1993, с. 40], зорі-зірниці [Українські 1993, с. 135], зорі-

зорениці [Українські 1993, с. 143].    

ТУЧА: туче, туче, туче, красная дівице… туче, туче, туче, звалем 

тя к моїй вечері [Українські 1993, с. 178]. 

До концептів верхнього світу належить також огненний бугало.    

ОГНЕННИЙ БУГАЛО: огненний бугало (названий тричі в одному 

тексті)[Українські 1993, с. 41]. М.О. Новикова припускає, що це метеорит або 

блискавка [Українські 1993, с. 203]. Очевидно, розгляданий образ у народних 

уявленнях міг бути співвіднесений із образом змія як блискавки, метеора 

тощо, про який ідеться нижче.            

Верхній світ репрезентований іконцептами птахів, передусім сокола, 

а також орла, ворона та ластівки.    

СОКІЛ: очі соколині, а брови соболині [Українські 1993, с. 37], я до 

тебе на соколі йду, ти ж глянь на мене соколиними очима [Українські 1993, 
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с. 37], дванадцять соколів [Українські 1993, с. 99], на коні буланому, на сідлі 

соколиному [Українські 1993, с. 193] – семантика образу соколиного сідла 

недостатньо піддається інтерпретації. М.О. Новикова зазначає, що сокіл у 

групі диких птахів безсумнівний лідер, сокіл належить до найархаїчнішого 

шару світобудови замовлянь [Українські 1993, с. 220]. Як підкреслює 

Л. Іваннікова, символ сокола – птаха, що летить вниз і опускається в глибину 

Синього моря, є також золотистий тризуб на голубому тлі, родовий знак 

Київських князів, прадавній герб України [151, с. 32]. Деякі дослідники 

вважали, що в образі сокола стародавні українці поклонялися сонцю [Нечуй-

Левицький 1993, с. 5].  

Виняткове значення для інтерпретації специфіки вербалізації 

дохристиянського світогляду в мові українських народних замовлянь має той 

факт, що концепт сокола як один із найважливіших є спільним для замовлянь 

і героїчних колядок. Те саме стосується й концепту дерева.           

ОРЕЛ: орел [Українські 1993, с. 64], орел сизокрилий [Українські 

1993, с. 139];    

ВОРОН: на синьому морі, на камені ворон сидить [Українські 1993, с. 

111];    

ЛАСТІВКА: ластівко, ластівко! [Українські 1993, с. 130].       

Концепт гори поєднує рівні верхнього небесного і середнього земного 

світів.    

ГОРА: з кам’яної гори [Українські 1993, с. 70], гора кам'яна 

[Українські 1993, с. 142], чорная гора [Українські 1993, с. 124]. Концепт 

ЧАРІВНОЇ ГОРИ, зокрема СКЛЯНОЇ ГОРИ, наявний у чарівних казках, де 

ГОРА – не просто елемент верхнього світу, а вмістилище скарбів, магічних 

засобів, місце мешкання чарівників тощо.      

Концепт гоголя як водного птаха поєднує верхній небесний світ із 

нижнім водним, і в замовлянні актуалізовано саме його водну стихію.    



195 

 

ГОГОЛЬ: ой вилинь, вилинь, гоголю! Винеси літо з собою [Українські 

1993, с. 172]. Цей птах як медіатор між рівнями світобудови виступає в 

насиченому язичницькими міфологічними образами «Слові о полку 

Ігоревім», а саме у сцені символічного перевтілення князя Ігоря. Гоголь як 

персоніфікація водного світу протиставлений соколові як персоніфікації 

небесного світу. Не виключено, що певну роль у такому зіставленні і 

протиставленні міг відігравати звуковий перегук слів у їх давньоукраїнській 

формі: соколъ – гоголь.     

Дощ належить до концептів водного світу, однак утілює небесну 

воду, що спадає на землю, поєднуючи верхній небесний і середній земний 

світи.    

ДОЩ: іди, іди, дощику, зварю тобі борщику! [Українські 1993, с. 174]. 

Водночас наявні свідчення християнізації розгляданого концепту: 

Дай, Боже, дощик цебром, відром, дійницею! [Українські 1993, с. 174].      

Вербалізація концепту дощу в замовляннях засвідчує наявність 

аграрної магії як намагання впливати на погоду та інші сили природи з 

метою забезпечення родючості, зокрема родючості землі. Такі замовляння за 

функціями дуже близькі до календарно-обрядової поезії. Концепт дощу 

співвіднесений із образом землі (див. нижче), оскільки символізує небесний 

вплив на земну родючість.    

 

3.1.3. Середній (земний) світ    

 

Концепти середнього (земного) світу включають саму землю, поле, 

берег, пісок, тварин, рослини, об’єкти неживої природи, рукотворні земні 

об’єкти, людей.    

ЗЕМЛЯ: свята земля [Українські 1993, с. 50], земля мати [Українські 

1993, с. 100], земле Тетяно! [Українські 1993, с. 136], земля Тетяна 

[Українські 1993, с. 170]. Образ священної землі втілений, серед іншого, у 
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стародавній присязі, коли шматок землі клади на голову. В Україні така 

присяга засвідчена і в ХІ, і в XVII століттях [26, т. 1, с. 153–154]. Як 

підкреслює І.Я. Франко, «На святу землицю найстарша присяга» (цит. за: 

[116, с. 47]). Традиційно вважають, що концепт Матері Сирої Землі посідав 

одне з ключових місць у дохристиянському світогляді Київської Русі 

(дослідження В.Л. Комаровича, Б.А. Успенського та ін.).           

ПОЛЕ: по чистому полю [Українські 1993, с. 122]. Образ чистого 

поля наявний уже у «Слові о полку Ігоревім». Можна припускати 

наджанрову природу цього мікроконтексту, властиву передусім епічним 

оповідям; із епосу мікроконтекст міг перейти й в епічні компоненти чарівної 

казки .       

БЕРЕГ: береги [Українські 1993, с. 127], луги-береги [Українські 1993, 

с. 133], луга і берега [Українські 1993, с. 135, 136];    

ПІСОК: жовті піски [Українські 1993, с. 128], жовтий пісок 

[Українські 1993, с. 148].       

На відміну від моря, концепт якого розглянутий нижче, концепт ріки 

втілює суто земну воду.    

РІКА: ріки і моря [Українські 1993, с. 135]. Ріка – поширений концепт 

чарівної казки, де вона може виступати або як межа, або як персоніфікація 

однієї з природних сил.      

Серед концептів тварин чільне місце посідає кінь, трапляється також і 

кобила, тур, корова, віл, хорт.    

КІНЬ: кінь, коня [Українські 1993, с. 43], на сірім коні [Українські 

1993, с. 96], на коні буланому [Українські 1993, с. 193]. «Кінь уособлює для 

українця вільне життя, нескорений дух, стрімкість дій і вчинків. ...Кінь як 

вихор життя, виразник ідеї його стрімкості й скороминучості викликає 

почуття долання простору і часу, а з ними лиха, нещасть» [Кононенко 1996, 

с. 151, 153]. Концепт коня в українській народній свідомості зберігає багато 

дохристиянських мотивів [115]. У часи Київської Русі язичницький культ 
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коня був пов'язаний із культом богині [64, с. 67–69; 65, с. 93, 96]. Культ коня 

був іздавна поширений у різних індоєвропейських народів [272; 445; 776]. 

Дослідники припускають, що саме з українських степів конярство і культ 

коня поширилися на інші території [272, с. 81–82]; 

КОБИЛА: на сивій кобилі [Українські 1993, с. 65];    

ТУР: тури [Українські 1953, с. 57]. Уважають, що у східних слов’ян 

язичницького періоду існував культ тура [65, с. 72–74; 286; 526], джерела 

періоду Київської Русі згадують про наявність у Києві Турової божниці.        

КОРОВА: до кістяної корови [Українські 1993, с. 70];    

ВІЛ: чорним волом їду [Українські 1993, с. 190];    

ХОРТ: три хорти: один білий, другий сірий, третій червоний 

[Українські 1993, с. 121].    

Макроконцепт РОСЛИНИ включає узагальнений концепт ЛІС і більш 

індивідуальні концепти ДУБ, БЕРЕЗА, ВЕРБА, ЯВІР та КАЛИНА, а також 

ТРАВА. Слід зважати на те, що концепти дерев, поряд із утіленням 

макроконцепту СВІТОВЕ ДЕРЕВО (дослідження В.М. Топорова, 

Н.В. Слухай), мають індивідуалізовані риси, зокрема в українських баладах, 

ліричних піснях, чарівних казках та інших жанрах народної творчості.      

ЛІС: на ліси дрімучії [Українські 1993, с. 95], на пущі і на сухий ліс 

[Українські 1993, с. 116, 128], чорний ліс [Українські 1993, с. 120], під лісом, 

під чорним, під високим [Українські 1993, с. 146]. Іще Я.Ф. Головацький 

підкреслював, що ліси були у слов’янських язичників предметами 

особливого поклоніння, по лісах, дібровах, заповітних гаях чи біля окремих 

дерев, особливо старих, поклонялись божеству [90, с. 49, 64]. Ліс як 

непізнаний, неосвоєний, чужий простір протиставлений дому, селу як 

освоєному людиною, своєму просторові, з одного боку, і як сакральний 

(через те й місце дії чарівних казок, дохристиянських обрядів) 

повсякденному побутові села. Однак протиставлення дому і лісу – це 

протиставлення двох сакральних сутностей, людської і надлюдської.            
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ГАЙ: до зеленого гаю, а до тихого Дунаю [Українські 1993, с. 188]. 

Необхідно підкреслити, що гай і Дунай поєднані й у текстах такого жанру 

календарно-обрядової поезії, як жниварські пісні: Ой за гаєм, за Дунаєм // За 

новою коморою // Росте жито з ожиною... 

Очевидно, в такому поєднанні відігравала роль не тільки рима, а й 

передусім зіставлення і протиставлення концептів ДЕРЕВА як своєрідної 

вертикальної осі простору і РІКИ як своєрідної горизонтальної осі простору.    

Візантійський історик Прокопій Кесарійський зазначає, що слов’яни 

мали священні гаї і поклонялися старим деревам. Коментуючи це 

повідомлення, Я.Ф. Головацький додає, що священні гаї замінювали храми. 

Ліси, гаї, дерева також вважали житлом богів [90, с. 49, 64]. Моління давніх 

слов’ян відбувалося найчастіше у священних гаях, біля цілющих джерел і 

обожнюваних дерев. У священних гаях заборонялося рубати дерева, рвати 

квіти, ловити пташок, адже ці ліси й гаї вважалися житлом богів [294, с. 42].          

ДУБ: дуб на землі [Українські 1993, с. 73], дванадцять дубів 

[Українські 1993, с. 99], дубе, дубе! Ти чорний [Українські 1993, с. 101], 

дубочки синочки [Українські 1993, с. 101], дуб і березо [Українські 1993, с. 

101], за морем два дуба [Українські 1993, с. 103], дуб розложистий, барзо 

хороший [Українські 1993, с. 149], дуб золотокорий [Українські 1993, с. 152], 

дуб дубнястий [Українські 1993, с. 158]. Культ дерев, особливо дуба, був 

дуже розвинутий у язичників Київської Русі [3]. Концепт світового дерева є 

одним із найважливіших в українських колядкових текстах [10], і це 

споріднює замовляння з космогонічними колядками.             

БЕРЕЗА: білая береза [Українські 1993, с. 101], дуб і березо 

[Українські 1993, с. 101];    

ВЕРБА: верба [Українські 1993, с. 146];    

ЯВІР: ні дуба, ні явора, ні берези [Українські 1993, с. 119];    

КАЛИНА: у моря калина [Українські 1993, с. 93], калиновим мостом 

[Українські 1993, с. 60], калиновий міст [Українські 1993, с. 153].    
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На сприйняття концепту того або іншого дерева в дохристиянському 

світобаченні міг упливати рід іменників, які позначають ці дерева, оскільки 

саме граматичний рід міг відігравати певну роль в асоціюванні дерева і 

дівчини або хлопця.       

ТРАВА: камінь з травою [Українські 1993, с. 104].      

До рукотворних водних джерел належить колодязь, концепт якого в 

замовлянні набуває антропоморфізації.    

КОЛОДЯЗЬ: колодязю Іване [Українські 1993, с. 135–136]. Колодязь 

відіграє важливу роль і в чарівних казках.      

До нерукотворних, природних земних об’єктів належить передовсім 

КАМІНЬ, концепт якого доволі детально вербалізований у текстах 

замовлянь.     

КАМІНЬ: чорний камінь [Українські 1993, с. 64, 124], камінь білий 

[Українські 1993, с. 71], біле каміння [Українські 1993, с. 133], на червонім 

камені [Українські 1993, с. 98], камінь у морі [Українські 1993, с. 72], камінь 

у полі [Українські 1993, с. 75], на тім морі камінь [Українські 1993, с. 107], 

золотий камінь [Українські 1993, с. 153], пор. дівка кам’яна [Українські 

1993, с. 69], камінная жена [Українські 1993, с. 124], камінь з травою 

[Українські 1993, с. 104], на камені ворон сидить [Українські 1993, с. 111]  – 

чотири останні мікроконцепти поєднують світи живої і неживої природи в 

архаїчному магічно-міфологічному світогляді. Слід підкреслити, що носії 

дохристиянського світобачення, очевидно, не протиставляли живої і неживої 

природи, наділяючи всі спостережувані об’єкти душею відповідно до 

анімістичних уявлень. КАМІНЬ – винятково сакральний концепт і в чарівній 

казці.             

КРЕМІНЬ: коріння і креміння [Українські 1993, с. 135], креміння і 

коріння [Українські 1993, с. 136], і креміння, і коріння [Українські 1993, с. 

170] – сполучення слів свідчать про стале поєднання концептів живої і 

неживої природи.    
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До концептів рукотворних земних об’єктів належать меч, двері, 

крісло, міст, мед-вино, могила.      

МЕЧ: меч [Українські 1993, с. 43], мечем [Українські 1993, с. 65];    

ДВЕРІ: залізними дверима [Українські 1993, с. 88];        

КРІСЛО: на золотім кріслечку [Українські 1993, с. 107];    

МІСТ: калиновим мостом [Українські 1993, с. 60], калиновий міст 

[Українські 1993, с. 153];       

МЕД-ВИНО: мед-вино пили [Українські 1993, с. 98];    

МОГИЛА: високіїмогили [Українські 1993, с. 34], долини і могили 

[Українські 1993, с. 135].    

Серед розгляданих концептів ДВЕРІ і МІСТ символізують перехід із 

одного простору в інший і фігурують, серед іншого, й у чарівних казках.    

Концепти антропоморфних персонажів можуть бути класифіковані на 

три групи – люди-християни, християнські святі та божественні діячі та 

язичницькі концепти. Дві перші групи розглянуті далі в контексті 

реконструкції християнського шару світобачення українських народних 

замовлянь, через те зосередимося на третій групі концептів.    

ДОМОВИЙ: отець домовий [Українські 1993, с. 44];    

КІСТЯНА БАБА: кістяна баба [Українські 1993, с. 70];    

МОРОЗ: морозе, морозе! Іди до нас вечеряти [Українські 1993, с. 

171].     

Домовик – як правило, персонаж так званих биличок або 

міфологічних легенд, у чарівних казках він не трапляється.    

Слід особливо підкреслити наявність концептів язичницьких 

чаклунів, осмислених у негативному контексті.    

ПЛАНІТНИК, ПЛАНІТНИЦЯ: ішло два планітники, <…>дві 

планітниці (двічі) [Українські 1993, с. 108]. Важливо, що зазначені образи 

наіменовані лексемами грецького походження, що пов’язано, очевидно, з 

книжними джерелами запозичення.    
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3.1.4. Нижній (водно-підземний) світ    

 

НИЖНІЙ СВІТ у замовляннях репрезентований концептами ВОДИ, 

МОРЯ та ЗМІЯ.     

ВОДА: вода Уліяна [Українські 1993, с. 100], водо Уляно [Українські 

1993, с. 136], вода Оляна (двічі) [Українські 1993, с. 170] водо Єлено! 

[Українські 1993, с. 132]. М.О. Новикова підкреслює багатоваріантність 

концепту ВОДИ в українських замовляннях. Водна символіка поряд із 

астральною належить до найважливіших у язичницьких культах стародавніх 

слов’ян [Українські 1993, с. 209–211, 214].        

МОРЕ: понад синім морем [Українські 1993, с. 58], на синьому морі 

[Українські 1993, с. 68, 111], по синьому морю [Українські 1993, с. 122], синє 

море [Українські 1993, с. 128], за морем два дуба [Українські 1993, с. 103], на 

тім морі камінь [Українські 1993, с. 107]; 

ЗМІЙ, ЗМІЯ: лютий змій, лютий змію (двічі) [Українські 1993, с. 68]; 

змія-кропиня [Українські 1993, с. 147], люта змія [Українські 1993, с. 151], 

Олена змія, Олена-змія [Українські 1993, с. 151]. Деталей найменувань змія й 

змії в замовляннях навіть більше, ніж деталей у найменуваннях місяця, як 

підкреслює М.О. Новикова. Розроблена атрибутика – показник особливої 

важливості та архаїчності персонажа. Християнізація зачепила зміїну 

символіку дуже й дуже слабко [Українські 1993, с. 216–218]. Концепт 

ЛЮТОГО ЗМІЯ, засвідчений у текстах українських народних замовлянь, 

трапляється вже на початку тексту давньоруської билини про Вольха 

Всеславича, а саме в описі його народження; цю билину традиційно 

вважають чи не найархаїчнішою з усіх збережених.       

Підкреслюють, що концепт ЗМІЯ або ЗМІЇ у слов’янській традиції не 

сприймали первісно як безумовно негативний, і мотив змія-предка, змія-

помічника не поступався за значенням мотиву змієборства [234, с. 62]. 
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Свідченням первісної позитивності концепту ЗМІЯ в українській народній 

традиції можна вважати культ хатнього вужа [116, с. 41; 142]. 

Концепт ЗМІЯ або ЗМІЇ не обмежений тільки нижнім рівнем 

світобудови, підземно-водним середовищем, а й певною мірою пов’язує 

верхній і нижній світи, коли йдеться не тільки про крилатого змія, а й про 

образ блискавки як змії. Дослідники українського фольклору підкреслюють, 

що змія традиційно асоціюють із блискавкою, удари грому з небесною 

битвою [151, с. 39]. 

Згідно з народними уявленнями південних слов’ян, летючий змій 

асоціюється з зірками, метеорами, райдугою. Вогонь, який розсипається 

іскрами з рота летючого змія, і світло, що йде від нього, – характерна риса 

цього персонажа: під час польоту він виглядає як вогняна маса, зірка, що сяє 

чи падає, вогняний птах із хвостом. Активність змія посилюється під час 

грози, а також при появі градових хмар, борцем із якими він виступає. 

Головною функцією летючого змія є його здатність впливати на атмосферні 

явища. Гадають, що у кожного села є свій змій-захисник, який охороняє від 

граду тільки поля, які належать цій громаді. Змій може асоціюватися з 

радугою, котра п’є воду з моря [Славянские древности, с. 330–331]. Подібно 

до південнослов'янських вірувань, західноукраїнські повір’я ототожнюють 

вітер зі змією, яка з часом перетворюється на летючого змія, або пов’язують 

появу вихору й бурі зі змією, в якої виросли крила [Славянские древности, с. 

335]. 

Не можна виключати того, що концепт ЛЕТЮЧОГО або принаймні 

НЕБЕСНОГО ЗМІЯ сягає праслов’янського періоду, що дозволяє більш 

глибоко і діархонічно інтерпретувати варіанти досліджуваного концепту в 

текстах українських народних замовлянь та інших фольклорних жанрів.         

Як концепт ГОРИ поєднує ВЕРХНІЙ і СЕРЕДНІЙ СВІТИ, так само 

концепти ВОДИ, МОРЯ та ЗМІЯ поєднують СЕРЕДНІЙ і НИЖНІЙ СВІТИ.                 
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3.1.5. Онімне втілення язичництва    

 

Дохристиянський ономастикон традиційно виступає винятково 

інформативним джерелом реконструкції світобачення стародавніх українців. 

М.Л. Худаш підкреслює тісний двосторонній зв’язок дослідження 

походження імен язичницьких персонажів і з’ясування їхніх функцій. 

Водночас дослідник відзначає, що для результативного вивчення функцій та 

імен дохристиянських персонажів не розроблено належною мірою надійної 

теоретичної та методологічної бази. А тим часом такі дослідження важливі 

для висвітлення питань українського етногенезу та лінгвогенезу [605, с. 3, 8, 

11].    

Доцільним видається поставити питання про те, яке з 

дохристиянських божеств Київської Русі можна вважати найближчим до 

функції покровителя обрядів замовляння, язичницьких молитов. На наш 

погляд, є всі підстави припускати, що таку функцію міг виконувати Велес / 

Волос. З одного боку, саме його онуком названий у «Слові о полку Ігоревім» 

віший співець Боян. З другого боку, Велес як «скотій бог», поряд із Перуном, 

виступає покровителем присяги руських купців у «Повісті временних літ». 

Отже, це божество є найтісніше пов’язаним із концептом СВЯЩЕННОГО 

СЛОВА, що належить, очевидно, не тільки до спільноіндоєвропейської, а й, 

слід гадати, до загальносвітової традиції, є світоглядною універсалією.     

Якщо Велес покровительствує священному слову поезії і сакральним 

формулам клятви, то, очевидно, саме він і виступав божественним 

помічником у здійсненні замовляльного обряду, центральною частиною 

якого так само було священне слово.    

Ще ближчим до священнодії словом видається образ співця Бояна 

«Слова о полку Ігоревім», однак, на відміну від образу Велеса, образ його 

онука не розглядають серед міфологічних.         
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Дохристиянське світобачення репрезентоване, поряд із апелятивною 

лексикою, також власними іменами. Звертає на себе увагу 

антропоморфізація концептів РОСЛИН, що її можна розглядати в контексті 

анімістичного світогляду: Калина, Малина і Шипшина [Українські 1993, с. 

60].                                   

До власних імен, що вербалізують концепти язичницького світогляду, 

належать також територіальні найменування (топоніми): на Білу Русь 

[Українські 1993, с. 86], до зеленого гаю, а до тихого Дунаю [Українські 

1993, с. 188].       

Слід звернути особливу увагу на вербалізатори язичницьких 

концептів, що були освоєні християнством: голубу [Українські 1993, с. 46], 

півень [Українські 1993, с. 64], на білім коні [Українські 1993, с. 67], золота 

корона [Українські 1993, с. 71], місяць праведний [Українські 1993, с. 78], 

огні, ангели і архангели [Українські 1993, с. 115], їхав Юрій на білім коні 

[Українські 1993, с. 121], їхав святий Юрій на вороних конях [Українські 

1993, с. 122], на святую гору [Українські 1993, с. 144]. Потребують 

міждисциплінарного моделювання лінгвістичні, психологічні та ідеологічні 

механізми такого освоєння. 

Заслуговують дослідження формульні словосполучення, що 

вербалізують концепти дохристиянського світобачення. Так, у верхньому 

світі сонце – ясне, красне, прекрасне, чисте та ін., місяць – молодий, ясний, 

красний, у середньому світі ліс – дрімучий, сухий, чорний, високий, що 

дозволяє говорити про негативну естимацію розгляданого концепту, 

незважаючи на важливість ЛІСУ як місця виконання стародавніх 

дохристиянськихї ритуалів, дуб – чорний, розложистий, хороший, 

золотокорий, дубнястий, останнє сполучення належить до так званих 

етимологічних фігур, камінь – чорний, білий, червоний, золотий, море – синє.    
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Можна припустити, що найбільш детально вербалізованими за 

допомогою епітетів є ті концепти, які були найбільш важливими, до того ж 

саме їх вербалізатори виступають як найбільш частотні.    

Для текстів українських замовлянь властиві традиційні вербалізації 

концептів найважливіших елементів природи, як-от вогонь, земля, вода, 

камінь, іменами людей, що не тільки вказує на антропоморфізацію 

першостихій (дослідження Н.В. Слухай, О.С. Снитко та їхніх наукових шкіл), 

а й дозволяє поставити питання про не вивчені поки що принципи номінації 

таких об’єктів. Розглянемо деякі приклади.    

ВОГОНЬ – Дмитро, Митро; Дем’ян. Пор. у білоруській традиції – 

Дямида, Маланка-блискуха, у російській – Дым Дымовой [741, с. 413–414].    

ЗЕМЛЯ – в українській традиції Таня, Тетяна, пор. у білоруській – 

Таццяна, у російській – Пелагея[741, с. 414].    

ВОДА – укр. Уляна, Ульяна, Оляна, Оліяна, Єлена, пор. рос. Ульяна, 

білор. Кацярина (Вода кацярина, водзица царица, очищеньница), Марина 

[741, с. 415–418].    

КАМІНЬ – укр. Петро [741, с. 416]. 

ІМ’Я уявляють невіддільним елементом людини чи предмета, і воно, 

відповідно до світогляду наших предків, надає можливість упливати на свого 

носія. У замовляннях, зазвичай у формулах привітання, людськими іменами 

наділені: 

1) представники ЗЕМНИХ СТИХІЙ:Добридень, кринице-вдовице! / 

Земля Тетяна, вода Уліяна! / Ти очищаєш каміння, креміння, / Луги, береги. 

/ Я буду на поміч води набирати, / Своє тіло обмивати / Від ворогів, від 

напасті, від хвороб [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 14]; 

2) НЕБЕСНІ СВІТИЛА: Місяцю Владимиру, ти високо літаєш, ти 

все бачиш, ти все чуєш, як невільники й невольниці плачуть за батьком та за 

матір’ю, за дітками маленькими; як корова за телям, як лошиця за лошам, 

як ослиця за ослям, як море за морем…[Замовляння 2007, с. 11]; 
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3) елементи рельєфу – «неживої природи», яку язичники увляли так 

само живою, як-от БЕРЕГ: – Добридень, Іван Берег, наповняєш землю 

травою, береги водою, а рибу лускою. Наповни мою (масть) корову Божою 

росою [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 245]; Добридень тобі, береже Оліяне, / 

Вода Татіяне! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 249]; камінь:Добрий вечір, кринице, 

красна дівице! / Водо – дочко Уляно! / Земле – мати Тетяно! / Камне – брате 

Петре! / Поздоровляю вас із понеділком! / Цриймайте хліб-сіль, / Дайте нам 

водиці на добро…[ Ви, зорі-зориці… 1991, с.  302]; 

4) представники ТВАРИННОГО СВІТУ, наприклад, 

БДЖОЛИ:Дендобре, матко Фірко, дендобре, матко Ягінко, дендобре, 

матко Ябрунько, – уставайте раненько, будіть діток раненько. Ідіть, 

діточки, в поле да збирайте цвіт щиренько [Ви, зорі-зориці… 1991, с.  276]. 

Хворобу теж часто іменують, а враз має аж десять імен, напр.: Вразе-

Іване, вразе-Степане, вразе-Денисе, вразе-Дем’яне, вразе-Романе, вразе-

Голяне, Вразе-Танасе, вразе-Тарасе [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 101-102]; 

Вразе-Власе, вразе-Опанасе! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 104]. 

Отже, концептосфера язичницького ВСЕСВІТУ набуває в текстах 

замовлянь дуже різноманітної, деталізованої вербалізації.    

 

 

3.1.6. Християнський всесвіт    

 

Загальні зауваги    

З метою моделювання відповідного сегменту мовної картини світу 

необхідно дослідити лексику християнської релігії в текстах українських 

замовлянь. Слід визначити особливості використання  цих найменувань у 

структурно-композиційній частині замовних текстів, проаналізувати вплив 

молитовного спілкування на морально-психологічне життя людини. 
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Можна простежити у замовляннях чимало апокрифічних і книжних 

мотивів, християнських елементів і молитов, що, на думку віщунів і 

знахарок, додавало їм сили [443, с. 47]. Оберегові замовляння, на відміну від 

інших текстів цього жанру, зазнавали більш виразного впливу християнської 

культурної традиції, що зумовило структурно-композиційну модифікацію 

первісних текстів [443, с. 50]. У подібних замовляннях це стосується 

християнської лексики у самому тексті (святі, рождений, хрещений, 

молитвений, християнська кров, святий Адам і святий Аврам, пресвятая 

Богородиця-праворучниця), наприклад: Всі святі, станьте мені в помочі, / 

Допоможіть і поблагословіть, / І даруйте, і рятуйте, / Рожденому, 

хрещеному, молитвеному (ім’я) / Од дання одробляти, / Християнську кров 

рятувати, / Бо святий Адам і святий Аврам / На цьому полі орали, / А 

пресвятая Богородиця-праворучниця / По полю ходила, / Зілля це сіяла, бояр 

копала, / Од дання одробляла! [Вербальна магія українців 1998, с. 43]. 

У замовлянні від граду Хмаройко мила, / не давай нам тучі-граду / 

урожаю збити, / бери свої діти, / йди по всьому світи, / на сухії лози, / на сухі 

ліса, / там собі ходи, / там собі вред роби. / Отче Миколаю, / встань до 

помочі, до порядку, / як Ісус Христос на поратунок / на віки віків. 

Амінь[Зоряна вода 1993, с. 6] увагу привертає такий компонент 

композиційної організації тексту, як закріпка: на віки віків. Амінь. З цього 

приводу І.Є. Руснак зазначає, що, очевидно, з’явилися такі елементи в часи 

двовір’я, коли атрибути християнства почали визнавати могутнішими та 

дієвішими, ніж язичницькі [443, с. 50]. 

Виступаючи у християнстві як засіб особистого спасіння, молитва 

проголошена богословами провідною християнською чеснотою, дотичною за 

маєстатом до християнської Любові: вона не тільки постійно домінує у 

ритуально-богослужбовій практиці раннього християнства, а й є важливим 

елементом християнської культури [135, с. 6-7]. Зв’язок молитви і 

замовляння виявляється у прохальних інтонаціях, беззаперечній вірі 
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християнським святим, наприклад: Пречиста свята Мати, / Прийди мені 

помагати, / Рожденій, хрещеній, молитвеній (ім’я) / З вітру і підвію, з 

пристріту й уроку, / З даннє і посмішки, з нерву і склерозу, / З менінгіту 

чорну хворобу виганяти [Вербальна магія українців 1998, с.  31]. 

Молитва сягає своїм корінням магічних замовлянь і закликань, поява 

яких стала можливою на початкових етапах становлення мови, коли 

відбувалося ототожнення звукового комплексу і значення. Оскільки молитва 

є однією з соціальних форм об’єктивації релігійної віри в діях релігійного 

індивіда або громади, то специфіка молитвословень виявляється в їх 

ідейному змісті і спрямованості [135, с. 10]. Часто в текстах українських 

замовлянь трапляються такі найменування реалій християнської релігії: 

хрещена, хрещений, молитвений, хрещений раб Божий, християнський: 

як-от: Я ж вас знаю, я ж вас вимовляю, / З рожденої, хрещеної (ім’я) / на 

розкоші зсилаю [Вербальна магія українців 1998, с.  31]; Хрещеному, 

молитвеному (ім’я) / Вітер-переляк качаю [Вербальна магія українців 1998, 

с.  40]; Там будеш пить і гулять, усі розкоші мать, / А хрещеному рабу 

Божому (ім’я) / Спокій дать [Вербальна магія українців 1998, с. 36]; Йди 

собі на ниці лози, на бистрі води, / Де сонечко не сходить, / Де 

християнський голос не заходить, / Де півні не співають, / Топорами не 

рубають [Вербальна магія українців 1998, с. 49]. 

Зміна сутності, засобів, способів культових дій, специфіки всього 

молитовного спілкування перебуває в залежності від рівня розвитку уявлень 

про предмет поклоніння. Логіка цього процесу з необхідністю йшла по лінії 

спіритуалізації, розвитку, що дозволив найпримітивнішим замовлянням і 

заклинанням, які характеризуються примусовим (силовим) впливом на 

надприродне і абсолютизацією зв’язку між магічним ритуалом і очікуваними 

наслідками, через найранішній тип молитов – прохальні, що з’являються на 

етапі анімістичних вірувань як вербальний компонент і супровід 

жертвоприношень, метою яких є вже служіння (поклоніння) надприродному 
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(духу або Богу), згодом еволюціонувати до славословів, подяк, ухвальних 

молитов розвинутих релігій, що втрачають жебрацьки-прохальний характер, 

а мають за мету особисті стосунки з надприродним, досягнення почуття 

безпосередньої близькості, злиття із ним і наслідки яких вбачають не в чуді, а 

в сфері морально-психологічного життя особистості [135, с. 11]. 

БОГ як верховна надприродна істота, основний об’єкт релігійного 

поклоніння [619, с.  56] має велику частотність в українських замовляннях: 

До заходу сонця я тебе засилаю, / Я тебе змовляю Божими словами 

[Вербальна магія українців 1998, с.  39], а також Господь: Я з словами, а 

Господь – з поміччю! [Вербальна магія українців 1998, с.  34]; Я – з словом, / 

А Господь в добрий час / І в добру пору – з поміччю! [Вербальна магія 

українців 1998, с.  37]; у контекстах звертаються до Господа, як-от: Господи, 

поможи мені поворожити, / Хрещеному народженому (ім’я) / Переполох 

вилити [Вербальна магія українців 1998, с.  37]; Не сама я помагаю – / Тебе, 

Господи, призиваю! [Вербальна магія українців 1998, с.  44]; зазначаючи, що 

Господь милосердний і праведний, людина запевняла себе в наданні 

допомоги, яку вона просить, наприклад: Я – з річчю, / Господь милосердний і 

праведний – / Із поміччю! [Вербальна магія українців 1998, с.  43].  

Спостерігаємо вплив молитовного спілкування, яке притаманне 

українським замовлянням, на морально-психологічне життя людини. 

Упевненість у допомозі Господа Бога позитивно впливала на свідомість 

людей і сприяла отриманню позитивного результату в лікуванні тієї чи тієї 

хвороби, наприклад: Не сама я виговораю – / Господа Бога призиваю; / Як 

Господь поможе – то і я поможу! [Вербальна магія українців 1998, с.  35]; 

На першій порі вступаю, / Господа Бога на допомогу зазиваю, / Хрещеному, 

молитвеному (ім’я) / Вітер-переляк качаю [Вербальна магія українців 1998, 

с.  39]; На першій порі вступаю, / Господа Бога в помощ ззиваю [Вербальна 

магія українців 1998, с.   40]; Я його вимовляю і Господа Бога / В поміч 

призиваю: / Поможи мені, Господи, / очисть раба Божого (ім’я) / Од 
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горілки, од болєзні, од чарів [Вербальна магія українців 1998, с.  44]; Господи 

Боже, стань ти мені в поміч! / Не моїм духом – Божим духом, / Не моїми 

словами – Божими словами – / А моїми губами! [Вербальна магія українців 

1998, с.  46]. 

Надання людині статусу раба Божого дозволило в замовляннях 

зблизити людину з Богом і тим самим сприяти милості Божій, як-от: З чим 

народився раб Божий (ім’я) – / Тим і хворів раб Божий (ім’я): / Тепер ти не 

хворітимеш! [Вербальна магія українців 1998, с.  31]; Там йому пити-гуляти, 

/ А рабові Божому (ім’я) ляку не знати [Вербальна магія українців 1998, с.  

36]; Вишіптую з раба Божого (ім’я) [Вербальна магія українців 1998, с.  37]; 

Кашлем не драти, не сушити, не в’ялити, / раба Божого (ім’я) з ніг не 

валити [Вербальна магія українців 1998, с.  42]. 

Лексеми на позначення християнської релігії Ісус Христос, ангел, 

ангел-хранитель, святі, херувими часто трапляються в одному контексті: 

Не сама я буду викачувати – Божими словами вимовляти, / Не сама я буду – 

з Ісусом Христом, / З янгелом-хранителем, / З усіма святими 

спасителями. / Буде дванадцять ангелів шептати, / Будуть херувими 

співати [Вербальна магія українців 1998, с.  41]. 

АНГЕЛ – створена Богом безтілесна, духовна істота, посередник між 

богом і людьми. Зображають його у вигляді юнака або дитини з крилами 

[619, с.  25] та ангел-хранитель – ангел, який оберігає кожну хрещену 

людину від підступів сатани [619, с.  26]. 

На відміну від сатани, нечистого духа, злого духа існуєСвіт 

Божий: Яке ти на світі Божому не є – / То я тебе вимовляю, / Виговораю, 

вишіптую, викликаю [Вербальна магія українців 1998, с.  43]; Я тебе 

визиваю, я тебе викликаю, / Не сама визиваю – всіх святих поминаю: / 

Знаючі й незнаючі, станьте в поміч! / Вода-хрещенна – молитвена, / Вода-

йорданна каміння / І креміння очистила, / Очисти й (ім’я) душечку! / Його 

мати родила, на світ Божий пустила, / Хрестом хрестила, зорею 
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підперезала, / У світ Божий виряджала. / Це яйце рубаю, / Мечами-сікачами 

переляк відганяю, / Відзиваю, відхрещую, відкликаю, / Сікачами-мечами 

нечистого духа виганяю, / Хрещеному, молитвеному (ім’я) / Допомагаю 

[Вербальна магія українців 1998, с.  34-35]; Оце лихо каменем прикладем / І 

злого духа з (ім’я) вишлем! [Вербальна магія українців 1998, с.  41]. 

У текстах українських замовлянь наявний такий концептосимвол 

християнської релігії, як ХРЕСТ – об’єкт релігійного шанування в багатьох 

релігіях, що являє собою стрижень із однією або кількома поперечками [619, 

с.  391-392]. 

СВЯТІ не мають постійного місця, завжди звідкись прибувають, тому 

й сприймані як прибульці [141, с. 245], наприклад: Божа Матичасто 

зображенав дії, в дорозі, з невіддільними атрибутами (золотою палицею, 

золотим хрестом) у текстах діалогізованого характеру, як-от: За першим 

разом, Божим приказом, / Ішла Божа Мати, / Золотою палицею упиралася. 

/ – Куди йдеш, Божа Мати? / – Іду вітер качати, переляк качати 

[Вербальна магія українців 1998, с.  41]; Ішла Мати Божа золотим мостом 

/ З золотим хрестом, / Встріла рабу Божу (ім’я знахарки). / – Куди ти, раба 

Божа / (ім’я знахарки) йдеш? / – Йду до молитвеного раба Божого (ім’я 

хворого) одроблять [Вербальна магія українців 1998, с.  45]. Звертаємо увагу 

на використання кольороназви золотий як символу світла, блиску, слави, 

сонця, нетління, життя і здоров’я [308, с. 17]. 

З текстів замовлянь стає очевидним, що лімінальна суть 

досліджуваних персонажів полягає у відведенні хвороби, наприклад: на сухі 

ліси і болота, на синє море, як-от: На Сіянській горі, на християнській 

землі, / там Мати Божа ходила, / Ісуса Христа за руки водила, / Пристоли 

одчиняла, / До хрещеного, молитвеного (ім’я) / Поспішала це горе забрати, / 

На сухіє ліса і болота розогнати [Вербальна магія українців 1998, с.  47]; 

Ішли святі Петро з Павлом книгу читать, / од раба Божого (ім’я) / Підвій 

одсилать на синє море [Вербальна магія українців 1998, с.  38].  
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У замовляннях послідовно описаний ШЛЯХ християнських святих, 

наприклад: Ішла Діва Марія з дванадцяти криничок, / З дванадцяти 

капличок, / По шовковій травичці, / По чорній ступі на камінь ступала, / 

Хрещеному, молитвеному (ім’я) / В помощ ставала. / І мені: всі святі – 

станьте в помоч мені; / Як спить у морі, де боліє, / Батьківського роду, 

материнського плоду [Вербальна магія українців 1998, с.  41]. 

Лексика українських замовлянь включає ще й такі найменування 

святих: святі Петро й Павло: З (ім’я)  будем святих Петра / Й Павла 

просити / десять заслонок отслонити [Вербальна магія українців 1998, с.  

41]; Михайло: Михайло-придибайло по небесах літає, / Ісуса Христа 

шукає, / Разом з ним злого духа побиває, / На його голові, на його серці, / На 

його руках, на його ногах, / на його пальцях, на його суставцях, / Я – з 

словами, а Господь – з поміччю [Вербальна магія українців 1998, с. 42]; Ілля: 

Ти ж, Ілля-пророк, / Завідуєш бурями-тучами / І всякими вітрами 

[Вербальна магія українців 1998, с. 48]; Миколай: Миколаю-божогоднику, 

скоропомошнику, / Приступи і поможи / Хрещеному рабу Божому (ім’я) / 

Ляк і всякі хвороби / Із середини виговорити! [Вербальна магія українців 

1998, с. 35]. Миколай Чудотворець – один із найшанованіших святих, 

покровитель торгівлі, хліборобства, захисник бідних, дітей [Шевченко 2004, 

с. 228]. 

Отже, у текстах українських замовлянь найменування реалій 

християнської релігії представлені такими номінаціями: рождений, 

хрещений, молитвений, християнський (християнська кров, християнська 

земля), святі (святий Адам і святий Аврам, святі Петро з Павлом), 

Михайло-придибайло, Миколай-божогодник (скоропомошник), Ілля-пророк, 

пресвятая Богородиця-праворучниця, Пречиста свята Мати, на віки віків, 

амінь, хрещений раб Божий,Господь милосердний і праведний, Господь Бог, 

Божий дух, Ісус Христос, ангел, ангел-хранитель, херувими, Світ Божий, 

золотий хрест, престоли, Сіянська гора та ін. Досліджувана лексика 



213 

 

вживана в усій структурно-композиційній частині замовляльних текстів, як-

от: у зачині, основній частині, закріпці. 

 

Лексикографічна інтерпретація    

Незважаючи на переважно язичницький світогляд замовляльних 

текстів відповідно до їх дохристиянського походження, замовляння містять 

потужний шар християнської ідеології, серед іншого на рівні ономастики, 

епітетики та ін. 

Лексика, що віддзеркалює християнське світобачення, включає 

найменування осіб, що підкреслює їхнє християнське віросповідання – 

хрещений, хрещена, також назви хреста, християнського священика та ін. 

ХРЕЩЕНИЙ, ХРЕЩЕНА: хрещеної [Українські 1993, с. 34], 

хрещеною [Українські 1993, с. 36], хрещена, хрещену, хрещеної [Українські 

1993, с. 37], хрещеної [Українські 1993, с. 39], хрещена, хрещену [Українські 

1993, с. 40], хрещена [Українські 1993, с. 41], хрещеною [Українські 1993, с. 

41], хрещеного [Українські 1993, с. 38, 39, 44], хрещений [Українські 1993, с. 

43], на світ охрещений (двічі)[Українські 1993, с. 88], весь мир хрещений 

[Українські 1993, с. 189];           

ХРИСТИЯНИН, ХРИСТИЯНСЬКИЙ, ПРАВОСЛАВНИЙ: християн 

[Українські 1993, с. 87], перед попами, перед царями, перед усім миром 

християнським [Українські 1993, с. 34], голос християнський [Українські 

1993, с. 140], всім православним [Українські 1993, с. 175], на весь 

християнський мир [Українські 1993, с. 180];      

ХРЕСТ: хрест [Українські 1993, с. 33], чесний хрест [Українські 

1993, с. 108];       

СВЯТА ВОДА: водичко-йорданичко! [Українські 1993, с. 133];    

ПІП: перед попами, перед царями, перед усім миром християнським 

[Українські 1993, с. 34], з попів [Українські 1993, с. 35]    
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До найменувань християнських концептів слід уналежнити також і 

назву ЦАРЯ, оскільки її застосовували первісно тільки для найменування 

біблійних царів, Ісуса Христа та візантійського кесаря.    

ЦАР: перед попами, перед царями, перед усім миром християнським 

[Українські 1993, с. 34]     

Слід звернути увагу на рідкісність уживання в текстах українських 

замовлянь традиційного закінчення християнської молитви амінь.      

АМІНЬ: амінь [Українські 1993, с. 34, 98, 108, 113, 124 двічі, 168, 178]     

Християнські найменування осіб у текстах замовлянь можуть бути 

класифіковані на позначення Ісуса Христа, Богородиці, ангелів, святих, 

біблійних патріархів, а також людські імена, серед яких абсолютну більшість 

становлять імена Івана й Марії.     

ІСУС ХРИСТОС: Сус Христос [Українські 1993, с. 38, 196], Ісус 

Христос [Українські 1993, с. 54, 195];    

БОГОРОДИЦЯ, МАТІР БОЖА: святий Петро і Павел з Пресвятою 

Богородицею [Українські 1993, с. 94], Пресвятая Богородиця [Українські 

1993, с. 135], Матері Божій [Українські 1993, с. 145, 146], Матір Божа 

[Українські 1993, с. 195], Божая Мати [Українські 1993, с. 196];    

АНГЕЛИ: архангел Михаїл [Українські 1993, с. 78], Михаїл 

[Українські 1993, с. 129];    

СВЯТІ та БІБЛІЙНІ ПАТРІАРХИ: Ілля [Українські 1993, с. 61], 

Петро, Павло і Святий Юрій [Українські 1993, с. 65], святий Петро 

[Українські 1993, с. 67], святий Петро і святий Павло [Українські 1993, с. 

97], святий Аврам [Українські 1993, с. 86], святий Авраам [Українські 1993, 

с. 96], Самсоне [Українські 1993, с. 86], всіх святих, всі святії Божії 

угодники [Українські 1993, с. 135]    

Власні імена звичайних людей християнського походження:    

ІВАН: Іван [Українські 1993, с. 36, 43], Іване [Українські 1993, с. 37], 

Івана [Українські 1993, с. 38, 39, 42, 44 двічі], Іваном [Українські 1993, с. 48],    
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МАРІЯ: Марії [Українські 1993, с. 34, 39], Марія, Марію [Українські 

1993, с. 37], Марію [Українські 1993, с. 40, 45], Марія [Українські 1993, с. 40, 

45],  Марією [Українські 1993, с. 41], Марії [Українські 1993, с. 42, 48], 

У текстах українських замовлянь трапляються також топоніми 

біблійного походження: на Осіянській горі [Українські 1993, с. 69], Ордан 

ріка хрищаниця [Українські 1993, с. 100]. 

До рідкісних слід уналежнити вживання назв негативних персонажів 

Біблії: Іродові дочки [Українські 1993, с. 88].                 

Запозичену лексику грецького та латинського походження в мові 

української народної творчості, зокрема пов’язану з запозиченням 

християнського світогляду, досліджує В.Ф. Вакуленко.    

Бачимо, що найдетальніше вербалізованими християнськими 

концептами замовлянь виступають ІСУС ХРИСТОС, БОГОРОДИЦЯ, 

АНГЕЛИ, СВЯТІ, а також найпоширеніші християнські імена Іван та Марія. 

 

 

 

 



216 

 

 

3.2. Лексична етносимволіка замовлянь 

 

 

3.2.1. Етносимволіка в етнолінгвістиці    

 

Символіка національної культури віддзеркалює ментальність народу, 

з одного боку, і сама відображена в мові, з другого боку. Отже, культурна 

символіка виступає своєрідним посередником між світобаченням етносу і 

його мовою, і в цьому її особлива роль. 

Національні культурні символи можуть виступати предметом 

вивчення різних наук – філософії, зокрема й філософії мови, психології та 

психолінгвістики (національні архетипи свідомості, етнічні концепти в 

концептуальній картині світу – дослідження Й.Г. Гердера, К.Г. Юнга, 

М. Еліаде, С.Б. Кримського), археології, етнології й етнографії (найважливіші 

атрибути матеріальної і духовної культури етносу – праці Д.К. Зеленіна, 

В.П. Петрова, Б.О. Рибакова, С.О. Токарєва, В.В. Сєдова, Г.П. Півторака), 

фольклористиці і лінгвофольклористиці (публікації О.Ф. Журавльова, 

Т.В. Цив’ян, А.В. Гури, С.К. Росовецького, Ю.Б. Дядищевої-Росовецької та 

ін.), теорії мовних картин світу (В.І. Кононенко, Л.І. Шевченко), 

дослідженнях міфології, зокрема й у мовному аспекті (В.М. Топоров та ін.). 

Поняття символу близьке до таких понять, як знаки культури 

(дослідження В.В. Жайворонка), ключові слова (А. Вежбицька, 

Л.П. Іванова), а певною мірою – і до таких понять передусім 

перекладознавства, як етнокультурна реалія і безеквівалента лексика 

(С. Влахов, С. Флорин, Р.П. Зорівчак). 

Дослідження мовно-культурних символів потребує вироблення і 

обґрунтування якнайчіткіших критеріїв їх визначення на рівні як самої мови, 

так і позамовної дійсності, включаючи прийоми різних сфер мовознавства від 
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історичної лексикології й етимології (визначення походження назв реалій 

таїхніх зв’язків із іншими мовами й культурами) до психолінгвістики і 

соціолінгвістики (психолінгвістичні експерименти й соціолінгвістичні 

опитування). 

Студіювання символіки української мови, зокрема текстів народної 

творчості, є принципово міждисциплінарним. Таке масштабне перспективне 

завдання, як укладання історико-етимологічного словника символів 

українських фольклорних текстів (спершу на основі окремих жанрів, а 

згодом і міжжанрового) передбачає залучення відомостей і підходів 

найрізноманітніших дисциплін і потребує моделювання глибокої історичної 

й доісторичної ретроспективи. Адже, як показали Б.О. Рибаков на матеріалі 

народного мистецтва і В.Я. Пропп на матеріалі чарівної казки, деякі 

фольклорні символи можуть сягати ще кам’яного віку. 

Символ у фольклорі, зокрема в мові фольклору, включаючи й 

успадковану від народної творчості символіку художньої літератури, в різних 

аспектах вивчають С.Я. Єрмоленко, Н.В. Слухай, В.В. Жайворонок, 

Л.М. Дяченко, Н.О. Данилюк та ін. 

Мова народної творчості є особливим підстилем художнього стилю. 

До найважливіших ознак цього підстилю належать чітка структурованість 

багатьох жанрів, широке використання клішованих висловів і традиційна 

образна символіка. Отже, символіку фольклорного мовлення є всі підстави 

розглядати як його стилетвірну ознаку. Символи належать до тих 

першорядних рис, на основі яких фольклорна природа тексту, його етнічна 

маркованість ідентифікуються майже безпомильно. Однак, поряд із 

загальнонаціональними знаками народної культури, наявні й фольклорні 

символи, використовувані переважно тільки в певних жанрах усної народної 

творчості. 

Було би помилковим думати, що фольклорні символи виконують суто 

естетичну функцію, оздоблюючи твір, прикрашаючи його. Вони мають 
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значне світоглядне навантаження, віддзеркалюючи уявлення про землю і 

космос, живу і неживу природу, людське суспільство і становище окремої 

людини в ньому, гендерні і вікові ознаки людини. Є всі підстави припускати 

й сугестивну роль фольклорних символів, виходячи зі значного сугестивного 

потенціалу фольклорних текстів у цілому й особливо окремих їх жанрів, 

зокрема міфів, замовлянь (публікації Т.Ю. Ковалевської, М.О. Новикової, 

Н.В. Слухай). 

Деякі символи своїм існуванням можуть завдячувати такій винятково 

важливій рисі фольклорного тексту, як його принципова усність. Це може 

стосуватися і використання числових символів, і ознак структури (зачини, 

позначення наступних частин твору, закінчення), і просторово-часових 

позначень. 

Символіка фольклорної свідомості аж ніяк не є застиглою, 

стабільною, раз і назавжди заданою. Вона може варіюватися і варіюється і у 

просторі, і у часі, відрізняючись на різних територіях проживання етносу і в 

різні епохи його існування. Чим дальшим від нашого часу є період 

виникнення фольклорного твору, тим складнішим є дослідження його 

символіки. Однак є всі підстави допустити й існування певних архетипових 

символів, що властиві народові впродовж усієї історії його існування, хоча 

віднесення того або іншого символу до панхронічних архетипів національної 

культури є нелегким і потребує детального студіювання (див. дослідження 

С.Б. Кримського, Н.В. Слухай). 

Окремою проблемою дослідження виступає освоєння і розвиток 

фольклорної символіки в художній літературі, міра народної поетичності якої 

визначена, серед іншого, масштабами використання фольклорної скарбниці 

образів-символів. Моделювання фольклорної складової у творчості кожного 

письменника може виступати одним із надзавдань літературознавства, а 

інтерпретація фольклорних джерел мови письменника – мовознавства, і одну 

з найвагоміших ролей у такому моделюванні може відіграти дослідження 
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саме словесної символіки усної народної творчості й індивідуальної 

творчості письменника. 

Однією з категорій, які беруть участь у прагматичному відтворенні 

позамовної дійсності за допомогою лексичних одиниць, є символ [159, с. 67]. 

Слово-символ – це мовний образ, який має зовнішнє звукове 

вираження і постійний зв’язок із предметом (референтом, денотатом) та 

поняттям (сигніфікатом), підтримуваний фольклорною традицією [147, с.15]. 

І.Ю. Круть відзначає, що давні імена божеств у фольклорних текстах 

можуть відігравати роль своєрідних слів-амулетів [261, с. 8], тоді як 

Т.О. Піонтковська послуговується поняттям однослівних формул. 

Отже, українська фольклорна символіка характеризованасталими 

народнопоетичними концептами, у яких відображена національна мовна 

картина світу.    

 

 

3.2.2. Концептуально-лексикографічна інтерпретація    

вербалізації етносимволів замовлянь    

 

Етнокультурна лексика, вживана саме в текстах українських замовлянь, 

потребує детального дослідження. Слід проаналізувати семантичну 

структуру слів-реалій, визначити номени матеріальної, духовної культури, 

етикетну лексику, що функціонують у текстах українських замовлянь. 

Етнокультурна лексика включає слова-реалії та фонові слова. 

Розглянемо функціонування слів-реалій у текстах українських замовлянь. 

Основна семантична структура слів-реалій уміщує традиційно 

закріплений набір інформації, пов’язаної з історією, побутом, культурою 

України, а саме: номени матеріальної культури (традиційне житло, їжа та 

напої, національне вбрання, господарське начиння, зброя, номени деяких 

галузей господарства), номени духовної культури українського народу 
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(традиційні музичні інструменти, ігри, танці, родинна обрядовість, 

календарно-побутові звичаї та обряди, громадський побут і звичаєвість, 

міфічні істоти), етикетну лексику [304, с. 5].  

ЖИТЛО. Мікросвіт кожної української родини зароджувався в обійсті 

та хаті господаря [304, с. 7]. Житло в текстах українських замовлянь 

представлене номенами хатка, дім, наприклад: За лісом, перелісом, там 

хатка стоїть, а в хатці престол стоїть, на престолірукавиці-гаманиці [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 99]; Дай, Боже, здоров’я, веселість, радість / З цілим 

домом, із всім чадом [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 27]. 

МЕЖІ ЖИТЛА, ВХІД. Подвір’я, садиба, обійстя в українських 

замовляннях представлене такими спорудами, як ТИН: Ротом говоритиме, а 

губами здуватиме, через тин перекидатиме, щоб зосталось чисте, як 

молоко та золото [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 12]; МЕЖА: Я на тебе, скусо, 

силу маю, я тебе за дев’яту межу відсилаю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]; 

ДВЕРІ, ВОРОТА, ХВІРТКА: Встаю не благословенна, / Іду не хрещена / Із 

дверей у двері, / Із воріт у ворота [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 15]; Летів 

переліт через попів двір та сів на воротях в червоних чоботях [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 96]; Як я хвіртки, ворота зав’язую, / Так своїм ворогам лихі 

речі заказую. / Сусіди добрі хай заходять, / Добрим словом добрі речі хай 

говорять [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 223]; СТІНИ, СТОЛИ: Щоб не вадило 

сонцю, воді, землі, / Мечу, дверям, стінам, столам / І всім православним [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 16]; ВІКНА: Як та свята земля спить, як ті вікна 

сплять, щоб і ти заснув від ниньки до віку [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 37]; 

ЛАВИ: Лаво, лаво, становись направо! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 307]; 

стіни, лави, пороги: А ви, стіни, будьте німі, / А ви, лави, будьте праві, / А 

ви, пороги, станьте до допомоги [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 309].  

ПІЧ. Важливим атрибутом українського житла була ПІЧ, тому 

вживання цієї лексеми в замовляннях від усяких хвороб є логічним, як-от: 
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Сіль перегоряє, / Піч перепікає, / Народженого, хрещеного (Трохима) / Всяка 

хвороба минає! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 33]. 

ПОСТІЛЬ. У порівняльних текстах зустрічаємо такий номен 

матеріальної культури, як постіль. Уживана ця лексема з епітетом чиста і 

функціонує в порівнянні з елементами релігійної сфери, як-от Чисту 

постіль, як у Господа Бога, / Божої Матері мати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

20], а християнські елементи і молитви, на думку віщунів і знахарів, додають 

замовлянням сили [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 47]. 

ШВАЦЬКИЙ РЕМАНЕНТ. Лексеми голочка, ниточка стають 

характерними для текстів замовлянь, що містять істотний християнський 

компонент, наприклад: Отче наш… Сиділа пресвятая Богородиця на синім 

морі, на білім камені. Шила, вишивала, ниточка урвалась (ім’я) 

новорожденій, молитвеній кров унялась [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 83]; Ішла 

Пречиста: одна з Києва, друга з Чернигова, третя з Нижина. Несли срібну 

голочку, шовкову ниточку, рану зашивали, кров замовляли [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 85]. 

ПОСУД. Лексеми на позначення господарського начиння (виделка, 

тарілка, ніж,глечик) теж притаманні досліджуваним текстам, наприклад у 

замовлянні пристріту: Чорна виделка, чорна тарілка, / Чорний ніж [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 32]; Ішов брат із сестрою, / найшли глечик з водою. / 

Глек упав, / вода розлилась, кров застигла [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 77]. 

ЇЖА як концепт матеріальної культури в текстах українських 

замовлянь вербалізована лексемами хліб, куліш, сало: Вода помагає, а сіль 

засипає, хліб діру залічує. Вам не боліти, чистими бути. Водою миються, 

хлібом чистяться [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 120]; Дай нам на цей раз хліб і 

тепло, здоров’я і силу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 54]; Стій, кров, зупинись, не 

йди, / бо тобі так буде, як тій молодиці, / що в неділю до обіда хліб пекла. / 

Хліб печеться, а кров замовляється, / од огню одкидається [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 80]; Кров, не йди, не течи, нехай з того кров тече, хто в 
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п’ятницю плаття золить, а в неділю хліб пече [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 89]; 

Я вас, сояшниці, заварюю, я вас виговорюю, я вас викликаю на веретено і на 

ніж, на ложку і куліш [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 115]; Лишаю, лишаю, я 

тебе свинячим салом мішаю. Кабан, поросята, діти – тут тобі не сидіти, 

білого тіла не труїти [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 115]. Ці мовні одиниці 

репрезентують найхарактернішу їжу українців. 

СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ. Господарство мало велике значення для 

українців, тому й світ замовлянь представлений лексемами корова, баран, 

бугай, кінь, кобила, скотина, худоба, птиця, наприклад: Коли з кам’яної 

корови потече молоко, / Тоді з раба Божого кров потече [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 91]; Не коли, як баран, / не реви, як бугай [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

106]; Їхав Самсон / на сивому коні, / на золотому сідлі, / золотою паличкою 

попирався [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 50–51]; Ішов чоловік старий, під ним 

кінь карий, по рослинах, по дорогах [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 88]; Ще їде і 

сам Господь на сивій кобилі. Бог кобилу мечем поганяє, а кров не тече [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 95]; І зсилаю тебе, злий душе-переполоше, / В землю 

пустую, безконечною, / Де козак на коні не гуляє, / Де дівка косою не має, / Де 

чоловічеський глас не заходить, / де скотина не ходить, / Де і птиця не 

залітає [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 38]; – Як у лісі сокира сама на себе 

топорища рубає, так я новорождена, молитвена раба Божа (ім’я) свої 

худобі одмовляю і примовляю, щоб була користь і з роси, і з води, і з їди, і з 

усякого пиття [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 38]. Ці мовні одиниці 

репрезентують конкретну галузь господарства українців – тваринництво. 

ОДЯГ. У замовлянні від корчу зустрічаємо такі назви одягу, 

яксорочка, ремінь, кожух, шапка, гачі, постоли, онучі, волоки, а також 

лексеми на позначення господарського реманенту (плуг, ніж, колеса) та назву 

сільськогосподарської тварини (віл), як-от: Чорний чоловік у чорній сорочці, у 

чорнім ремені, у чорнім кожусі, у чорній шепці, у чорних гачах, у чорних 

постолах, у чорних онучах, у чорних волоках. Узяв чорні воли, запряг чорний 
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плуг, а в плузі – чорний ніж, чорні колеса. Оре чорну землю, посієв чорну 

пшеницю, чорнов боронов заскородив [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 144].  

ГОСПОДАРСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ. Слова тік, ціпок, граблі, лопати, 

мітла вербалізують концепти, що в цілому репрезентують макроконцепт 

ПОБУТ українців: На синьому морі, на залізнім току – там залізна баба, а в 

тої баби – сім дочок, а в тих семи – також по сім [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

82]; Ішов камінний чоловік / Через камінний міст / і ніс камінний ціпок [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 91]; Ми тебе, бешиху, ціпами розмолотимо, граблями 

розгребемо, лопатами розкидаєм, а мітлами розметем [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 161]. 

До номенів господарського начиння, національно-культурний 

компонент яких містить сему «національна належність», відносимо лексему 

дійниця, наприклад: Йшла костяна баба з кам’яної гори, / З кам’яною 

дійницею до кам’яної корови [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 91]. 

ЗБРОЯ. Ніж і меч часто функціонують як елементи, від яких 

необхідно боронитися, наприклад:  Від меча, від огня, від потопу [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 20]; Від усяких ножів, мечів [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 32]. 

У нижченаведеному контексті співіснують лексико-семантичні групи 

слів-найменувань птахів, тварин, сільськогосподарських знарядь праці: Буду 

тебе карати / Дев’ятьма птахами-перваками, / Дев’ятьма індиками-

перваками, / Дев’ятьма гусаками-перваками, / Дев’ятьма качурами-

перваками, / Дев’ятьма півнями-перваками, / Дев’ятьма курами-перваками, 

/ Дев’ятьма звірами-перваками, / Дев’ятьма биками-перваками, / Дев’ятьма 

кіньми-перваками, / Дев’ятьма псами-перваками, / Дев’ятьма котами-

перваками, / Дев’ятьма голками буду колоти, / Дев’ятьма косами буду 

стинати, / Дев’ятьма серпами буду зрізати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 24]. 

ЕТИКЕТ. Етикетна лексика представлена номінаціями добридень, 

добрий день, добрий вечір, здоров, наприклад: Добридень, кринице-вдовице! / 

Земля Тетяна, вода Уліяна! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 14]; Добридень, вода 
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йорданна! Ти від Бога прислана, називаєшся Оліяна, очищаєш ліски, піски, 

каміння, креміння, очисть рождену, наіменовану, книжну, молитвовану, 

миром мировану рабу Божу (…) від гістцю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 150]; – 

Добридень, Іван Берег, наповняєш землю травою, береги водою, а рибу 

лускою [Ви, зорі-зориці… 1991, с.  245];  Добрий день тобі, сонечко яснеє! Ти 

святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, величне й поважне; ти освіщаєш гори, і 

долини, і високії могили, – освіти мене, рабу Божу, перед усім миром 

[Українські замовляння 1993, с. 34]; – Добрий вечір, ви зорі-зоряниці, ви, 

Божі угодниці, вечірнія порошниці [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 247]; Здоров 

тобі, вода Оліяна, ще й ти, земля Тетяна, благословив тебе Господь і 

Пречиста Мати цієї води вечірньої набрати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 246]. 

Отже, етнокультурний компонент визначає специфіку лексики текстів 

українських замовлянь. Семантика слів-реалій містить інформацію, яка 

пов’язана з історією, побутом, культурою України та відображена в номенах 

матеріальної й духовної культури, етикетній лексиці. Позамовною основою 

етнокультурного компонента є менталітет українського народу, особливе 

світобачення етносу. Перспективи такого дослідження пов’язуємо з 

поглибленим вивченням фонової лексики українських замовлянь, а саме:  

топонімів, антропонімів, слів-символів, емотивних слів, а також мовних 

одиниць, яким властиві національні асоціації. 
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3.3. Класифікація номенів замовляльних текстів 

 

 

3.3.1. Зоономени    

 

Зоологічна лексика неодноразово привертала увагу як українських, 

так і зарубіжних лінгвістів. В українськомумовознавстві, зокрема, цієї 

проблеми торкалися Л.А. Булаховський, В.В. Жайворонок, Ю.О. Карпенко, 

А.П. Критенко, Ю.Л. Мосенкіс, В.В. Німчук, О.А. Остроушко та ін. Названі 

дослідники вивчали походження, лексичні значення, а також фонетичні, 

семантичні, словотворчі зміни цих слів. А.І. Богуцька аналізувала 

функціональні особливості фаунолексем у складі фразеологічних одиниць, 

З.С. Василько досліджувала процеси становлення символізованого значення 

слова на прикладі фаунолексем, що функціонують в українському 

фольклорному мовленні. Н.М. Москаленко зазначає, що в замовляннях 

символізовані передусім дикі тварини; особливо виразно символізовані 

птахи, риби та плазуни, представники двох царств – верхнього і нижнього; 

навіть серед домашніх птахів немає жодного, позбавленого символічних рис 

[Українські замовляння 1993, с. 230]. 

Дослідити символічні значення лексики на позначення назв тварин у 

текстах українських замовлянь стає можливим за умови виконання таких 

завдань: проаналізувати особливості функціонування досліджуваної лексики, 

розрізняючи образи тварин як об’єкти та суб’єкти замовлянь; визначити 

конотативні значення зоолексем та їх трансформацію в контексті. 

До тварин ВЕРХНЬОГО ЦАРСТВА належать ПТАХИ, наприклад 

ВОРОН, ГОЛУБ, ОРЕЛ та інші. ВОРОН – шаманський міфознак; вороняча 

атрибутика в шаманських вбраннях, воронячі зображення в шаманській 

ритуальній практиці, постійна присутність ворона в міфах народів 
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євразійської Півночі, Сибіру, індіанської Америки свідчать про виняткову 

стародавність цього міфогероя [Українські замовляння 1993, с.  222]. В 

українських замовляннях ворон супроводжений «помічними» значеннями, 

як-от: …Летів чорний ворон, пустив каплю по морі. Та капля розплинулась, 

розійшлась по морі. Щоб так розплинулась, розійшлась бешиха по шкурі [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 162]. 

ГОЛУБ символізує в більшості замовлянь любовні взаємини, напр.: 

Як голубу без очей, так би тобі, раба божа Марія, за мною без ночей 

[Українські замовляння 1993, с. 46]. Вислів голуб без очей – голуб із 

виколотими очима, тобто позбавлений магічної сили. Ритуальне осліплення 

застосовувалив давнину до супротивників високого рангу, аж до царського, і, 

подібно до оскоплення чи відтинання правої руки, відігравало роль не просто 

покарання, а й позбавлення священної сили, а отже, й прав на верховенство. 

Через магію за аналогією голуб без очей мусив навести знемогу, тобто так 

само позбавити сили [Українські замовляння 1993, с. 224–225].  

ПІВЕНЬ замовлянь – вартовий «правильного», космічного, а не 

хаотичного часу (отже, й світобудови) [Українські замовляння 1993, с. 223], 

як-от: Летів орел через море, спустив крило, заткнув жерло. Злетів півень 

на камінь, крилами махає: чорний камінь, не движись, християнська кров, 

остановись у нарожденного, молитвенного, хрещеного Івана! [Українські 

замовляння 1993, с. 64]. Належачи до групи свійських птахів з погляду 

сучасної буденної логіки, міфологічно і магічно півень до неї не входить 

[Українські замовляння 1993, с.  223]. 

ЗМІЄВЕ ЦАРСТВО локалізоване на СИНЬОМУ МОРІ [Українські 

замовляння 1993, с. 216], що спостерігаємо в контексті: На синьому морі 

лютий змій реве. – «Чого ти, лютий змію, ревеш?» – «Бо нема мені чим 

дітей годувати.» – «Іди, лютий змію, в Іванів двір і візьми од раба Божого 

Івана, молитвенного і хрещеного, люту кров, і будеш мати, чим дітей 

годувати!» [Українські замовляння 1993, с. 68]. ЗМІЙ – і помічник, і 
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шкідник; точніше, він персонаж тієї культурно-світової епохи, коли це 

протиставлення ще чітко не викристалізувалося [Українські замовляння 1993, 

с. 216], порівняймо наведений вище приклад із таким: А за нею тягнуться 

темнії змії – хвороби лихії [153, с. 17].  

ЗМІЙ безумовно персоніфікований і наділений довгим списком імен: 

кропиня, Яриця, Киліяна, Іліяна, Веретиниця, Олена, Савул, Хівря, Гадюн, 

Яселуха, Вольга [Українські замовляння 1993, с. 216], а також Коропія, 

наприклад у замовлянні від бешихи: … Іди ти собі, бех, на сибірську гору! А 

на сибірській горі сибірський дуб, а в сибірському дубові черне дупло. В 

чорнім дуплі – чорне руно. Там сидить твоя мати, змія Коропія, й жона 

бешиха. Чорну гору розвертатимеш, чорного дуба вивертатимеш, і змію 

Коропію ввічі видатимеш. Іди ж собі при пустий шлях!.. [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 158]. 

КІНЬ надає помочі при кровотечі, як-от у замовлянні: Їхав святий 

Петро на білім коні: кінь біжить, аж камінь січе; да буде проклята кров, 

котра потече! [Українські замовляння 1993, с. 67]. Вербалізатор КОНЯ 

часто вживанийіз кольороназвою білий. Цей колір у давній християнській 

символіці виступає атрибутом святості, добра, невинності, радості [398, с. 

16]. У замовляннях невіддільним від концепту КІНЬ є концепт ВЕРШНИК, 

наприклад святий Петро, святий Юрій. Вершники – також свого роду 

атрибути коня, причому всі вони без винятку – персонажі із символікою 

верховенства, первинності, царственості, повновладдя [Українські 

замовляння 1993, с. 227]. 

У шептаннях від більма, крові та перелогів також натрапляємо на 

СВЯТОГО ВЕРШНИКА поряд із вербалізаторами суміжного концепту – 

фаунонімом кінь та кольороназвою білий, як-от: Їхав Юрій на білім коні 

золотим мостом, підпірався золотим хостом, а за ним бігло три пси: один 

від більма, другий від крові, третій від перелогів. Годі, вам, пси каміння 

лизати, йдіть до раби Божої (назва тієї особи) більма лизати, кров спивати, 
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перелогів шептати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 133]. СОБАКА (ПЕС) у 

замовляннях – не ДОБРИЙ і не ЗЛИЙ, не КОРИСНИЙ і не ШКІДЛИВИЙ в 

абсолютному вимірі, а мінливо амбівалентний [Українські замовляння 1993, 

с. 228]. 

КІНЬ не тільки білий, а й червоний (про цей кольорономен див.: [308, 

с. 16]): Бо їхав святий Юрій на червоному коні, кінь червоний, сідло червоне, 

стремена червоні, червоний меч, та зняв народженій, благословенній корові 

пристріт з плеч та в ноги, а з ніг та в хвіст, возьми пристріт біс од 

нарожденої, благословенної рябої корови [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 255]; 

Їхав святий Юрій на червоній горі, на червонім коні, червоні поводи. Ти, 

Господній Замикачу, залишаєш ти по білому світу церкви, монастирі, замкни 

мою хвіртку й не пусти до моєї коровиці злого духу од нині й довіку [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 267]. 

Дикий КІНЬ став символом іще в палеолітичну епоху, але символом 

жіночим (кобила) [Українські замовляння 1993, с. 226]. Справді, серед 

замовлянь засвідчено і фаунонім кобила, напр.: Їхали три брати: Петро, 

Павло і святий Юрій, ще їде сам Господь на сивій кобилі. Бог кобилу мечем 

січе, кров не тече, – так і ти, руда, не йди. Запікайся, кров, заговорюйся, 

кров, замовляю тебе не сам своїми духами – Господніми науками! 

[Українські замовляння 1993, с. 65]. 

Потенційним об’єктом бажаної дії є істота (коровка), названа в 

шептанні: Гей, коровко, до води, ногами тупоти, ушима махай, очима кліпай, 

а хвостом замітай та йди на високу гору, там шовкова трава родить. Траву 

паси, а росу пий, та принеси хазяйці відро молока, густу сметану та жовте 

масло [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 244]. 

Досліджуючи тексти замовлянь із тваринною символікою, визначаємо 

функціонування таких зоолексем, якбаран, бугай, козенята, вовк, коза, кінь, 

вівця в контекстах порівняльного характеру, напр.: Не коли, як баран,/ Не 

реви, як бугай [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 106]; І спи, й рости, й гуляй… Чужі 
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діти як козенята, а (Кирило) як вовк…[ Ви, зорі-зориці… 1991, с. 204]; Не 

йду я, не їду ні на козі, ні на коні, а на сірій вівці. Зорями підпережуся, раба 

Божого (ім’я) до раби Божої (ім’я) золотом підпережуся [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 223]. СВИНЯ набуває негативних конотацій у замовлянні від лишаю: 

Лишай, лишай, лишай! / Я тебе замовляю, / До чорної свині посилаю. / Що 

чорна свиня тобі мати… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 176]. 

У замовляннях натрапляємо і на збірне визначення свійських тварин 

(скот): Один держить рукавицю, другий – патирицю, а третій держить 

дубину – скот сірий поганяти і кров розганяти [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

269]. 

Часто в українських замовляннях образи тварин уживані в 

конструкціях звертань, напр.: Мишко, мишко, сидиш на горищі, / забери в 

мене зуб кістяний і гнилий, / а дай мені дужий і молодий. / Як не даси дужого 

й молодого, / то дай мені золотого! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 214]. 

У групі хижаків, якщо не говорити про концепти порівняно пізнього, 

книжного походження (ЛЕВ), центральними є ВЕДМІДЬ і ВОВК [Українські 

замовляння 1993, с. 228]. Порівняння людини зі звіром ґрунтується на 

характеристиці символічного концепту, наприклад, ВОВКА. ВОВК – символ 

зла; насильства; кровожерливості; жорстокості; лицемірства; хижака; чужого; 

самотнього; ненаситі, жадібності; символ ночі, зими, смерті; зрідка – символ 

жертви обставин; символ хороброго воїна; помічник героя-добротворця в 

казках тощо [Мільошин 2005, с. 55].  

У замовлянні від лайки Ти, місяцю-смеркателю, смеркаєш, запираєш 

комори, обори, замкни йому зуби, щелепи, прищелепи, щоб він проти мене 

очей не витріщав, рота не роззявляв. Я їду проти його чорним волом-

бовкуном, щоб йому став язик кілком. Я солов’їними очима обдивлюсь, 

ведмежою силою доборюсь і тебе, негідного, не боюсь. Я перед тобою, як 

вовк, а ти перед мною, як шовк [Українські замовляння 1993, с. 109] 

спостерігаємо надання ВОВКОВІ символічного значення захисника від злих 
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сил, магічного помічника. М.К. Дмитренко зазначає, що ВОВК у фольклорі – 

символ зла, агресії, чужої небажаної сили (окрім, звичайно, прокльонів, 

лихих побажань: Щоб тебе вовки з’їли!, Щоб ти з вовком зустрівся! [153, с. 

228]. 

Отже, у тваринній символіці замовлянь вербалізований макроконцепт 

ТВАРИНИ як об’єкти та суб’єкти замовлянь. У ролі суб’єктів свійські 

тварини набувають магічного значення, а в ролі об’єктів функціонують 

залежно від аграрно-господарських умов. Конотативні значення зоолексем 

змінюються залежно від їх трансформації у контексті. 

 

 

3.3.2. Флорономени 

 

Серед численних магічних атрибутів замовлянь зосередимо увагу на 

РОСЛИНАХ. У лінгвістичній науці досі немає одностайної думки щодо 

класифікації найменувань на позначення рослинних реалій. Тому існують 

такі терміни на позначення назв рослин: фітоніми, флоризми, флоролексеми, 

ботанізми, ботаноніми тощо. У нашому дослідженні вживатимемо термін 

флоролексема, який базується на семантиці слова флора, що позначає 

рослинний світ узагалі.  

Метою є виявлення флоролексем, які функціонують у текстах 

українських замовлянь, і встановлення символічних значень досліджуваної 

лексики. Звернемо увагу на такі номени: ліс, луг, луки, степ, поле, болото, 

очерет, терен, бузина, дуб, верба, груша, рожа, васильки, дерево, плід, 

рослина, коріння. 

Використання рослинної атрибутики є нічим іншим, як 

віддзеркаленням давнини міфосвіту замовлянь. Адже рослинна символіка 

походить від збирання корисних рослин: того етапу стосунків стародавньої 

людини з природою, який передував навіть мисливству; але збирання й 
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пізніше довгий час лишалося джерелом «користі» (харчів, ліків, матеріалів 

для життя й побуту) [Українські замовляння 1993, с. 231]. Тому ДИКІ 

РОСЛИНИ (як і ДИКІ ТВАРИНИ) в замовляннях істотно переважають над 

рослинами окультуреними. Так, ДУБ трапляється частіше від ДЕРЕВА, 

КАЛИНА – від КУЩА, РУТА – від ЗІЛЛЯ і т. п.: конкретність і детальна 

розробленість кожної групи символів завжди прямо пропорційна їхній 

архаїчності [Українські замовляння 1993, с. 232]. 

Ботанічні символи замовлянь можна розподілити на дві групи. 

Макроконцепт ДИКІ РОСЛИНИ. Концепти – дерева: ДУБ, БЕРЕЗА, 

ЯВІР, ВЕРБА. Кущі: КУПИНА, ОЧЕРЕТ, КАЛИНА, МАЛИНА, 

ШИПШИНА. Трави й квіти: РОЖА, РУТА, БАРВІНОК, 

ВОЛОШКА(васильок). Мохи (без конкретизації). 

Макроконцепт ОКУЛЬТУРЕНІ РОСЛИНИ. Концепти – дерева: 

ЯБЛУНЯ, ГРУША. Кущів – немає. Злаки: ПШЕНИЦЯ, ЖИТО, ЯЧМІНЬ, 

ГРЕЧКА. Квітів – немає (МАК наявний лише у зв’язку з насінням, не як 

квітка). 

Розташовані рослини немов на межі ботаніки та географії замовлянь: 

ліс, гай, луг, болото, степ, поле, нива [Українські замовляння 1993, с. 233]. 

Так, у текстах українських замовлянь фіксуємо багато випадків 

вербалізації концепту ЛІС: В тебе в домі три панянки, вони не можуть ні 

шити, ні білити, тільки можуть намовки говорити. Пречиста Божа Мати, 

поможи мені намовки виганяти, на Осіянські гори, на ліси відсилати. Там 

Божа Мати ходила, Ісуса Христа за праву ручку водила, рабі Божій (ім’я) 

намовки відговорила [Словесна магія українців 1998, с. 25]. 

ЛІС може бути ЧУЖИМ, як-от: Хай в дорозі його мій оберіг захищає; 

щоб гіркої води не напився, щоб у лісі чужому не заблудився, щоб об гострі 

кручі не розбився [Словесна магія українців 1998, с. 44]; сухим, наприклад: 

Іди [урочища] собі на сухий ліс, де сонце не сходить, де курячий голос не 

заходить [Словесна магія українців 1998, с. 30]; Іди собі [пристріт], пий-
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гуляй, сухі лози ламай, а до Божої хрещеної (ім’я) права не май. Із духом 

святим, із Господньою поміччю Матір Божа йшла, золотий обручик несла, 

голову стискала і казала: – іди собі на сухий ліс [Словесна магія українців 

1998, с. 27]; диким: Іди [пристріт] на круті гори, на дикі ліса, там тобі буде 

од Господа Бога небеса. Водичкою переливайся, пісочком пересипайся, а до 

цього народженого, хрещеного (ім’я) більше ніколи не вертайся [Словесна 

магія українців 1998, с. 29]; буйним: Було два брата й обидва Кіндрати. 

Один Христову молитву читає, а другий – переляк вимовляє, та на бистру 

воду і на буйнийліс одсилає. Годі, перелоги, у кості, у жилах стояти, 

червону кров пити і гілля трощити [Словесна магія українців 1998, с. 22]; 

чорним: У чорному лісі тобі, ляче, гуляти, а рабові Божому (ім’я) ляку не 

знати [Словесна магія українців 1998, с. 22]. 

Лексеми луг, луки, степ, хоч і не часто, але теж засвідчено в 

замовляннях: Орданська ріка, очищаєш ти луги і береги, очисть 

народженого, хрещеного (ім’я) од його болєзні! [Словесна магія українців 

1998, с. 29]; Ішла Христова Матушка з золотим хрестом, службу служити з 

Ісусом Христом. Бігла водиця з-під гір, з-під нижніх лук. Я цю водицю 

набирала, з родженого (ім’я) всі хвороби Святим Духом виганяла [Словесна 

магія українців 1998, с. 19–20]; Завина водяна, завина вітрова, і стрітена, і в 

смак собі з’їдена, і в смак собі спитая. Піди собі на очерети, на дикі степи, 

на темні ліси [Словесна магія українців 1998, с. 63]. 

Усі символи пов’язані з вологими або багнистими місцями: болота, 

луги, купина, очерет, – або з місцями сухими, безплідними: степи, суха верба, 

колюча груша, – або особливо дикими (ліс), – утворюють «лихе царство» 

замовлянь, володіння хвороб, «гадин», хтонічних звірів, нечисті й шкоди. У 

сукупності своїй вони протистоять «нормальному» простору, в якому 

існують інші рослини [Українські замовляння 1993, с. 234], як-от ліс, поле: 

Риба в морі, дуб у полі, а медвідь у лісі [Словесна магія українців 1998, с. 41]; 

Місяць на небі, медвідь у лісі, камінь у морі [Словесна магія українців 1998, 
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с. 56]; Іди собі [пристріт] на пусті ліси, на дикі поля, де птиці не 

залітають, де скоту не заганяють, де сокири не крешуть, де собаки не 

брешуть [Словесна магія українців 1998, с. 27]; Камінь – у морі, звір – у полі, 

а місяць – на небі [Словесна магія українців 1998, с. 58]; Звір – у полі, щука-

риба – у морі, а місяць – на небі [Словесна магія українців 1998, с. 59]; Біс у 

полі, чорт у морі, диявол у вогні, а Місяць на небі [Словесна магія українців 

1998, с. 66]; Зуби заговоряю, на біса складаю. Біс у лісі, а мрець у землі: як 

мрець стане пити, як мрець стане їсти, як стане вітра крутити, тоді буде 

в мене зуб боліти! [Словесна магія українців 1998, с. 67]; болото: Я тебе 

вишіптую, висікаю і на очерета й болота відправляю [Словесна магія 

українців 1998, с. 37]; Ураз-уразище, іди собі не болотище, тут тобі не 

панувати, білого тіла не псувати, червоної крові не марнувати [Словесна 

магія українців 1998, с. 65]; очерет: Іди собі [пристріт] на очерета, на 

болота, там будеш розкошувати, розкоші мати, гнилі колоди жувати 

[Словесна магія українців 1998, с. 28]; Іди собі [пристріт] на очерета, на 

болота, там собі гуляй, і розкоші май, а до народженої раби Божої хрещеної 

(ім’я) діла не май! [Словесна магія українців 1998, с. 28]; Я тебе висилаю на 

очерета, на болота, там тобі накупатися, там тобі нагулятися, з 

братчиками повидатися [Словесна магія українців 1998, с. 69]. 

Зауважимо, що в текстах українських замовлянь чітко вербалізовано 

розташування ОЧЕРЕТУ та БОЛОТА, де такий «пейзаж» несе психологічне 

навантаження і досить тонко передає гнітючий стан цих невеселих місць, 

наприклад: Я тебе умоляю, я Божими словами заклинаю, іди собі на 

очерета, на болота, де пташки не літають, де чоловічі ноги не ступають 

[Словесна магія українців 1998, с. 24]; у замовлянні від бешихи: Іди собі на 

очерета, на болота, де вітер не віє, де собаки не брешуть [Словесна магія 

українців 1998, с. 48]; Іди собі на очерета, на болота, де собаки не брешуть, 

півні не співають [Словесна магія українців 1998, с. 49]; Іди на очерета, на 

болота, де собаки не брешуть, де півні не співають, де кури не сокочуть, де 
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пташки не літають, де люди не ходять [Словесна магія українців 1998, 

с. 65]. Функціонування текстів на кшталт Поговорю уроки-урочища, з очей, з 

плечей, із рук, із ніг, з рум’яного лиця, з щирого серця. Уроки дівочі, чоловічі, 

жіночі, ідіть собі на очерета, де сонце не світить, де вітер не віє, де 

людського голосу не чути, де злий дух ходе. Тьху. Тьху. Тьху [Словесна магія 

українців 1998, с. 31] доводить помітну символічну взаємопроникність двох 

парадигм – флористичної та часу і простору. Семантика «незвичності», 

«таємничості» спричиняє виникнення у структурі концептів ОЧЕРЕТ і 

БОЛОТО додаткового відтінку «страх». 

ДУБ – священне дерево слов’ян, германців, балтів, нерідко – синонім 

дерева взагалі, дерево предків, найпоширеніше втілення ідеї СВІТОВОГО 

ДЕРЕВА, предмет спеціального культу. Серед згадуваних у замовляльних 

текстах дерев веде безсумнівну першість. Ніколи не фігурує в утилітарній 

ролі. ДУБ у замовляннях – не так рослина, як місце, символ радше 

«топографічний», аніж ботанічний [Українські замовляння 1993, с. 234]. У 

більшості випадків дуб стоїть один; якщо ж він у множині, то йдеться завжди 

про магічне число: два, дванадцять, і ніколи не просто про «дуби» 

[Українські замовляння 1993, с. 234]. ДУБ ніколи й ніде не зображений 

негативно. У дуба – найширша, універсальна влада над хворобами 

[Українські замовляння 1993, с. 235]. 

Висловлені міркування підтверджено такими текстами українських 

замовлянь: Там тобі бувати, там тобі розходжувати, там тобі з дуба 

листя чухмати, там тобі в (ім’я) костей не ламати [Словесна магія 

українців 1998, с. 35]; Вимовляла я й виговоряла, на Сіянські гори посилала, 

на Сиянських горах стоїть дуб на дванадцяти воротях, нехай вони не 

ятряться, нехай вони од’ятруються [Словесна магія українців 1998, с. 31]; 

Поговору крові поганку. Ішли три брати дуба рубати. Не пойдем дуба 

рубати, а пойдем гарячу кров зливати. З синіх жил, з жовтої кості, з чужої 

чорної масті [Словесна магія українців 1998, с. 56]; На морі, на білокомор’ї 
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стояв дуб, під тим дубом лежав камінь, на тому камені – два парні сиділи 

[Словесна магія українців 1998, с. 57]; Місяць угорі, камінь на морі, а дуб – у 

лісі [Словесна магія українців 1998, с. 58]; На полі – море, а в морі – дуб, а в 

дубі – яйце. Хто цей дуб зрубає і піднесе, той мої зуби наврече [Словесна 

магія українців 1998, с. 59]; Місяць на небі, дуб у лісі, риба у воді. Якщо вони 

сядуть вечеряти разом, щоб молитвеному (ім’я) заболіли тоді зуби 

[Словесна магія українців 1998, с. 60]; На морі-океані стоїть дуб [Словесна 

магія українців 1998, с. 89]. 

Флоролексема дуб наділена такими епітетами: старий, зелений: 

Місяць на небі, старий дуб у полі, камінь у морі, мрець у землі. Коли вони всі 

прийдуть з одного корита воду пити, тоді будуть рабі Божій (ім’я) зуби 

боліти [Словесна магія українців 1998, с. 60]; Враз-вразище, добрий 

чоловічище, устань під пупом, як під зеленим дубом. Тут тобі не бувати, 

червоної крові не пити, білого тіла не сушити [Словесна магія українців 

1998, с. 64]. ДУБ – архаїчний, а тому й універсальний, багатозначний і 

водночас позаетичний символ, не ДОБРИЙ і не ЗЛИЙ, а лише могутній, 

царствений і священний [Українські замовляння 1993, с. 236]. 

ВЕРБА у весняних язичницьких ритуалах (порівн. вербна субота, 

вербна неділя християнської слов’янської обрядовості) – символ зростання, 

вона першою оживає навесні; нею шмагають, щоб спричинити за аналогією 

зростання дітей або худоби. Шмагають «до сліз»: СЛЬОЗИ – магічна подоба 

ДОЩУ; пролиття сліз забезпечує дощі на майбутні посіви, і водночас 

очищення від темних сил. Християнський ритуал переосмислив цю вербну 

магію у звичаї проливання сліз на жмут зелені для «змивання гріхів» 

[Українські замовляння 1993, с. 237]. Символом помічного дерева верба 

виступає у наведеному далі контексті: Посеред двора стоїть верба, на тій 

вербі – золота кора. Там три дівиці гуляли і оцю кору лизали, а (ім’я) усякі 

поради уговоряли, сліди-послідки на Тихий океан відправляли, звідтіля (ім’я) 

здоров’я присилали [Словесна магія українців 1998, с. 29]. 
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ГРУША може посідати таке ж центральне місце в моделі світу 

замовлянь, що й ЯБЛУНЯ або ДУБ. Вона також стоїть посеред ПОЛЯ, її 

атрибут – золота кровать; на ній володарка хтонічного царства, змія кропиня 

[Українські замовляння 1993, с. 236]. Порівняно з ЯБЛУНЕЮ, ГРУША 

наочніше співвіднесена з антисвітом замовлянь: вона «колюча», асоціюється 

з сокирою та вогнем – символами нищення. Таким чином, якщо ДУБ – це 

«першодерево» міфології замовлянь, то ЯБЛУНЯ і ГРУША – його варіації, 

одна у «світлий», «денний», друга – в «темний», «нічний» бік [Українські 

замовляння 1993, с. 237]: Коло синього моря колюча груша стояла, під 

колючою грушою три пані сиділи. Одна – пише, друга – читає, третя – 

крикси-ночниці зговоряє [3, с. 73]. М. К. Дмитренко зазначає, що груша – 

символ світотворення (його темної частини), багатства, плодючості, дівчини, 

жінки; швидкоплинності буття; нещасливого кохання; оберіг [153, с. 139]. 

Найуживанішою квіткою в замовляннях виступає РОЖА. 

Неокресленість, «універсальність» цієї назви (ружею, рожею називають 

троянду, шипшину, мальву, іноді – руту, порівн. червона рута), а також 

атрибут, червоний колір. Рожа (ружа) – червона квітка, цар-квітка архаїчної 

символіки. РОЖА незмінно асоціюється з КРОВ’Ю [Українські замовляння 

1993, с. 239]: Рож не зойшла, щоб кров не пойшла [Словесна магія українців 

1998, с. 54]; Заступила чорна хмара, з-за чорної хмари вийшли три янголи. 

Один – косить, другий – рубає, а третій кров замовляє. Ішло три панни, всі 

три Ганни, сіять рожу. Та рожа не зійшла, що так у раба Божого (ім’я) 

кров з руки не йшла [Словесна магія українців 1998, с. 55]; Йшли три каліки, 

через три ріки, найшли золотий хрест, закопали у рожу. Червона рожа не 

зійшла, щоб з пальця кров не йшла [Словесна магія українців 1998, с. 55]; 

Через три ріки, ішло три каліки. На синьому камені посіяли червону рожу. 

Червона рожа не зійшла, щоб з пальця кров не йшла [Словесна магія 

українців 1998, с. 55]. 
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Міцний запах – знак відміченості, тому всі пахучі трави (рута, м’ята, 

васильок та ін.) у світі замовлянь особливо магічні [Українські замовляння 

1993, с. 240]: Які ви (сояшниці) у світі не є – то я вас ножем висікаю, 

веретеном викручую, на васильки виливаю, ложкою вибираю. Щезніть-

пропадіть, де взялись – туди й ідіть! [Словесна магія українців 1998, с. 69]. 

КАЛИНА серед символіки кущів посідає найпомітніше місце. 

Калиновий міст – поєднання, нелогічне для «реалістичного» мислення, яке 

цілком зрозуміле для мислення міфологічного. Його пояснювали (наприклад, 

В.І. Даль) як гатку, хмиз, яким мощено шлях через болота (міст). Але МІСТ і 

в прямому розумінні – перехід через МЕЖУ, заповідну границю, місце 

зустрічі (інколи поєдинку) людини і «потойбічної», в прямому сенсі, магічної 

сили. Діставши ж незвичайний матеріальний атрибут (калиновий), міст тим 

самим стає подвійно чудесним [Українські замовляння 1993, с. 238]: Ішов 

Господь лісом, калиновим мостом. – Не думав я йти, а думав їхати на 

рижому осляті до хрещеного (ім’я) чорного горя стишати. Лист 

осипається, а корінь чорного горя унічтожається [Словесна магія українців 

1998, с. 25]. 

У текстах українських замовлянь засвідчено також лексеми, що тісно 

пов’язані з рослинною атрибутикою (дерево, плід, рослина, коріння, насіння), 

наприклад: Як небо створено з зірками і дерево зі своїми плодами [Словесна 

магія українців 1998, с. 76]; Їхав чоловік стар, кінь під ним кар, по рослинах, 

по дорогах, по притонах, по містах [Словесна магія українців 1998, с. 52]; 

Добрий день, колодязь Абрам, земля Тетяна, вода Уляна. Прибуваєш ти з гір, 

із долин, із високих могил, обмиваєш ти каміння-креміння, на дереві креміння 

[Словесна магія українців 1998, с. 84]; Добридень тобі, вода Улияно! Прибува 

вода з усіх країв, з усього коріння, з усякого насіння. Так нехай у моєї 

скотини молоко прибува [Словесна магія українців 1998, с. 87]. У подібних 

текстах флористичні одиниці поєднані з різними антропонімізаційними 

елементами, відтворюючи емоційно-одухотворені картини природи. 
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Серед кущових номінацій часто вживаним є слово бузина: – Добрий 

день тобі, зелена бузина, а що тобі вчора було? – Не було мені нічогісінько. 

За мною стариє, за мною малиє, за мною середніє, за мною передніє. Щоб я 

була красива і ясна, як те сонечко красне і ясне [Словесна магія українців 

1998, с. 78]. БУЗИНА (базник, чукчина) – кущ-тотем, ягоди чорні або 

червоні; символ нечистого, пов’язаного з чортом, місця, що має велику 

магічну силу впливу переважно негативного характеру [153, с. 162]. 

Одним із рослинних символообразів у текстах українських замовлянь 

є ТЕРНОВИЙ КУЩ, як-от: Іду я до моря, по морю, а в морі – комора, стояв 

кущ терновий. А в тім кущі – лисиця четверо дітей навела. Як до тих 

лисициних дітей ніщо не пристане, так до родженого, хрещеного, 

молитвеного (ім’я) ніщо не пристане [Словесна магія українців 1998, с. 77]. 

Одна з порід терну – диктам – отримала назву неопалимої купини. У 

перекладі з церковнослов’янської купина означає “кущ”. Цей терновий кущ 

виділяє своєрідні ефірні речовини, які можуть горіти, проте самої рослини 

вогонь не торкається. Така дивовижна властивість не могла пройти 

непоміченою: вважали, що з неопалимої купини виходить Бог, щоб показати 

людям істину. Пізніше ця легенда увійшла до Біблії, де оповіджено, що 

вперше Бог явився Мойсею з неопалимої купини. В Україні з неопалимою 

купиною пов’язаний образ Богині-матері, а з прийняттям християнства – 

Діви Марії; образ незнищенної квітки життя [576, с. 120].  

Отже, флоролексеми в текстах українських замовлянь характеризовані 

різноманітністю джерел свого походження, специфікою функціонування, 

широкою сферою вживання, своєрідними ознаками і властивостями, 

семантичним багатством. Зазвичай рослини є атрибутами магічних істот, та 

лише зрідка самостійними дійовими особами. Подальшого дослідження 

потребують рослинні номінації вишня, сосна, берест, береза, акація, клен, 

липа, осика, смерека, тополя, яблуня, жито, мох, лишайник, лози, трава, 
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татарське зілля, барвінок, соняшник та ін., також уживані в текстах 

українських замовлянь (Українські 1993). 

 

 

 

3.3.3. Номінації речовин-першоелементів 

 

Дослідження найменувань першоелементів буття та їхнього місця в 

мовній картині світу, а вербілізованих ними концептів – у концептуальній 

картині світу посідає істотне місце в дослідженнях наукових шкіл 

О.С. Снитко і Н.В. Слухай. 

Необхідно дослідити символічні значення лексики на позначення назв 

речовин у текстах українських замовлянь. Слід проаналізувати речовини як 

активні дійові особи, об’єкти магічного ритуалу, атрибути персонажів 

замовлянь; визначити символічні кольороназви, які функціонують як епітети 

щодо позначень досліджуваної лексики. 

Серед фізичних речовин у замовляннях фігурують (за зниженням 

частотності): ВОДА, ВОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, КАМІНЬ (високочастотні); 

ПОВІТРЯ (ВІТЕР), ЗАЛІЗО (менш частотні); СІЛЬ (одиничні). Серед 

фізіологічних речовин: КРОВ, КІСТКА (високочастотні); ВІСК, МОЛОКО, 

СЛЬОЗА (менш частотні); МЕД, СЛИНА (одиничні) [Українські замовляння 

1993, с. 255].  Класифікація речовин на фізичні та фізіологічні заснована на 

сучасних, а не архаїчних поглядах; архаїчна людина не вважає, наприклад, 

що ВОДА і КРОВ, КРОВ і ВОГОНЬ і т. д. належать до різних груп; узагалі ж 

ототожнення, уподібнення речовин макрокосму і мікрокосму для стародавніх 

людей – процедура значно важливіша й типовіша, ніж їх розмежування й 

розподібнення [Українські замовляння 1993, с. 263]. 
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ВОДА. Як показує дослідження, найбільш детально й різноманітно 

вербалізованим в українських замовляннях виступає концептуальний 

першоелемент ВОДА. 

Необхіднопередовсім вивчити специфіку вербалізаціїконцепту ВОДА. 

Досягнення поставленої мети стає можливим за умови виконання таких 

завдань: проаналізувати значення кольороназв, які функціонують як епітети 

щодо позначень досліджуваної лексики; розглянути одиниці фольклорного 

простору як невід’ємні елементи магічного ритуалу; визначити семантику 

образів-символів, трансформованих у контексті. 

Водний простір замовлянь представлений такими концептами: ВОДА, 

РІКА, МОРЕ, ОКЕАН. 

Словник української мови подає такі значення лексеми вода: прозора 

безбарвна рідина, що є хімічною сполукою водню і кисню; за традиційними 

народними уявленнями – об’єкт поклоніння; водна маса морів, озер, річок і т. 

ін., а також їх рівень і поверхня [Словник української мови 2012, с. 159]. 

ВОДА символізує за первісним міфом всеохопну – нижню і верхню 

водночас – первісну матерію (землю) жіночої статі, яка в поєднанні з 

ВОГНЕМ (представником неба) утворює світ, стає Праматір’ю світу і 

асоційована з народженням, джерелом життя, безмежністю, невизначеністю, 

світлістю (прозорістю) й темрявою, пасивністю, відносною нерухомістю 

(своєрідна «сонна рухливість»), підсвідомістю, емоціями й почуттями, 

властивістю прихованої, затаєної пам’яті, покірності й бунту [153, с. 89]. 

У текстах українських замовлянь зустрічаємо вербалізоване втілення 

поєднання функцій ВОГНЮ і ВОДИ, як-от: Є ливада, а на тій ливаді – верба, 

а під тією вербою сидить дівка розплетена, а в тієї дівки одне око вогненне, 

а друге водяне. Вогонь щоб потух, а вода щоб стекла. Від очей, із плечей, із 

ніжок, із поріжок, із голови, із рук [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 12]. 

Як плодючу та родючу стихію, ВОДУ обожнювали. За 

космогонічними поглядами давніх слов’ян, вода, поєднавшись із первісною 
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матерією чоловічої статі, утворила струмки, ріки, озера, загалом усе на Землі 

[153, с. 92], і тому охорона води стала одним із важливих елементів 

українських замовлянь, як-от: Господи Боже, поможи! / І Мати Божая, й 

Божії хранителі / На поміч мені станьте! / Хреста на голову покладати, / 

На груди й на плечі класти, / Щоб не вадило сонцю, воді, землі, / Мечу, 

дверям, стінам, столам / І всім православним. / Господи поможи! [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 16]. 

ВОДУ вважали святою, очищувальною силою, здатною принести 

здоров’я і щастя. Дуже поширеними в стародавньому світі були обряди 

обмивання – «очищення водою», окроплення, обливання, лікувальні купелі. 

Особливо цілющою була «жива вода» (свята, свячена, «святовечірня», 

«стрітенська») [Словник символів культури України 2005, с. 57], як-от: 

Умиваються водичкою гори і долини, і вмиваю (Віру) хрещену від цієї скуси, 

умити її до життя веселого і тихого спання [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

13].Вивчивши розвиток окремих компонентів лексеми вода, можна виділити 

такі семи: «святість», «очищення», як-от: Вода очищає луги, береги… [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 120]; Добрий вечір тобі, Уляно, святая, орданская, 

ангельская і архангельская! Ти прибуваєш із гір і долин, лугів і берегів, щоб 

так і до мене, раби Божої (такої-то чи такого-то) прибували добрі люди і 

дівчата (чи женихи); ти очищаєш і обливаєш долини, луга, берега, каміння і 

креміння, – очисть же і омий од мене (такої-то чи такого-то) раби Божої 

остуду, студище, клевету…[ Ви, зорі-зориці… 1991, с. 70]; З добрим ранком, 

колодязь Володимире, вода Оляно, земля Тетяно, берег Іване! Як ти 

очищаєш луги, береги, каміння та креміння, прохаю тебе, якомога, очисти 

рабу Божу (…) від усякої хвороби [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 107]; 

«прибуток», «достаток», наприклад: Ти, водо Оляно і земле Тетяно! / 

Прибуваєш, водо, із гір, із долин, / З-під червоних каменів, з лісів-підлісів, / 

Щоб так прибувало породіллі корму / Для молитвеного, хрещеного… [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 108]; Як тої води є по достатком, так би в мене було 
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достатком молока [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 109]. Звертання до води на ім’я 

вказує на важливу роль цієї рідини в житті людей. Проаналізувавши тексти 

замовлянь, можна стверджувати, що з ВОДОЮ пов’язані переважно 

позитивні асоціації. 

За народними повір’ями, чиста вода символізувала здоров’я, щастя, 

вірність, а каламутна зраду, журбу, прикрість, корисливість. Рух води 

асоціювався також із плином часу, віку [Символи 2011, с. 93], наприклад: – 

Як вода долі ріков тече, так би твоя хвороба від тебе утекла, як вода не 

вернеться в гору, так би ся твоя хвороба до тебе нигде не вернулася [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 57]. На воду відмовляють усякі хвороби, наприклад: Я 

відмовляю на воду, на вогонь, і ножем тебе затинаю, і всіх святих на поміч 

ззиваю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 46]. 

Найпоширенішим епітетом до слова вода є свята, як-от: Водичко 

свята, я тебе прошу – стань на помочі [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]. 

Вживання лексеми вода у множині продукує використання епітетів бистрі, 

бистрії, як-от: Нехай іде собі на ниці лози, / на бистрі води, / на круті 

береги, / на жовтиє піски, / на солодкиє медки, / там йому пити-гуляти, / всі 

розкоші мати, / (Парасці) пристріту не мати. / Я словом, Господь з помощу 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 51]; І виговоряю, і зсилаю / На ниції лози, на 

бистрії води, / Там тобі пити і гуляти / І роскоші мати [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 55]. 

Вербалізатори концепту ВОДА функціонують у порівняльних 

конструкціях текстів українських замовлянь, наприклад: Як топиться віск на 

грані, як сіль на воді, як розходяться хмари на небі, то так ця бола має 

пропасти від (Віри) хрещеної [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 14]; Як нидіє віск на 

вогні, / Піна на воді, / роса на траві, / Так аби зниділи / Від чистого, / 

Молитвеного, / Хрещеного (ім’ярек)! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 62]. В 

останньому прикладі спостерігаємо один із елементів водного простору – 

росу (краплі води, що осідають на поверхні грунту, рослин та інших 
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предметів, коли з ними стикається охолоджений приземний шар повітря) 

[153, с. 1008].  

ВОДА у вигляді потопу, рідини, у якій можна потонути, має негативні 

конотації, наприклад: В путі-дорозі, де йтимете і їхатимете, / Від наглої 

смерті охоронятимете! / Від меча, від огня, від потопу, / Від змія, від 

звіра… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 20-21]; Хто буде мою молитву сповняти, / 

Не буде у вогні погоряти, / Не буде у воді потопати, / Не буде звір поїдати, / 

Не буде наглою смертю помирати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 21]. 

Часто ВОДА невіддільна від такого національного компоненту 

фольклорного світобачення, як КРИНИЦЯ. Вербалізатори цого концепту 

трапляються ще в літописах. Так, «Повість временних літ» розповідає про 

очищення древлян водою: «кладезем і озером жертву приномаху». А в 

Іпатіївському списку літопису знаходимо: «Послухав Ізяслав братів своїх і 

пішов Ізяслав і зупинився біля Святославової криниці» [Сологуб 1992, с. 72]. 

У замовляннях бачимо тісний зв’язок концептів ВОДА і КРИНИЦЯ, як-от: 

Водичко-Йорданичко, омивай і зціляй. / Їк ти чіста, їк ти свята, / Так і цеса 

раба Божа рщена-порожена, / В святій воді смочена… / Помагайбіг, водице-

єлинице! / Є ти в хорошій керниці, / Прибувай же ти в керниці, / Очищай же 

ти камінні береги, / Бо ти є очищена з первовіку [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

11]; аж до компоненту водице-кринице, наприклад: Водице-кринице! / Ти 

умиваєш луги, береги, / Умий рожденного, хрещеного (Петра) / Від усякої 

погані, від усякої болі, / Від усякої нечисті, від усякого бруду. / Водице-

здравнице, говірнице, / Як ти в Бога славна, / Так аби славен був / Рождений, 

хрещений (Петро) / Во віки віків! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 25]. 

Крім того, у контексті на кшталт Водице-кринице! / Викликаю з гір, з-

під гір. / З моря, з-під моря, / З каміння, з-під каміння! / Як не може той 

камінь / Вийти з моря, з-під моря, / Так не може ворог (Петрів), не міг / 

Вийти наверх [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 24] водний простір є символом 
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відокремлення, відсторонення, остання МЕЖА, за якою – той світ, 

потойбіччя, смерть [153, с. 91]. 

ВОДА як один із важливих елементів обряду переходу – символ 

ПЕРЕШКОДИ, ВХОДУ і ВИХОДУ. Пірнути в воду означає пошук таємниці 

буття; втонути – вмерти. Ходити по воді – вийти за межі матеріального світу. 

Великі мудреці (боги, апостоли, герої) ходили по воді. Біжуча вода – жива. 

Подолати водну перешкоду – перейти від одного онтологічного стану до 

іншого [153, с. 91]. Друге народження означає смерть фізичного тіла і появу 

надприродної, божої сутності. Згодом такий світоглядний прийом 

використано християнством в обряді хрещення водою, що символізує смерть 

природної грішної людини, очищення й народження нової – духовної, 

воскреслої [153, с. 92]. 

У стародавній Греції, Русі-Україні ВОДУ вважали посередником між 

ЖИТТЯМ та СМЕРТЮ. Слов’яни-язичники мали подібні уявлення про воду 

[153, с. 92]. ВОДА в Україні символізувала і віщу, пророчу силу [153, с. 93]. 

 «Мирній» і спокійній воді в українських замовляннях протиставлена 

КРОВ, яка важлива і дорогоцінна, але з’являється у тривожному контексті 

[Українські замовляння 1993, с. 259]: Йшов Ісус Христос через море, загнав 

собі дерево в ноги. Став він дерево виймати та й став кров замовляти: 

«Кров не вода, рікою не біжить» [Українські замовляння 1993, с. 54];  Дівка 

йшла, кам’яні відра несла, до кам’яного колодізя пішла, відра упустила, вода 

розлилась, а у раба Божого кров обнялась [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 73]; 

Ішов брат із сестрою, / найшли глечик з водою, / Глек упав, / вода розлилася, 

/ кров застигла [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 77]; Вода остановилась, у 

новонародженого(ної) кров зупинилась [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 83]. 

Вода має різні форми. Це й дощ, і ріка, море, озеро, ставок, роса, 

сльоза тощо [153, с. 95].  

Лексема ріка позначає постійний природний водний потік значних 

розмірів, що тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів’я до гирла 
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[Словник української мови 2012, с. 969]. У Словнику символів культури 

України зазначено, що ріка (річка) – символ божества, космічних вод; 

початку і закінчення життя; символ плодючості; очищення; вічного плину 

часу; пам’яті; перешкоди, небезпеки; потопу; жаху; входу в підземне 

царство; рубежу між своїм і чужим простором (між цим і тим світами); 

земних жил, по яких тече кров; батьківщини і Батьківщини; дитинства; 

символ мовлення [Словник символів культури України 2005, с. 250]. 

Вступання, входження у річку символізували початок дуже важливого, 

героїчного, а часом і незворотнього. Перехід через річку, переправа – 

завершення подвигу, набуття нового життя, соціального чи сімейного статусу 

(перехід через воду як уявлення про шлюб, «втопитися» – невдало вийти 

заміж) [153, с. 95]. Звернемо увагу на те, що часто лексема ріка функціонує у 

вигляді трьох рік, як-от: На камені, на острові, / На Осіянській горі бігло 

три ріки: / Одна водяна, друга медяна, третя кровава, / Я водяну виллю, а 

медяну вип’ю, / А кровавою кров замовлю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 71]; Ішло 

три каліки через три ріки. / Божа цариця рожу садила, / Рожа не зійшла, 

кров не пішла / Хрещеному, родженому (такому-то) [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 79]. 

Словник української мови визначає море як великий водний простір з 

гірко-солоною водою, обмежений з одного або кількох боків суходолом, а 

також водний простір, що відділяє рідну землю від чужих земель [Словник 

української мови 2012, с. 562]. Так, бувати за синім морем означає бути на 

чужині, як-от: Ми бували за синім морем і там чували і видали [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 97].  

Найчастіше МОРЕ вербалізовано синім кольором, наприклад: Ішов 

сам Господь Савоохт через синє море, ніс каменя пуд пазухою для 

осторожності те переменяв, у синє море каменя вкидав. Хто з синього моря 

каменя виме да розкусить, то хрещену, народжену чи в питті, чи їді, чи в 

гулянні, чи в буянні, чи в житньому хлібу спокусить [Ви, зорі-зориці… 1991, 
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с. 64]; Я вас вимовляю, / На сині моря, на сипучі піски / Посилаю. / Там вам 

очерети вертіти, / Піски пересипати, / По синьому морю гуляти, / 

Народженого, хрещеного (Трохима) / В супокої залишати! [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 33], адже саме синій у прямому значенні – колір водних джерел, 

природних явищ [308, с. 18]. Синій колір має максимально широке 

асоціативне поле. Звернемо увагу на здатність кольоролексем викликати 

певні асоціації, формуючи певний образ, порівн.: На синьому морі стоїть 

білий камінь [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 81]; На синьому морі, на залізнім 

току – там залізна баба, а в тої баби – сім дочок, а в тих семи – також по 

сім [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 82]; Там на горі тури орали, красну рожу 

сіяли; красна рожа не зійшла; там стояла дівка; коло синього моря безребра 

овечка стояла; (край) червоного моря червоний камінь лежить [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 84]; На синьому морі, на білому камені, там рубалися три 

брати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 89]; На синьому морі лютий змій реве [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 108]. 

У текстах українських замовлянь на позначення водного простору 

вживані як хроматичні, так і ахроматичні групи кольоронайменувань, 

наприклад: чорне, червоне, голубе, як-от: На черном морі лежить камень, а 

на камені гадина. Хто тую гадину ізрушить, той мене спокусить [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 63]; Я тебе, скусо, в Чорне море відсилаю, там іди в чорні 

води купатися, у каміння перебиратися, в камінні колишися, від (Віри) 

хрещеної щезни, пропади [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]; Висилаю за червоне 

море, / За широке поле [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 22]. Висилаю за червоне 

море, / За голубе море, за чорне море, / За широке поле [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 23]. 

Море є місцем, де стоїть престол, за ним – дуб, а біля моря – липа, 

як-от: На морі престол стоїть, а за їм Матір Божа сидить, книги читає… 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 50]; Єсть за морем дуб – / У вись високо, а в глиб 

глибоко, / Під тим корнем копит-ключ… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 65]; На 
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морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 53]; Через 

річку бистру і через кладку хистку йшло три матінки, три п’ятінки 

(п’ятниці): «А куди ви йдете?» – «До моря, а коло моря липа, а в тій липі 

змія-гадина дітей навела…» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 30]. 

Звернемо увагу на численні образи християнської релігії, які, на думку 

творців замовлянь, присутні на морі, що спостерігаємо у контекстах на 

кшталт: Отче наш… Сиділа пресвятая Богородиця на синім морі, на білім 

камені. Шила, вишивала, ниточка урвалась, (ім’я) новорожденій, молитвеній 

кров унялась [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 83]; На морі три анголи… [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 87]; На морі, на окіяні, на острові, на обояні стоїть 

церков; а в тій церкві стоїть престол, за престолом сидить пречистая діва 

Марія, шиє вона шовком кріваву рану; шовку не стало й кров перестала 

(тричі) [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 90]; Йшов Христос через море, загнав собі 

дерево в ногу. Став він дерево виймати, та й став кров замовляти: «Кров – 

не вода, річкою не біжить, тпру-у тобі і чмок!» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

95]. 

У текстах українських замовлянь море можна «замкнути», наприклад: 

Летіла ворона через море, / ключі загубила. / Божа Мати йшла, / ключі 

знайшла, / море замкнула, / кров замовила [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 78]; на 

море можна «посилати» хворобу, як-от: З білої кости, / З чорної крови / 

Визивала, / Викликала. / На море посилала, – / Там би се її веселити, / 

Коренити, / А чистого, / Божого, / Молитваного, / Хрещеного (ім’я) / 

Лишити! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 112]. 

Сполучення океан-море у текстах українських замовлянь трапляється 

рідко, проте у промовистих рядках: Встану я, раба Божа, раненько, 

помолюся Богу і поблагословляюся, піду в двері, а з дверей у ворота, вийду на 

дорогу, піду до океану-моря. На океані-морі пливе рокитовий кущ, там 

сидять Петро, Павло, Миколай, Кузьма, Дам’ян, Ілля пророк і Григорій 

Побідоносець [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 111]. 
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Найпоширенішими епітетами до слова вода є свята, бистра. З 

символічних значень води переважають: очищення; життєтворна функція, 

особливо в аграрно-польових замовляннях; вода як оселя небезпечних, 

хвороботворних стихій; інколи вода – посередник: через  неї передаються ті 

чи інші священні, корисні чи важливі властивості [Українські замовляння 

1993, с. 256]. Зцілювальна та очищувальна функції води простежені в такому 

контексті: Водичко-Йорданичко, омивай і сціляй. / Їк ти чіста, їк ти свята, / 

Так і цеса раба Божа рщена-порожена, / В святій воді омочена… / 

Помагайбіг, водице-єленице! / Є ти в хорошій керниці, / Прибувай же ти в 

керниці, / Очищай же ти камінні береги, / Бо ти є очищена з первовіку… 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 11]. 

Вода символізує КРОВ ЗЕМЛІ; ПОЧАТОК і КІНЕЦЬ; МЕЖУ між 

живим і тим (мертвим, потойбічним) світами; МИНУЛЕ і МАЙБУТНЄ, мить 

і вічність (звідси прогностична функція води); перехід до шлюбу; появу нової 

якості; відродження попереднього на іншому рівні тощо [Василько 2002, с. 

90]. Недарма вода наділена епітетами релігійного значення, наприклад: 

Добрий вечір тобі, Уляно, святая, орданская, ангельская і архангельская! 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 70]. У цьому тексті воду називають Уляною. 

Зустрічаємо й такі визначення води:  глибокі води [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

28]; бистрії води [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 55]; теплі води [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 297]. 

Епітетчорний уживано в основі топонімічної назви, як-от: Я тебе, 

скусо, в Чорне море відсилаю, там іди в чорні води купатися, у каміння 

перебиратися, в камінні колишися, від (Віри) хрещеної щезни, пропади [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 13]. Лексему чорний у словосполученні чорні води 

розглядаємо у зв’язку з розвитком значення «безрадісний», «безпросвітний», 

«печальний». 
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Вода є символом невідворотності, наприклад: Як завертається вода / 

З усіх ріків, потоків у море, / Так завертаю цю біль, / Це заклинання, / На 

того раба Божого, що його надіслав [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 27]. 

Отже, фольклорний простір замовлянь представлений такими 

концептами: ВОДА, РІКА, МОРЕ, ОКЕАН. У текстах замовлянь 

спостерігається трансформація традиційних семантичних компонентів 

лексеми вода, розбіжність лексичного та асоціативного значення слова. 

Вербальний простір концепту ВОДИ в українських замовляннях містить 

виразні національно-культурні складові. Вивчивши розвиток окремих 

семантичних компонентів лексеми водав мові замовлянь, можна виділити 

такі семи: «святість», «очищення», тому зазначений образ відзначений 

частотою вживання. У текстах українських замовлянь на позначення водного 

простору вживані як хроматичні, так і ахроматичні групи кольороназв, але 

спостерігається перевага синього кольору. ВОДА символізує пророчу силу, 

РІКА – рубіж між цим і потойбічним світом, а «бувати за синім морем» 

означає бути на чужині. 

ВОГОНЬ у текстах замовлянь має очисну функцію, наділений 

епітетами святий, горючий, золотий.Звернення до нього супроводжене 

такими дієсловами: очисти, оздорови, не допусти, звільни, грій, годуй, світи, 

освічуй, роби, дай, наприклад: Ти, вогнюсвятий і горючий, очисти нас, 

немічних і старих, здорових і молодих, оздорови нас у всіх жилках і 

піджилках, не допусти ніякого нездужання, звільни нас від пристрітів і 

зурочень, од тошноти і нудоти, од страху і переляку. Ти, вогню золотий, 

грій нас і годуй, світи нам і освічуй, роби здоровими і мудрими, бо ти 

спалюєш нечисть і недужість, хвороби і болячки, даєш світло і хліб. Дай нам 

на цей раз хліб і тепло, здоров’я і силу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 54]. 

З’ясованавідганяльна, нищівна функція вогню. Перед нами 

гомеопатична магія: подібне (жар хвороб) лікують подібним (вогнем). 

Ворожою й небезпечною стихією вогонь постає в замовляннях проти «беху» 
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та «бешихи» й особливо в любовних приворотах. У цілому ж, якщо вода 

амбівалентна з ухилом у позитивний бік, то вогонь, також амбівалентний, 

схиляється в бік негативний [Українські замовляння 1993, с. 256], недарма 

іноді вогонь може бути чорним: чорний вогонь горить [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 48]. З цього приводу Л.В. Шулінова зазначає, що будь-який колір сам 

по собі, узятий окремо, ні хороший, ані поганий, лише за певного їх 

поєднання відповідно до сюжету, композиції, авторського задуму, художньої 

школи (у живописі), або контекстуального оточення і «проявлення» 

конотацій, закладених історичним досвідом кожного мовного колективу, 

національно-культурних традицій, він [колір] може стати чи прекрасним, чи 

навіть потворним [308,с. 13]. 

ЗЕМЛЮ розглядаємо як позитивне начало в замовляннях, адже вона 

наділена такими іменами-атрибутами: мати, свята, своя, Тетяна, наприклад: 

Добридень, кринице-вдовице! / Земля Тетяна, вода Уліяна! / Ти очищаєш 

каміння, креміння, / Луги, береги. / Я буду на поміч води набирати, / Своє 

тіло обмивати / від ворогів, від напасті, від хвороб. / Хлюпаю я на свою 

землю – / Хто на цю землю ступає, / Радість і славу мені посилає [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 14]. 

Землеробський акцент у замовляннях виражений слабко. Серед інших 

значень трапляється хтонічне: ЗЕМЛЯ, як і ВОДА, також може бути оселею 

ЗМІЙ, бо вона – зона НИЖНЬОГО ЦАРСТВА. Проте на цій хтонічній 

символіці в замовляннях зроблено менший наголос [Українські замовляння 

1993, с. 257]. 

Зустрічаємо тексти, в яких ЗЕМЛЯ виступає як персоніфікована 

істота, як-от: Як та свята земля спить [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 37]. 

Хворобу можна вислати в землю, але тоді вона набуває негативних 

конотацій, наприклад: І зсилаю тебе, злий душе-переполоше, / В землю 

пустую, безконечнюю, / Де козак на коні не гуляє [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

38]. 
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ВІТЕР. Повітряна стихія замовлянь – вируючий простір несених 

вихором наслань і напастей. Кардинально відрізняється від могутнього й 

доброго помічника людини – вітру казок [Українські замовляння 1993, с. 

257]. Зустрічаємо замовляння, побудовані за формулою подібності «як 

відбувається це, так відбувається те», наприклад, «як – так»: Як щезають 

дими від вітрів, / Так, щоб біль щезала, пропадала / Від тіла красного-

прекрасного, / Цього рожденого, хрещеного (Федора) / І до нього діла не 

мала [Українські замовляння 1993, с. 22]. Тут вітер згадується у функції 

відганяння. 

Крім епітета буйний, як-от: буйні вітри [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13], 

зустрічаємо й інші у контексті на кшталт: Вітер вікрущий, вітер пекущий, 

вітер прагнющий, вітер з сходу, вітер з заходу, вітер з півночі, вітер з 

полудня, звідки ти котився, куди ти вбрався? [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 303]. 

Функції ЗАЛІЗА в замовляннях – виганяння зла і замикання. У тексті 

означає: магічно надміцний (порівн. залізний хліб, залізні черевики в казці) 

[Українські замовляння 1993, с. 258]. Найчастіше вживано словосполучення 

залізні зуби, наприклад: Господи, іду я між чужих християн з ведмежою 

силою, з залізними зубами, з вовчими лапами. Ведмежою силою одідмусь, а 

залізними зубами одгризусь, ні пристріту, ані вроків не боюсь. Амінь! [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 56]. 

Такий речовинний елемент, як СІЛЬ, у замовляннях трапляється 

нечасто. Вона включена в магію за аналогією з функцією відганяння: напасть 

має згинути, як сіль у воді [Українські замовляння 1993, с. 258]. Наведемо 

приклад, коли хвороба має пропасти так, як сіль перегоряє у вогні: Тричі сіль 

сиплять на вогонь і стільки кажуть: сіль перегоряє, піч перепікає, 

народженого, хрещеного (Трохима) всяка хвороба минає! [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 33]. 
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КРОВ у замовляннях переважає всі інші речовини. Вона має численні 

атрибути (що для архаїки завжди є вказівкою на сакральність і значущість 

предмета) [Українські замовляння 1993, с. 258]. 

Кров замовлянь – червона: Я на тебе, скусо, силу маю, я тебе за 

дев’яту меже відсилаю. Аби ти щезла, пропала, аби ти сили не мала. Аби ти 

моці не мала біле тіло сушити, червону кров пити [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 13]; але може бути люта: На синьому морі лютий змій реве. – «Чого ти, 

лютий змію, ревеш?» – «Бо нема мені чим дітей годувати.» – «Іди, лютий 

змію, в Іванів двір і візьми од раба Божого Івана, молитвенного і хрещеного, 

люту кров, і будеш мати, чим дітей годувати!» [Українські замовляння 

1993, с. 68]; вона буває не лише християнською: Летів орел через море, 

спустив крило, заткнув жерло. Злетів півень на камінь, крилами махає: 

чорний камінь, не движись, християнська кров, остановись у нарожденного, 

молитвенного, хрещеного Івана! [Українські замовляння 1993, с. 64], а й 

трав’яною і водяною: Пресвятая Богородице, просим собі в поміч. Замовлю 

кров буйную, трав’яную і водяную! [Українські замовляння 1993, с. 59]; це 

означає, що стародавні люди, очевидно, зближували КРОВ із усяким «соком 

життя», «вологою життя» [Українські замовляння 1993, с. 258]. 

Саме КРОВ (поряд із ВОДОЮ та ВОГНЕМ, в одному варіанті – з 

МОЛОКОМ) виповнює міфологічні три ріки [Українські замовляння 1993, с. 

258]: На камені, на острові, / На Осіянській горі бігло три ріки: / Одна 

водяна, друга медяна, третя кровава, / Я водяну виллю, а медяну вип’ю. / А 

кровавою кров замовлю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 71]; Калиновим мостом 

ішло три сестри: Калина, Малина і Шипшина. Не вміли вони ні шити, ні 

прясти, тільки вміли сікти-рубати, ріки пропускати: одна ріка водяная, 

друга ріка огняная, третя ріка кров’яная. Водяною огонь заливати, 

кров’яною кров знімати [Українські замовляння 1993, с. 60]. 

КРОВ украй важлива й дорогоцінна, але вона завжди з’являється в 

тривожному, лиховісному і смертоносному контексті. Цим вона 
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протиставлена «мирній» і спокійній ВОДІ, зате зближена з загрозливим 

ВОГНЕМ [Українські замовляння 1993, с. 259]: Йшов Ісус Христос через 

море, загнав собі дерево в ноги. Став він дерево виймати та й став кров 

замовляти: «Кров не вода, рікою не біжить» [Українські замовляння 1993, с. 

54]; Там на горі тури орали, красну рожу сіяли; красна рожа не зійшла; там 

стояла дівка; коло синього моря безребра овечка стояла; край червоного 

моря червоний камінь лежить. Де сонце ходить, там кров знімається; де 

сонце заходить, там кров запікається [Українські замовляння 1993, с. 57]. 

ВІСК згаданий передусім у своєму прямому значенні – як бджолиний 

віск. Оскільки ж тануча СВІЧКА уподібнена до ЖИТТЯ, яке тане, а СЕРЦЕ 

еквівалентне «емоційному», «душевному» життю, можна сказати, що м’який, 

лепкий і горючий віск осмислений як емоційне, «сердечне» буття людини 

(порівн. ворожіння на воскові, переважно на «особисте життя») [Українські 

замовляння 1993, с. 260]: Щоб тебе за мною так пекло, як пече вогонь той 

віск! Щоб твоє серце за мною так топилось, як топиться той віск, і щоб ти 

мене тоді покинув, коли найдеш той віск! [Українські замовляння 1993, с. 

47], або: Зійдіте, всякі хвороби, / Які є захворювані, на віск вийдіть [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 17]; Аби зниділи, / Як нидіє віск на вогні, / Піна на воді, / 

Роса на траві, / Так аби зниділи / Від чистого, / Молитваного, / Хрещеного 

(ім’ярек)! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 62]. 

СЛЬОЗИ (ПЛАЧ) фігурують у непорівнянному за своєю експресією 

любовному замовлянні. Тут їхнє значення також глибоко архаїчне: у 

найдавніших міфах різних народів СЛЬОЗИ, ПЛАЧ – знак глибокого 

зворушення, без розрізнення «доброго» чи «лихого», кохання чи туги, жаху 

чи захвату [Українські замовляння 1993, с. 261], наприклад: Місяцю 

Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники й 

невольниці плачуть за батьком та за матір’ю, за дітками маленькими; як 

корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем. 
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Даруй же, Господи, щоб так за мною нарожденною, хрещеною і 

молитвяною рабою Божою Іван плакав [Українські замовляння 1993, с. 36]. 

СЛИНА. У замовляннях спостерігаємо магію за аналогією: як слина 

пропадає в землі, так повинна пропасти напасть [Українські замовляння 1993, 

с. 260], як-от: Хворий за тим має три рази плюнути в ту воду, а ту воду 

тоді виливають на західноє місце [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 58]. 

Отже, речовини в замовляннях мають обов’язкове символічне 

значення. Вони є не просто матеріалами, а й активними дійовими особами, 

об’єктами магічного ритуалу, атрибутами персонажів замовлянь. Також 

символічних значень набувають кольороназви, що функціонують як епітети 

щодо позначень досліджуваної лексики. 

 

 

 

3.3.4. Кольорономени 

 

У сучасному мовознавстві лінгвістичний аналіз кольоропозначень на 

матеріалі художніх творів здійснено О.М. Дзівак, Л.В. Шуліновою,            

Л.О. Ставицькою, Л.О. Пустовіт та ін., а от дослідження кольорової гами 

українських замовлянь потребує детального вивчення. 

Семантичний ряд кольоропозначень почав складатися в доісторичну 

епоху, коли переважним видом мислення було чуттєво-образне або 

міфологічне [461, с. 57]. Міфологія, зокрема й міфологічні уявлення про 

кольори, є замкнутою символічною системою, що поєднана не тільки 

природою функціонування в обрядах, а й способом моделювання 

навколишнього світу. Через те міфічні уявлення можна порівняти з кодом, 

для розшифрування якого потрібний своєрідний ключ [461, с. 59].     

Одним із перших в історії людства, ще в давньокам’яному віці, 

освоєний ЧЕРВОНИЙ колір. Дія червоного кольору на підсвідомість обох 
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статей підтверджена неолітичними сценами полювання, де виявляється 

прямий зв’язок мисливства і статевої символіки, з якою пов’язаний і образ 

вогню [461, с. 166]. У текстах замовлянь зазначений концепт ВОГОНЬ 

вербалізований надзвичайно детально.     

Слід звернути увагу й на лексико-тематичну підпарадигму 

ЖОВТОГО кольору, яка в українських замовляннях представлена такими 

кольороназвами: жовтий, золотий. 

Багатою є символіка ЗОЛОТОГО кольору. Це і символ світла, і 

слави, і сонця, і здоров’я, що базується на властивостях золотого металу, 

який не псується, вирізняється довговічністю та не зазнає розпаду. Що ж до 

жовтого кольору, то він в українській культурі й мові вповні виявляє свою 

амбівалентність, адже жовте стигле збіжжя – життя, а жовте осіннє листя – 

смерть природи й певною мірою людини, що є її частинкою; жовті квіти 

соняшника й жовті квіти розлуки; жовті меди – здоров’я, а жовтий колір 

обличчя, шкіри – хвороба тощо [308, с. 18]. 

За семантичною сполучуваністю виділяємо такі підгрупи жовтого та 

золотого кольорів: колір елементів космічного світу; колір зубів, кісток; 

колір тваринного світу; колір речовинно-предметного світу;  колір релігійних 

понять. 

Колір елементів космічного світу зустрічаємо в таких 

словосполученнях: ріг золотий, золоті рожки й ножки. Наприклад, у 

лікувальних замовляннях: – Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг золотий, / 

тобі на підповня, / мені на здоров’я [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 118]. 

Зазначимо, що найчастіше золотий колір уживаний у замовляннях, де 

основною дійовою особою стає космонім місяць і функціонує у порівняльних 

конструкціях: Молодик – мов бик, / У морі купався, / Та й нам показався. / 

Йому золоті роги, / А нам воли та корови, / Йому ж на сповня. / А нам на 

здоров’я. / Дай, Боже, Тебе випроводити, / А другого діждати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 237]. Уживаний у замовляннях від зубного болю, золотий 
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колір надається ріжкам і ніжкам місяця, як-от: Місяцю, місяцю, золотії 

рожки й ножки! Зійди з облаків, зірви мою зубну боль! Моя боль не мала, моя 

боль не тяжка, а твоя сила могучая, як камінь граніт. Не йду я лісом, а 

чистим полем. Наперед мене біжить заєць: «Сірий зайцю! Де твої зуби? 

Візьми мої, а дай свої!» [Замовляння 2007, с. 50]; Місяць ти, місяць, 

серебраниї рожки, золоті твої ножки. Зійди, ти, місяць, зніми зубную боль у 

(вставляйте ім’я хворого), підніми боль під облака. Його журба не мала, не 

тяжка, а твоя сила могуча. Йому боль не перенести, а твоя сила могуча 

перенесе. Ось зуб, ось два, ось три: всі твої, возьми. Місяць ти, місяць, 

возьми от його зубную біль [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 124]. 

Кольороназви жовтий і золотий уживані в таких словосполученнях, 

як золотий зуб, жовта кістка: Мишко, мишко, сидиш на горищі, / забери в 

мене зуб кістяний і гнилий, / а дай мені дужий і молодий. / Як не даси дужого 

й молодого, / то дай мені золотого! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 214]. Цей 

приклад указує на формулу обміну: кістяний і гнилий зуб обмінюють на 

дужий і молодий, інарешті, на золотий. У замовляннях зі звертаннями, 

наприклад, до Пресвятої Богородиці, зустрічаємо прохання, як-от: Пресвятая 

Богородице, стань мені на поміч од рижої масти, од жовтої кости… [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 248]; а в замовляннях зі зверненням до хвороби 

відзначаємо інтонацію наказу, як-от: Годі тобі боліти, шуміти, жовтої 

кости ламати, червону кров розганяти. Поти ти боліла і шуміла, поки я не 

говорила [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 117]. Зазначимо, що в подібних текстах 

колір є не лише носієм реальної колірної ознаки, а й виразником емоційності.  

Колір тваринного світу представлено кольороназвою жовтий. Це 

кольоропозначення, як епітет до слова на позначення назви тварини, зазвичай 

виступає у прямому значенні, поєднуючись у тексті з найменуваннями інших 

кольорів,  наприклад: Кури чорні, кури білі, кури сірі, кури рябі, кури жовті, 

кури глинясті (яка є масть курей, такі й казать). Візьміть хрещеного, 

народженого, молитвеного младенця крикси [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 207]. 
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Жовтий та золотий кольори на позначення кольору речовинно-

предметного світу зустрічаємо в таких словосполученнях: жовте масло, 

жовта сметана, жовті піски, золотий міст, золотий серп: Там вам бувати, 

/ Там вам гуляти, / Жовтими пісками пересипати…[Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 197]. Тексти замовлянь фіксують використання подібних обрядів-

задобрювань і в таких прикладах: Гей, коровко, до води, ногами тупоти, 

ушима махай, очима кліпай, а хвостом замітай та йди на високу гору, там 

шовкова трава родить. Траву коси, а росу пий, та принеси хазяйці відро 

молока, густу сметану та жовте масло [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 244].  У 

текстах основною смисловою частиною замовляння може виступати 

бажальна чи розповідна: Іди, моя корово, лугами, там здибишся з трома 

вужами. На першому вужові жовтая сметана, на другому білий сир, на 

третьому зеленая сирватка. То я в свої корови блаженної сметану і сир 

забираю, а сироватку для дурнів оставляю!!! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 258]; 

наприклад, у шептаннях від більма, крові й перелогів: – Їхав Юрій на білім 

коні золотим мостом, підпірався золотим хостом, а за ним бігло три пси: 

один від більма, другий від крові, третій від перелогів. Годі вам, пси каміння 

лизати, йдіть до раби Божої (назва тієї особи) більма лизати, кров спивати, 

перелогів шептати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 133]. У цьому замовлянні 

дійова особа – Святий Юрій – перебуває в дорозі: він їде, щоб щось зробити. 

Предикативна частина на позначення мети дії, бажаного стану приєднана до 

розповідної й за допомогою частки хай: Місяцю молодий, ти як серп 

золотий! / Хай тобі буде на підлов’я, /  А мені – на здоров’я! [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 222]; 

Основним вербалізатором кольору ЗОЛОТА в українських 

замовляннях є прикметник (власне назва кольору), який несе здебільшого 

оцінно-позитивне навантаження. Так побачивши перший раз молодика, треба 

до нього звернутися з такою замовою, щоб зуби не боліли, проказують тричі: 

– Молодик молодий, на тобі хрест золотий, на небі зрождавсь, на морі 
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скупавсь, що у тебе ріжки не щемітимуть, а у мене зуби не болітимуть. 

Тобі на сповня, мені на здоров’я [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 125]. 

У багатьох випадках лексема золотий не виходить за межі свого 

традиційного значення, уживана як постійний епітет до слова хрест (хрест 

золотий), наприклад: – Місяцю молодий, на тобі хрест золотий. Ти 

мертвим світив? / – Світив. / – Мертвих бачив? / – Бачив. / – У мертвих був? 

/ – Був. / – У них зуби не боліли? / – Ні болять, ні щемлять, мов залізні 

стоять. / – Щоб повік так у новонародженого (ім’я) не боліли, не щеміли, на 

завжди заніміли, як у мертвого [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 121]; – Місяцю 

молодий, в тебе хрест золотий, в тебе зуби не боліли, не щеміли, не 

свербіли. Молодий пита старого місяця, чи не боліли зуби мертвого? Отвіча 

старий: «Не боліли зуби ніколи у мертвого». Щоб так у новонарожденного, 

молитвенного, іменованого (…) не боліли зуби, так, як і в мертвого [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 132]; 

Отже, за семантичною сполучуваністю в текстах українських 

замовлянь виділяємо такі підгрупи жовтого та золотого кольорів: колір 

елементів космонімічного світу; колір зубів, кісток; колір тваринного світу; 

колір речовинно-предметного світу; колір релігійних атрибутів. Здебільшого 

досліджувані кольороназви не виходять за межі свого традиційного значення. 

Розглянемо символіку інших кольороназв у текстах українських 

замовлянь, звертаючи увагу на функціонування давньої християнської 

символіки, пряму номінацію та асоціативне значення кольоронайменувань. 

Проаналізуємо семантику основних кольороназв, які функціонують у 

досліджуваних текстах.  

Традиційна символіка ЗЕЛЕНОГО кольору пов’язана з життям, 

свіжістю, молодістю, надією. За давньою християнською символікою зелений 

– символ спокою та свіжості, святковості [308, с. 18], наприклад: Гашена яма 

горить. Чим її гасити? Свяченою водою, зеленою травою [Ви, зорі-зориці…, 

с. 210]. ТРАВА і ЗЕЛЕНЕ ЛИСТЯ символізують ріст, життя, вічність, 
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пам’ять (і забуття), молитву, шепіт [153, с. 171]. ДУБ здавна відомий як 

культове дерево, оберіг. Повір’я щодо проживання на дереві бога чи богів 

пов’язане з уявленнями про ДУБ як ЦЕНТР СВІТУ, що поєднує НИЖНІЙ 

СВІТ із ВЕРХНІМ, тобто світ померлих предків (коріння) із живими 

(стовбур) та з богами (крона, що сягає неба) [153, с. 141].  Дубе, дубе зелений, 

/ Я тебе ззім / З гіллям і корінням. / Дубино зелена, / Посватаймося й 

побратаймося [Ви, зорі-зориці…, с. 197]. 

БІЛИЙ колір у давній християнській символіці виступає атрибутом 

святості, добра, невинності, радості [308, с. 16]. У текстах замовлянь 

наголошено на надбанні ЗДОРОВ’Я, прагненні здобути його, часто 

замінюючи негативні процеси на позитивні, як-от: На тобі плаксивці, / 

Нидрімливці, нисонливці, / А дай моїй дитині сон / Зі всих сторон, / І спання 

до білого дня, / До смеркання, Від смеркання до сіяння, / Від сіяння до 

Божого взихання [Ви, зорі-зориці…, с. 197]. Репрезентантом здоров’яв цьому 

тексті є такі атрибути, як сон, спаннядо білого дня. Хоч здоров’я у мовній 

свідомості асоціюється безпосередньо з життям, життєдіяльністю, зв’язок 

цих концептів набуває складного характеру [426, с. 28]. 

Текстові сполуки на кшталт Йшла біла дівка / Білою дорогою: / 

Ніжки в неї білі, / Ручки в неї білі, / Голова в неї біла, / Здибала її Пречиста 

Діва: / – А куди йдеш, дівко біла? / – Ген-ген більма зганяти, / Граблями 

згрібати. / Фух, фух, / Не мій дух – Божий дух [Ви, зорі-зориці…, с. 138]; 

Вийшла дівка з-за білої гори / С білими руками, / С білими ногами, / С 

білими очима, / С білими плечима. / Зустріла її Матерь Божа: / – Де ти 

їдеш, дівка біла? / Іди ти та приступи / До Божого, / Молитвеного, / 

Хрещеного (ім’я) [Ви, зорі-зориці…, с. 139] реалізують образно-переносний 

характер увиразнення портретної характеристики персонажів, відображаючи 

людську красу. 

Лексемабілий здебільшого виступає засобом зображення кольорових 

характеристик тіла, обличчя в таких текстах: Лишаю, лишаю, я тебе 
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свяченим салом мішаю. Кабан, поросята, діти – тут тобі не сидіти, білого 

тіла не труїти [Ви, зорі-зориці…, с. 177]; Отець домовий! Скоч додолу та 

принеси мого (Івана) до мого дому; неси його душу, неси його кості, неси 

його живіт і біле лице, і щире серце якнайскоріше, якнайпрудчіше: в цей час, 

в цю годину…[Ви, зорі-зориці…, с. 217]. У таких конструкціях зустрічаємо 

вирази з яскраво вираженим експресивним компонентом. 

Характерним для текстів українських замовлянь є вживання 

словосполучення білий світ у конструкціях із образним репрезентантом 

широкого простору, напр.: …ти, Господній Замикачу, замикаєш ти по 

білому світу церкви, монастирі, замкни мою хвіртку й не пусти до моєї 

коровиці злого духу од нині й довіку [Ви, зорі-зориці…, с. 267]; 

ЧОРНИЙ у християнській символіці, на противагу БІЛОМУ, є 

атрибутом темних сил, зла, гріховності, горя [308, с. 16], як-от у замовляннях 

від бешихи: … Іди ти собі, бех, на сибірську гору! А на сибірській горі 

сибірський дуб, а в сибірському дубові чорне дупло. В чорнім дуплі – чорне 

руно. Там сидить твоя мати, змія Коропія, й жона бешиха. Чорну гору 

розвертатимеш, чорного дуба вивертатимеш, і змію Коропію ввічі 

видатимеш. Іди ж собі при пустий шлях!.. [Ви, зорі-зориці…, с. 158]; На 

чорному морі / Чорний чоловік сидить, / Чорний вогонь горить. / Чорна 

виделка, чорна тарілка, / Чорний ніж, чорна печінка…[Замовляння 2007, с. 

31]. 

Лексема чорний уживана у зв’язку з розвитком значення 

“безрадісний”, “сумний”, “тяжкий”, “безпросвітний”, “печальний”. 

Наприклад, у примовці від  корчу: Чорний чоловік у чорній сорочці, у чорнім 

ремені, у чорнім кожусі, у чорній шепці, у чорних гачах, у чорних постолах, 

у чорних онучах, у чорних волоках. Узяв чорні воли, запріг чорний плуг, а в 

плузі – чорний ніж, чорні колеса. Оре чорну землю, посієв чорну пшеницю, 

чорнов боронов заскородив [Ви, зорі-зориці…, с. 144]. 
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Лексема чорний може позначати не тільки колір, а ще й якість, 

наприклад, чорна слабость – важка хвороба: Возьми цього хрещеного, 

молитвеного (Івана), / Цю чорну слабость вижени, / бруд з тіла видави / 

чистим хрестом животворящим [Ви, зорі-зориці…, с. 145]; чорна свиня – 

брудна: Лишай, лишай, лишай! / Я тебе замовляю, / До чорної свині посилаю. 

/ Що чорна свиня тобі мати…[Ви, зорі-зориці…, с. 176]; чорне море –  

темне місце, де живуть чорти та ін.:   Йшла Ієва понад чорним морем, / А в 

чорнім морі корча, / Під тією корчею три чорта; Одному роги, другому 

ноги, / А третьому – перелоги в ноги [Ви, зорі-зориці…, с. 268]. 

У багатьох випадках лексема чорний не виходить за межі свого 

традиційного значення, уживана як постійний епітет до слова ворон: Летів 

чорний ворон, пустив каплю по морі. Та капля розплинулась, розійшлась по 

морі. Щоб так розплинулась, розійшлась бешиха по шкурі [Ви, зорі-зориці…, 

с. 162]. 

Епітет чорний на позначення ознак рослинного світу особливо 

продуктивний у таких конструкціях: Іди собі на чорні луга, де буйний вітер 

свистав, перебував! [Ви, зорі-зориці…, с. 161]; у замовляннях від криксів 

дитини: Дубе, дубе! Ти чорний. У тебе, дубе, білая береза, у тебе дубочки 

синочки, а у березочки дочки. Тобі, дуб і береза, шуміть та густи, а 

родженому, хрещеному рабу Божію (…) спать та рости! [Ви, зорі-зориці…, 

с. 205]. 

СІРИЙ позначає ТВАРИННИЙ СВІТ і зазвичай виступає у прямому 

значенні, наприклад:  Не йду, не їду ні на козі, ні на коні, а на сірій вівці. 

Зорями підпережуся, раба Божого (ім’я) до раби Божої (ім’я) золотом 

покажуся [Ви, зорі-зориці…, с. 223]; Один держить рукавицю, другий – 

патирицю, а третій держить дубину – скот сірий поганяти і кров 

розганяти [Ви, зорі-зориці…, с. 269]. 

ЖОВТИЙ, як колір речовинно-предметного світу, уживаний у таких 

українських замовляннях: Там вам бувати, / Там вам гуляти, / Жовтими 
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пісками пересипати, / І водою переливати, / Очеретами крутити / І 

болотами мутити, / Та цьому сину то ниперехід [Ви, зорі-зориці…, с. 197]; 

Гей, коровко, до води, ногами тупоти, ушима махай, очима кліпай, а хвостом 

замітай та йди на високу гору, там шовкова трава родить. Траву коси, а 

росу пий, та принеси хазяйці відро молока, густу сметану та жовте масло 

[Ви, зорі-зориці…, с. 244]. 

РУДИЙ колір здебільшого вербалізований у текстах замовлянь на 

позначення кольору тваринного світу (руда корова), як-от: Добридень тобі, 

кринице! / В тебе є три джерелі: / Одне водяне, друге медове, / А третє 

молочне, / Моїй рудій корові помочне [Ви, зорі-зориці…, с. 248]. 

ЧЕРВОНИЙ – колір одягу, що є ознакою належності до вищого 

суспільного стану; символ влади, сили; символ вогню; символ краси; колір 

крові; символ сильних почуттів, пристрасті [Шулінова 2001, с. 16]: Їхав св. 

Юрій на червоній горі, на червонім коні, червоні поводи [Ви, зорі-зориці…, с. 

267];  Бо їхав святий Юрій на червоному коні, кінь червоний, сідло червоне, 

стремена червоні, червоний меч, та зняв народженій, благословенній корові 

пристріт з плеч та в ноги, а з ніг та в хвіст, возьми пристріт біс од 

народженої, благословенної рябої корови [Ви, зорі-зориці…, с. 255]. 

Як ознака речовинно-предметного світу в українських замовляннях 

ЧЕРВОНИЙ колір вербалізований у прямому значенні, як-от: Летів переліт 

через попів двір, сів на воротях, в червоних чоботях. Тут тобі не панувати, 

жовтої кості не ламать, білого тіла не сушить, червоної крові не в’ялить… 

[Ви, зорі-зориці…, с. 265]; Болячка-болячниця, голова-головниця, ой чого ти 

розболілась-розшумілась? Чи ти від спання, чи від гуляння, чи від буйного 

вітру? Годі тобі боліти, шуміти, жовтої кости ламати, червону кров 

розганяти. Поти ти боліла і шуміла, поки я не говорила [Ви, зорі-зориці…, с. 

117]. 

СИНІЙ у прямому значенні вербалізатора – колір водних джерел: 

Помощ моя от Господа, сотворшого небо і землю. Їхав св. Юрій на вороних 
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конях, на чотирьох колесах: коні розбіглись, колеса розкотились по синьому 

морю, по чистому полю [Ви, зорі-зориці…, с. 137]. 

У фольклорній творчості слов’ян синій є давнім епітетом, властивим 

народному мовленню (синє море) [308, с. 18]: У лісі нелень-дуб, / а в полі з 

борони зуб. / На синім морі біл камень лежить. / І так як тим тром братам 

до міста не сходиться, / і судів не судить, і пересудков не мать, / так у 

хрещеного народженого дитяти / тіменному зубу і зубищам не бувати [Ви, 

зорі-зориці…, с. 213]. 

Кольороназва синій в українських замовляннях уживана як колір 

внутрішніх органів людини (синіх печеней), наприклад: І я ізгоняю більмо от 

хрещеного раба Божого (…), виговорую з костей, з молей, з тісних плечей, з 

синіх печеней, із буйної голови, з чутких ушей, із щирого живота, із 

ретивого серця, з горячої крові, з жовтих костей, з солодкого мозку: у раба 

Божого (…) сльоза із ока і більмо із ока! [Ви, зорі-зориці…, с. 137].  

За семантичною сполучуваністю виділяємо такі підгрупи ЗОЛОТОГО 

кольору: колір елементів космології (золотий ріг місяця), як-от: –Місяцю, 

місяцю молодий, / у тебе ріг золотий, / тобі на підповня, / мені на здоров’я 

[Ви, зорі-зориці…, с. 118]; колір зубів (золотий зуб), наприклад: Мишко, 

мишко, сидиш на горищі, / забери в мене зуб кістяний і гнилий, / а дай мені 

дужий і молодий. / Як не даси дужого й молодого, / то дай мені золотого! 

[Ви, зорі-зориці…, с. 214]; колір предметного світу (золотий міст): – Їхав 

Юрій на білім коні золотим мостом, підпірався золотим хостом, а за ним 

бігло три пси: один від більма, другий від крові, третій від перелогів. Годі 

вам, пси каміння лизати, йдіть до раби Божої (назва тієї особи) більма 

лизати, кров спивати, перелогів шептати [Ви, зорі-зориці…, с. 133]; колір 

релігійних понять (золотий хрест), наприклад: – Молодик молодий, на тобі 

хрест золотий, на небі зрождавсь, на морі скупавсь, що у тебе ріжки не 

щемітимуть, а у мене зуби не болітимуть. Тобі на сповня, мені на здоров’я 

[Ви, зорі-зориці…, с. 125]. Варто зазначити, що кольороназви утворюють 
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смислові зв’язки з лексемою здоров’я. Т.В. Радзієвська, досліджуючи 

концепти, пов’язані з поняттям існування, зазначає, що «здоров’я 

усвідомлюється як безумовна цінність, що не підлягає ніякому сумніву, 

запорука нормальної життєдіяльності людини» [426, с. 28]. 

В одному тексті зустрічаємо лексеми на позначення кольору очей 

(сірі, чорні, карі): Пресвятая Богородице, стань мені на поміч од рижої 

масти, од жовтої кости… ти із сірих очей, ти із чорних очей, ти із карих 

очей…[Ви, зорі-зориці…, с. 248]. Крім цього, знайдено кольороназви, 

уживані на позначення кольору їжі (сметана, сир, сироватка), наприклад: 

Іди, моя корово, лугами, там здибишся з трома вужами. На першому вужові 

жовтая сметана, на другому білий сир, на третьому зеленая сирватка. То 

я в свої корови блаженної сметану і сир забираю, а сироватку для дурнів 

оставляю!!! [Ви, зорі-зориці…, с. 258]. Щодо кольоропозначень свійських 

тварин, то тут переважають чорний, білий, сірий, рябий, жовтий та 

глинястий, особливо в зачинах замовлянь (що можуть утворювати 

конструкції психологічного паралелізму), як-от: Кури чорні, кури білі, кури 

сірі, кури рябі, кури жовті, кури глинясті (яка є масть курей, такі й 

казать). Візьміть хрещеного, народженого, молитвеного младенця крикси 

[Ви, зорі-зориці…, с. 207]; Кури, кури рябенькі! В вас голови маленькі, а у 

рожденного і хрещеного раба Божого Івана велика голова. Скрикніть ви сон 

із усіх сторон на рожденного і хрещеного раба Божого Івана! [Замовляння 

2007, с. 23]. 

Отже, кольороназви в текстах українських замовлянь мають не тільки 

давню християнську символіку, а й нерідко не виходять за межі свого 

традиційного фольклорного значення, уживані як постійні епітети. Залежно 

від контексту, слова-кольороназви можуть позначати не тільки колір, а ще й 

якість. 
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3.3.5. ДУША і ДУХ 

 

Антропоцентричний підхід до пізнання світу передбачає оцінку 

культурних фактів з позицій носія культури, тому магія – це певний 

світогляд, світовідчуття, певний спосіб співжиття зі світом, це переживання 

життя, образно-емоційне сприйняття й відображення довкілля (у слові, танці, 

малюнку тощо), зароджене в надрах первісного світогляду [376, с. 51]. 

Духовні й матеріальні цінності багатьох поколінь яскраво виражені у 

фольклорі. У центрі магічної свідомості лежить переконання в тому, що все 

залежить від усього, що існує всезагальний взаємозв’язок, який і є основним 

принципом світобудови [Вербальна магія українців 1998, с. 17]. В основі 

замовляння як вербальної магії лежав інтуїтивно, творчо відкритий 

психофізіологічний феномен, згідно з яким слово здатне змінювати процеси, 

що відбуваються в організмі людини і світу [Вербальна магія українців 1998, 

с. 12]. Тому вивчення лексики замовлянь має особливе значення для 

розкриття саме духовного потенціалу людини.  

М.В. Скаб та М.С. Скаб, досліджуючи функціонування слова душа в 

українському фольклорі, доводять, що в легендах, переказах переважає 

значення «безсмертна основа в людині», а в піснях, особливо ліричних, – 

«внутрішній психічний стан людини», тобто частотність уживання різних 

значень цієї лексеми у фольклорі не відповідає фіксації її в «Словнику 

української мови» [463, с. 10]. 

Функціонування лексем душа і дух у текстах українських замовлянь 

потребує детального дослідження. Необхідно проаналізувати своєрідність 

семантики лексем душа і дух; визначити домінантні епітети щодо вказаних 

вище слів; дослідити позитивний і негативний полюси прикметників, що 

функціонують у текстах українських замовлянь на позначення 

досліджуваних концептів. 
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«Великий тлумачний словник сучасної української мови» визначає 

душу як: 1. Внутрішній психічний світ людини, з її настроями, 

переживаннями та почуттями. // За релігійними уявленнями – безсмертна 

нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя, є джерелом 

психічних явищ і відрізняє її від тварини. 2. Сукупність рис, якостей, 

властивих певній особі. // Людина як носій тих чи інших рис, якостей. // 

Почуття, натхнення, енергія. // Про людину з прекрасними рисами характеру. 

3. розм. Про людину (найчастіше за визначення кількості). 4. перен., чого. 

Основне в чому-небудь, суть чогось. // Центральна фігура чого-небудь. 5. 

розм. Заглибина в нижній передній частині шиї [Великий тлумачний словник 

2008, с. 252]. 

У молитві проти заклинання спостерігаємо тісний узаємозв’язок між 

духовним та матеріальним (душа – тіло): Господи Боже! Прийми молитву в 

цей час, / Яко сам себе приймаєш, / Душу просвіти, тіло очисть / Від всякої 

хвороби, як сам святий [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 26]. 

Лексема душа функціонує в текстах українських замовлянь переважно 

релігійного змісту і має значення «безсмертної нематеріальної основи в 

людині, що становить суть її життя» [Великий тлумачний словник 2008, 

с. 252]. Душа відіграє центральну роль, тому в ангела-хранителя просять 

хранити та врятувати її, як-от: Гангеле-хранителю, храни душу, тіло / І мене 

грішного. / Гангеле-спасителю, спаси душу, тіло / І мене грішного [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 318]. 

Зазвичай злі дії чи думки, спрямовані на людину, «засмічують» її 

душу, тому в багатьох замовляннях яскраво виражений мотив очищення 

душі, наприклад: Господу Богу помолюся, Пречистій поклонюся. Київськіє 

печерськиє святиє! Небеськиє! Очистіть душу Панаса (ім’я того, кому 

шепчеться вода) од буйного вітру, злого чоловіка, лихого раба [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 50]. 
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У замовлянні ружі спостерігаємо ототожнення людини і душі: А коли 

задувают половінь, то каже: «Я не половінь гашу, ай ружу. А як ся гасит 

свічка, як ся гасит свічка, так би я вгасила ружу від хрещеної та пороженої 

душі (скаже тоді хворого ім’я). Амінь» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 169]. 

Душею може бути наділена не тільки людина, а й хвороба, як-от: 

Икавка, икавка, / неси свою душу / на колючу грушу [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 183]. У подібних текстах хворобу розглядають як рухливу й абстрактну 

субстанцію, якій можна запропонувати інше місце перебування, вислати 

тощо [Вербальна магія українців 1998, с. 21]. Зазначимо, що слово душа 

часто функціонує паралельно зі словом груша. Це пов’язано не тільки зі 

співзвучністю слів, а й з тим, що це дерево «оповите таємницею» [Українські 

символи 1994, с. 140], становить «символ світотворення (його темної 

частини)» [Українські символи 1994, с. 139]. 

Хвороба також має душу й у замовляннях: Іди собі на жидівське 

кладовище, / Там ходить чорна кобила і лоша – / то буде твоя душа! 

[Вербальна магія українців 1998, с. 40]. На цьому прикладі спостерігаємо 

перенесення душі хвороби на інші об’єкти – кобилу і лоша. Епітет чорна 

вказує на негативну оцінку, пор.: чорна душа. 

Душа – це місце, де може перебувати хвороба, так само як і вона 

перебуває в руках, ногах, тілі, як-от: Йду до молитвеного раба Божого (ім’я 

хворого) одроблять, / Пристріт, уроки, посмішку / І переляк скидать, / Із 

рук, із ніг, із тіла, із душі, / Із крові, із семидесяти суставів викачувать! 

[Вербальна магія українців 1998, с. 45–46]. 

У текстах українських замовлянь лексема душа має також значення 

«внутрішній психічний світ людини» [Великий тлумачний словник 2008, 

с. 252], як-от: У вухах не тріщати, очей не заслоняти, / Голови не ломити, 

душі не в’ялити! [Вербальна магія українців 1998, с. 47], де словосполучення 

душі не в’ялити означає не завдавати шкоди душі. 
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Перед з’ясуванням специфіки функціонування лексеми дух у 

замовляннях звернемося до словника, що визначає дух як: 1. Психічний стан, 

загальне внутрішнє спрямування, свідомість. 2. Моральна сила людини, 

суспільства. 3. Основний напрям, характер, зміст чого-небудь. 4. За 

міфологічними та релігійними віруваннями – добра або зла надприродна 

істота, що впливає на життя природи і людини. У християнстві – третя особа 

Святої трійці. 5. За релігійними віруваннями – безсмертна нематеріальна 

основа в людині, що відрізняє її від тварини; душа. 6. Процес дихання. 

7. Повітря; тепле, жарке повітря. 8. Запах (приємний або неприємний) 

[Великий тлумачний словник сучасної української мови 2004, с. 147]. 

Прикладом значення духу як процесу дихання є такий текст 

замовляння: Не я тебе вимовляю, Господа Бога призиваю, не своїм духом 

дихаю, Божим духом дихаю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 151]. 

Словосполучення духом дихаю поєднує слова одного значення, що підсилює 

важливість сказаного. 

Лексема дух засвідчена в текстах, побудованих за принципом магічної 

аналогії, що виражено в паралелістичних формулах: Як Дух розходиться, 

щоб усе лихо розійшлося [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 151]. На цьому прикладі 

спостерігаємо значення лексеми дух «повітря», що означає: дух розходиться 

так, як розходиться повітря (тепле, жарке), не залишаючи сліду. Так само має 

розійтися все лихо. 

У заперечній конструкції Не мій дух – Господній Дух. / Не мої слова – 

Господа Бога слова. / Я із річчю – Бог із поміччю [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 182] слово дух ужито з прикметником на позначення релігійної сфери. 

У замовлянні В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духу. Амінь. Стоїть 

груша на полі, на тій груші сидить аспидниця… [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 289] лексема дух уживана у словосполученні християнської тематики і має 

значення третьої особи Святої Трійці. Сполучення Божий Дух виступає 

елементом, що забезпечує вимовляння, визивання, заклинання хвороби, 
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напр.: То не я вимовляю, то не я визиваю, то не я заклинаю – Божа Мати 

Божим Духом, Божими словами, а моїми устами з своїми учениками на 

пущі, на ліса, на озера, на болота, на синє море тебе посилають од ниньки до 

віку. Амінь [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 305]. 

Цікавими є замовляння, де лексема дух набуває значення «життя», 

пор.: передаю я тобі дух свій і передаю я тобі життя своє, наприклад: 

Сохрани мене, Господи, од всякого зла. / В руки твої, Господи, Господи Сусе 

Хрисце, / Сине Божий мій, передаю я тобі дух свій [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 318]; Господи, Боже мій, / Передаю дух свій, / Ти ж мене помилуй, / Пошли 

ніченьку спокійну [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 333]. 

У значенні злої надприродної істоти, що впливає на життя природи і 

людини, лексема дух виступає в такому замовлянні: А за тою рікою або ж 

упир, або відьма, / Або злий дух є [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 318], вступаючи 

в синонімічні відношення з лексемами упир, відьма, які є частиною 

недоброзичливого до людини світу. Саме в цьому тексті епітет злий визначає 

негативну конотацію лексеми дух. Такого ж значення набуває досліджувана 

лексема в таких рядках: Бо коло мене на варті / Три святих стоїть: / Єден – 

Архіїл, другий – Гавріїл, / Третій – Георгій Побідоносець. / Вони з голими 

мечами стоять, / Нечестивим духам, / Живущим врагам голови стинають 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 319]. Це замовляння, у якому протиставлені два 

полюси: позитивний – святі Архіїл, Гавріїл, Георгій Побідоносець і 

негативний – нечестиві духи, вороги. 

З тексту замовляння, як-от Оце лихо каменем прикладем / І злого духа 

з (ім’я) вишлем! [Вербальна магія українців 1998, с. 42] зрозуміло, що злий 

дух може потрапити до людини і призвести до лиха, тому його обов’язково 

потрібно позбутися, знищити, вислати.  

Трапляються замовляння, у текстах яких функціонують поряд лексеми 

дух і душа, причому дух із означенням злий, а лексема душа має позитивне 

значення, напр.: Щоб ці вороги, і злі духи, і тяжкі вороги / Не могли ні 
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сідати, ні вставати, ні лягати, / До душі, до тіла права не мати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 319]. 

Отже, у текстах українських замовлянь лексеми душа і дух 

розрізняються в позитивному (хрещена душа, свій дух, Божий Дух, Святий 

Дух) та негативному (злий дух, нечестивий дух) значеннях. Досліджені 

конструкції мають у своєму складі висловлювання з присудками, що 

вербалізують концепти християнської ідеології: просвіти, храни, спаси, 

очисть, неси, розходиться. 

 

 

3.3.6. Соматономени 

 

Ставимо собі за мету дослідити особливості функціонування 

анатомічної лексики в текстах українських замовлянь.Необхідно 

проаналізувати анатомічні назви, що позначають як частини й органи 

людського тіла, так і атрибути персонажів; описати позначення тіла як 

ланцюжка тілесних частин, що приєднуються одна до одної; визначити 

основні епітетні структури, які фігурують в українських замовляльних 

текстах на позначення анатомічної лексики. 

Спочатку розглянемо загальні особливості анатомічної лексики в 

українських замовляннях. 

ТІЛО в замовляннях описане кумулятивно: як ланцюжок тілесних 

частин, приєднуваних одна до другої, але не підпорядкованих одна одній, не 

вибудуваних в ієрархію [Українські замовляння 1993, с. 243], наприклад: Я 

тебе, скусо, викликаю від (Віри) хрещеної: з голови, з-під голови, з мозку, з-

під мозку, з грудей, з-під грудей, з серця, з-під серця, з легенів, з-під легенів, з 

печінки, з-під печінки, з нирок, з-під нирок, з ніг, з-під ніг, з пальців, з-під 

пальців, з нігтів, з-під нігтів [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]. Подібні тексти 

мають наказовий характер із позначенням місць, куди вимовляється хвороба 
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(сині моря, сипучі піски), як-от: Виходьте! – / з голови, з черепу, з мозку, / з 

очей, з вух, з носа, / з рота, з язика, з горлянки, / з шлунка, з печінки, з 

серця, / з легень, з нирок, з кишок, / з сечового міхура. / Я вас вимовляю, / На 

сині моря, на сипучі піски / Посилаю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 33]. 

Лексема тіло функціонує переважно з постійним епітетом білий, 

наприклад: Аби ти моці не мала біле тіло сушити, червону кров пити [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 13]; Щезни, пропади, від (Віриної) крови, від тіла 

білого, від (Віриного) ім’я [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 14], але зустрічаємо й 

епітет красний-прекрасний, як-от: Як щезають дими від вітрів, / Так щоб 

біль щезала, пропадала / Від тіла красного-прекрасного, / Цього рожденого, 

хрещеного (Федора) / І до нього діла не мала [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 22]. У 

замовляннях на кшталт Господи Боже! Прийми молитву в цей час, / Яко сам 

себе приймаєш, / Душу просвіти, тіло очисть / Від всякої хвороби, як сам 

святий [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 26]; Святі анголи, тілохранителі, / 

охороняйте його тіло й душу! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 32] лексема 

тіловживана поряд із номеном душа, що пояснюється народною традицією 

відчуття тісного зв’язку між цими концептами. 

ГОЛОВА – символ аж ніяк не частотний [Українські замовляння 1993, 

с. 243], як-от: Зійди з голови, з рук, з ніг, з живота, іди на очерета, де люди 

не ходять, де людський глас не заходить [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 36]. 

Передусім тут важливі ЗУБИ (максимум частотності), ОЧІ (висока 

частотність). Далі, за зниженням частотності, йде група РОТ (вуста, губи, 

язик); за нею ЛИЦЕ (личко); лише окремими випадками репрезентовані 

ВУХА, БРОВИ, ЩОКИ, КОСИ [Українські замовляння 1993, с. 243]. 

ШИЯ та ПЛЕЧІ в замовляннях майже не репрезентовані [Українські 

замовляння 1993, с. 244], наприклад: З шиї, з-під шиї, / З крижей, з-під 

крижей [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 20]; Я тебе вимовляю, вибавляю, з усіх 

жил, з утроб, з голови, з ніг, з рук, очей, з плечей, з усенького корпусу [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 37]; Господи Боже, поможи! / І мати Божая, й Божії 
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хранителі / На поміч мені станьте! / Хреста на голову покладати, / На груди 

й плечі класти [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 16]. 

ТУЛУБ. Найважливіше розмежування тут – на КОСТІ (дуже висока 

частотність); М’ЯСО (дуже низька частотність); окремі ділянки: ЖИВІТ 

(пузо; черево) та БІК (дуже низька частотність); СПИНА (в людському 

варіанті відсутня; є лише у тваринній символіці); окремі органи: СЕРЦЕ 

(дуже висока частотність), ПЕЧІНКА (дуже низька частотність, що 

суперечить універсальній символіці печінки як синоніма життя, життєвої 

енергії, а іноді й як «місця перебування» емоційних станів) [Українські 

замовляння 1993, с. 244]. 

ТІЛЕСНИЙ НИЗ. Його символи, травні та сексуальні, відсутні майже 

цілком, що пояснюється не низькою, а підвищеною їхньою значущістю. Уже 

на ранніх етапах культурної еволюції вони були усвідомлені як особливо 

сакральні і підпали під особливий оберіг. Звідси й табу на пряме (або навіть 

непряме) їх називання [Українські замовляння 1993, с. 244]. 

КІНЦІВКИ. Сюди входять НОГИ (досить високочастотні) і РУКИ 

(досить низькочастотні, без дальшої диференціації) [Українські замовляння 

1993, с. 244]. 

Хворобу або наслання виганяють, по суті, з усієї людини,  з усього її 

тіла. Але операційно цього досягають через перелік (якнайдетальніший і 

всеохопний) частин цього тіла [Українські замовляння 1993, с. 244], 

наприклад: Погань виганяю: з рук, / З плечей, з-під плечей, / З ліктів, з-під 

ліктів, / З долонь, з-під долонь, / З пальців, з-під пальців, / З нігтів, з-під 

нігтів. / Паралічів не знати, / Своїми руками хліба-солі заробляти. / З клубів, 

з-під клубів, / З колін, з-під колін, / З литок, з-під литок, / З плесів, з-під 

плесів, / З кісточок, з-під кісточок, / З п’ят, з-під п’ят, / З підошов, з-під 

підошов, / З шиї, з-під шиї, / З крижей, з-під крижей [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 19-20]. 
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Тепер розглянемо функціонування окремих анатомічних номенів, що 

вербалізують відповідні концепти. 

Найменування ОЧЕЙ входять у кумулятивні ланцюжки-назви частин 

тіла, з яких виганяють зло [Українські замовляння 1993, с. 248], наприклад:  

А біль щоб щезла: / Від голови, від очей, від зубів, / Від горла, з утроби, / Від 

тілакрасного-прекрасного, / від усіх сустав. / Аби щезло в печері кляті, / У 

ліси темні, у пущі далекі / На віки віків! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 22]. ОЧІ – 

головний передавач не космічної, а «людської», людиною навіюваної 

недоброзичливості («уроків») [Українські замовляння 1993, с. 249], не 

випадково й епітетом до лексеми очі є поганий, зазвичай уживаний у 

множині, як-от:  Може, з очей поганих [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 21]; А 

погані сустави, поганіочі, / Погані мислі, погані слова – / Заклинаю! / Як Бог 

закляв гори і каміння, / Так погані очі, погані мислі, погані слова – / 

Заклинаю! – / Божими словами, Божими молитвами: / Щезай, пропадай! / 

Геть щезай, від Божого лиця. / Від лиця родженого, хрещеного (Петра), / 

Його слави! / Погані види, погані сустави, погані очі, / Погані мислі, погані 

хвилини, – / Щезайте [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 25]. У замовлянні від усякої 

хвороби Є ливада, а на тій ливаді – верба, а під тією вербою сидить дівка 

розплетена, а в тієї дівки одне око вогненне, а друге водяне [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 12] та від пристріту Ішла дівка розтріпана, / Ішла дівка 

розчіпчана, / Одне око вогненне, / Одним оком світ запалить, / А другим 

стушить. / А нашій регулі пристріт стушить [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

256] спостерігаємо лексему око як атрибут персонажа (у цих текстах – дівки). 

Анатомічний символ є не об’єктом закляття, а атрибутом другої (найчастіше 

магічної) дійової особи [Українські замовляння 1993, с. 246], що й 

спостерігаємо у тексті замовляння: – Ішов Христос золотим конем і 

ізстрітив дев’ять поганих дівчищів, а в тих дівчищ погані очища [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 58]. Око – очі – очища – така площина функціонування цієї 

лексики в замовляннях. 
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Номени рот і губи часто функціонують в одному тексті, як-от: Ротом 

говоритиме, а губами здуватиме, через тин перекидатиме, щоб зосталось 

чисте, як молоко та золото [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 12]. 

Лексемазуби трапляється у переліку частин тіла, з яких виганяється 

захворювання, наприклад: Зійдіте всякі хвороби: / З голови, з зубів, з вух / З 

пострікання вух, / З позвоночника, кісток, з шпигу, з мозку, / З крові, з 

матки, з сечового міхура [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 18]. Те ж можна 

констатувати в текстах із номеном вії, як-от Відкликаю з каміння, з-під 

каміння, / З очей, з-під очей, / З вій, з-під вій, / З сустав, з-під сустав, / З ніг, 

з-під ніг, / З рук, з-під рук, / Висилаю за червоне море, / За широке поле – / 

Там будеш жити, / Лупати плити, / Ріки переривати, / Піски пересипати, / 

Дерева ламати, / А до цього рожденого, хрещеного (Федора) / Діла не мати 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 22-23], де ще й зазначені місця подальшого 

перебування хвороби, вигнаної з людини. Звернення до християнських 

святих часто включає анатомічну лексику (зуби, губи), яка функціонує у 

текстах поряд із колоративним епітетом білий, наприклад: Їхав Юрій на 

білому коню, біли губи, біли зуби, сам білий [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 271]. 

БІЛИЙ колір у давній християнській символіці виступає атрибутом святості, 

добра, невинності, радості [308, с. 16]. Та не лише номінації 

ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТИХ фігурують у текстах українських замовлянь, 

поряд із ними функціонують лексеми на позначення злих сил, які зазвичай 

теж мають очі, рот, зуби і позначені в тексті словом ніщо, маючи на увазі 

саме ЗЛІ СИЛИ, як-от: …щоб на мою коровицю, Господню благословицю, 

ніщоочей не витріщало, рота не роззявляло, зубів не вишкиряло, молока в неї 

од нині й довіку не відбирало [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 267]. Дієслова не 

витріщало, не роззявляло, не вишкіряло доповнюють загальну картину 

замовляння, надаючи лексемам на позначення анатомічної лексики 

негативних конотацій. 
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Для замовлянь ЛИЦЕ – своєрідне «сонце» людського тіла; це 

«найестетичніший» елемент анатомічної символіки [Українські замовляння 

1993, с. 250], наприклад: Спаситель святий на небі / І вразі його зникають 

від лиця Божого, / Від лиця християнського, / Від лиця його люблячого 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 27], тому й має відповідну епітетику: Божого, 

християнського, люблячого. 

Голова фігурує в кумулятивних переліках частин тіла [Українські 

замовляння 1993, с. 251], як-от: Заклинаю – / Погані сустави, погані голови 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 22]; Тут тобі, переполох, не крутити і в голову не 

бити, червоної крові не в’ялити, щирого серця не топити, білої кості не 

крутити, білого тіла не сушити [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 35], та в 

замовляннях, які використовують для того, щоб у корови знову з’явилося 

молоко, відібране злою людиною, наприклад: «Як сесю купину переточили 

мурашки, так би ті гостец голову розточив, що відобрала од моєї корови 

молоко» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 263]. 

Лексемасерцемає постійні епітети добре, щире, ретиве, які вказують 

на те, що СЕРЦЕ в замовляннях «відповідає» за почуття, «протоетику», 

прихильність до інших людей – усе те, що згодом поглибиться, ставши 

етико-моральною характеристикою людини [Українські замовляння 1993, с. 

251], наприклад: …щирого серця не топити [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 35]. 

Можливо й тому СЕРЦЕ є «відповідальним» за вчинки людини, беручи на 

себе негативний вплив з боку ображеної людини, як-от:  – Не молоко я січу, 

ой січу тої серце, що від моєї корови відобрала молоко [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 262]. 

Номінації СУГЛОБІВ трапляються рідко, лише в переліках і лише в 

замовляннях проти «неспецифічних», узагальнених недуг і лих (бешишник, 

препав та ін.) [Українські замовляння 1993, с. 251-252].  Виявлено лексему 

суставці поряд із числівником 77 у замовляннях на кшталт: Господи, 

поможи. Дай Боже, час добрий рабові Божому (ймення тієї особи, якій 
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шепчуть) вишептати, викликать ятрість з її (чи його) рук, з її очей, з її ніг, 

з її голови, з її плечей, 77 суставців [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 30]; Годі тобі, 

змійо-гадино, дітей годувати, йди до хрещеної молитвеної народженої 

(назва тої особи) ятрости дати (нрзб.), з її біль витягати, з її очей, з її 

плечей, з її рук, з її ніг, з її голови, з її плечей, з її 77 суставців [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 30]. Використання числової символіки сприяє створенню 

відповідних смислових шаблонів, які є зразками для кращого запам’ятання і 

виконання текстів [533, с. 10]. 

КІСТЬ у замовляннях – найчастіше жовта, значно рідше – біла 

[Українські замовляння 1993, с. 252], як-от:  Жовтої кості не в’ялить, / 

Червоної крові не ссать [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 39]; Тут тобі не бувати, 

червоної крові не пити, жовтої кості не ломити, народженої (ного) (…) не 

сушити [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 36]. Найчастіше лексема КІСТЬ у 

замовляннях межує з номеном КРОВІ, про що й свідчать наведені вище 

тексти. 

Анатомічна лексика включає в себе номени руки, ноги, які також 

трапляються поряд із іншими частинами людського організму: На старім 

місяці не вкорінятися ні в руках, ні в ногах, ні в зубах, ні в очах, ні в тілі 

хрещенім, породженім раби божої Марії від ниньки до віку. Амінь, амінь, 

амінь [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 37], та часто включають епітети білі (руки) і 

босі (ноги), наприклад: Зніми з мене сухоти й гризоти, / З легень, з печень, / 

Із серця, з-під серця. / Із білих рук, із босих ніг [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 15]. 

Номени рука та нога виступають частинами тіла релігійних персонажів 

(Мати Божа, Христос, Богородиця Діва), як-от у замовляннях: Ой, це ж не 

сон, моя матінко (Мати Божа), це щирая правдонька, не дивіться на мою 

муку, беріть хрест у правую руку, та по всім світу глаголіть, хай 

розтвориться, пекло затвориться на віки віків. Амінь [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 296]; Йшов Христос через море, загнав собі дерево в ногу [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 95]; В бору на ганку сидить Богородиця Діва, / Руки й ноги 
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миє [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 100], а також чорта, адже український народ у 

своєму світогляді змішав давній поганський погляд на темну силу з 

християнськими образами чортів, а з тієї міщанини народився в народній 

фантазії новий тип темної демонської сили [353, с. 55], наприклад: Йшла Їєва 

понад чорним морем, / А в чорнім морі корча, / Під тією корчею три чорта, / 

одному роги, другому ноги, / А третьому – перелоги в ноги [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 268]. 

Крім уже проаналізованих, у замовляннях фігурують такі лексеми на 

позначення анатомічних понять: утроба, легені, печінка, шлунок, кишки, 

селезінка, нирки, в’язи, мізки, груди,  живіт, поперек, наприклад: Я тебе, 

скусо,  викликаю від маминого утроба [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]; 

Виганяю з утроби, / Із серця, з-під серця, / з легень, з-під легень, / З печінок, 

з-під печінок, / Із шлунка, з-під шлунка, / Із кишок, з-під кишок, / Із 

селезінки, з-під селезінки, / Із нирок, з-під нирок, / Із раза, з-під раза, / Із 

всякої утроби [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 19]; Я тебе, переполох, перерубаю, 

я тебе пересікаю, я тебе, переполох, визиваю і викликаю із твоїх очей, із 

твоїх речей, з плечей, із в’язей, із мізків, із кісток, із грудей, із боків, із 

живота, із поперека, із ніг, із рук, із пальчиків, із семидесяти суставчиків 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 35]. 

Отже, анатомічна лексика, функціонуючи в текстах українських 

замовлянь, включає назви, що позначають як частини й органи людського 

тіла, так і атрибути персонажів. ТІЛО постає як ланцюжок тілесних частин, 

що приєднуються одна до одної.  Людське ТІЛО та його частини є не тільки 

суб’єктом, а й об’єктом текстів українських замовлянь. Основними 

епітетними словосполученнями, що входять до складу анатомічної лексики, є 

такі: біле тіло, красне-прекрасне тіло, погані очі, вогненне око, водяне око, 

білі губи, білі зуби, Боже лице, християнське лице, любляче лице, біле лице, 

погана голова, щире серце, біла кость, жовта кость, білі руки, босі ноги. Усі 

визначені атрибутиви виражають чи позитивний, чи негативний оцінний 
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компонент. Окремого дослідження заслуговує вивчення анатомічної лексики 

тваринного світу. 

 

 

3.3.7. Вербалізатори концепту ТІЛЕСНЕ ЗДОРОВ’Я  

 

Необхідно дослідити змістову природу лікувальних замовлянь, їх 

мотиви й образи. Досягнення поставленої мети стає можливим за умови 

виконання таких завдань: проаналізувати особливості вживання магічних 

словесних формул та синтаксичних конструкцій; визначити символічні 

особливості замовляльних текстів. 

Більшість досліджуваних текстів складної структури – це лікувальні 

замовляння, побудовані за загальною схемою “повідомлення – формули 

вигнання хвороби”, що на початку містять різного роду розповідні формули, 

які виконують додаткову інформативну функцію; друга смислова частина є 

поєднанням як рівноправних таких магічних словесних формул: 

спонукальних конструкцій – власне формул вигнання на кшталт “йди 

(куди?)”, “йди (звідки?)”, а також формул заборони “не роби (що?)”, “тут тобі 

(що не робити?)”; перформативних висловлень на кшталт “я тебе замовляю”; 

розповідних формул – описів дій магічних істот або мовця, зокрема формул 

погрози; паралелістичних конструкцій [376, с. 148]. 

Кожен мотив замовляння образний за своєю природою, він формує 

образ, визначає відповідний стереотип поведінки чи схему його 

використання, підкреслюючи таким чином його моделювальні властивості 

[533, с. 8]. У замовляннях на зразок Ішла Христова Матушка з золотим 

хрестом, службу служити з Ісусом Христом. Бігла водиця з-під гір, з-під 

нижніх лук. Я цю водицю набирала, з рожденого (ім’я) всі хвороби Святим 

Духом виганяла. Цю святу воду буде рождена, хрещена (ім’я) випивать, а 

хліб поїдать. З рожденої, хрещеної, молитвеної (ім’я) ця свята вода і цей 
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святий хліб всі хвороби і злого духа вигонить [Словесна магія українців 1998, 

с. 20] спостерігаємо функціонування таких символів, як ВОДА та ХЛІБ. 

П.П. Чубинський зазначав, що ВОДА – символ здоров’я: її вживають 

у заклинаннях і намовах; свячену воду використовують як ліки при всіх 

недугах [616, с. 10]. На цілющі властивості води вказують численні 

порівняльні конструкції, як-от: На небі місяць, на місяці – море, на морі – 

білий камінь, на камені сидять святі Петро, Павло і Миколай, і божий храм 

стоїть. Вони сиділи і думали, як би з раба Божого (ім’я) хворобу вивести. 

Навіяну вітрами, принесену людьми і звірями. Звідки прийшла ця болінь – 

туди щоб і йшла, а раб Божий (ім’я) був здоровий, як камінь у воді [Словесна 

магія українців 1998, с. 19]. 

Використання образів християнської релігії в замовляннях є 

традицією викликати на допомогу божеств у найвідповідальніші моменти 

життя, зокрема бажаючи позбутися хвороби: На синьому морі, на білому 

камені престол стоїть, на престолі – Матір Божа читає. Прийшов до неї 

Ісус Христос. – Покинь, Матір Божа, читать, підем хрещеному, 

молитвеному (ім’я) переляк виговорять. Батьків, матчин, хлоп’ячий, 

дитячий, дівочий, парубочий, всякого звіра, всякого скота, подуманий, 

погаданий, ночний, полуночний, вранішній, вечірній, виговоряю з твого 

живота, з твоїх рук, з твоїх ніг, з жовтої кості, з красної крові. З сладкого 

мозку, з чорних брів, з русих кіс. Виговоряю і зсилаю на мха, на сухії ліса, де 

люди не ходять, сокирами не рубають. Там тобі буде гуляння, сладке 

вживання. Тут тобі не стоять, на колючки не брать, і кістки не ломить, і 

тіла не глумить, а (ім’я) спокій дать. Не мій дух – Господній час. Я з словом, 

а Господь з поміччю [Словесна магія українців 1998, с. 20–21].  

Персоніфіковане уявлення про хворобу створює враження того, що 

коли неміч приходить, то її можна й вигнати. Виганяючи хворобу, необхідно 

назвати всі її види, в іншому випадку замовляння не дасть позитивного 

результату. Зазвичай у характеристиці хвороби спочатку називають причини 
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її виникнення. Спостерігаємо синонімічні ряди, в яких пояснено ці причини, 

адже хвороба може бути наслана як словом, так і думкою, наприклад, про 

переляк – подуманий, погаданий [Словесна магія українців 1998, с. 20–21]. 

Характеризуючи переляк визначеннями батьків, матчин, хлоп’ячий, 

дитячий, дівочий, парубочий, всякого звіра, всякого скота [Словесна магія 

українців 1998, с. 20–21], мовець визначає, від кого ця хвороба могла перейти 

до людини. Хвороба має й інші ознаки, наприклад часові:переляк – ночний, 

полуночний, вранішній, вечірній [Словесна магія українців 1998, с. 20–21]. 

Оскільки уявлення про причини хвороби пов’язане із загарбанням 

простору, то одна з найбільш поширених заклинальних формул – вигнання 

[Вербальна магія українців 1998, с. 26]: Першим разом, луччим часом, 

молитвеній, породженій (ім’я) пристріт змовляти. Може, ти з води, може, 

ти з біди, може, ти з вітру, може, ти з пристріту, може, чоловічий, може, 

жіночий, може, котячий, може, собачий, може, підплитий, може, 

підсипаний – я тебе викликаю, я тебе виклинаю, Святою молитвою 

вимовляю, щоб ти голови не морочив, серця не в’ялив, крові не жовтив, сном 

не вморив, харчів не псував, кісток не ламав. Іди собі на пусті ліси, на дикі 

поля, де птиці не залітають, де скоту не заганяють, де сокири не 

крешуть, де собаки не брешуть. Господи, всі святі угодники, станьте нам у 

помощах: святий Петро, святий Павло, святая Покрова, святая Варвара, 

всім людям на поміч ставала, молитвеній, породженій (ім’я) пристріт 

замовляла [Словесна магія українців 1998, с. 27]. Місце відсилання недуги 

характеризується поєднанням однорідних локативів і підрядних місця, у яких 

змальований “не-цей”, “інший” світ, що лежить або в хащах, або в болотах, 

або на морі [376, с. 70].  

У замовляннях пристріту, вроків актуалізовані різні аспекти набуття 

людиною цих недуг. Пристріт може бути з вітру, надуманий-нагаданий чи 

напитаний: чоловічий, жіночий, парубочий, дівочий, напр.: Пристріту-

пристрітку, добрий чоловіче, з чого ти сходився, чого розходився? Чи ти з 
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вітру, надуманий-нагаданий, чи напитаний всілякими: чоловічий, 

жіночий, парубочий, дівочий. Тут тобі не стояти, з лиця краси не зганяти, 

з синіх жил сили не виганяти, жовтої кості не ламати, до серця пасинків не 

пускати, з лиця краски не стирати. Іди собі на сухії лози гуляти, рабу 

Божому (ім’я) спокою дати [Словесна магія українців 1998, с. 28]; вроки– 

неподумані й непогадані, і незаслені й незаїдені, і не парубоцькі, й не 

вдовицеві, напр.: Як неба із землю не сходиться, так вроки з рабом Божим 

(ім’я) розходяться. Скидаю вроки від раба Божого (ім’я): і неподумані й 

непогадані, і незаслені й незаїдені, і не парубоцькі й не вдовицеві. Усі святі, 

приступіте, від раба Божого (ім’я) вроки заберіте [Словесна магія 

українців 1998, с. 30]. 

Найуживанішими є синтаксичні конструкції, що характеризують 

хворобу, зокрема такі елементи, якболюча, колюча, огняна, пекуча:Ішла 

Божа Мати, золотою паличкою опиралась, з Ісусом Христом пострічалась. 

– Куди йдеш, Божа Мати? – Іду (ім’я) бешиху спалювати, вимовляти. 

Бешихо-бешихниця! Шпарихо-шпарихниця! Болюча, колюча, огняна, 

пекуча, ти тут не розпоряджайся, ізвідусіль забирайся: на синє море, на 

білий камінь, отам тобі панування-королювання [Словесна магія українців 

1998, с. 48–49]. У наведеному прикладі хвороба названа у звертанні, і 

завданням мовця є повний перелік її ознак. Зауважимо, що кількість ознак, 

які характеризують неміч, не має ніяких обмежень та може досягати навіть 

46, як-от у замовлянні переляку: Ти – переляк-перелячище, / Чи ти хлопчачий, 

чи дівчачий, / Чи ти мужицький, чи женський, / Чи ти панський, чи 

циганський, / Чи ти куриний, чи гусиний, / Чи ти котячий, чи собачий, / Чи 

ти свинячий, чи товарячий, / Чи ти ужачий, чи жаб’ячий, / Чи ти 

подуманий, чи погаданий, / Чи ти приспаний, чи присланий, / Чи ти ночний, 

чи полуночний, / Чи ти світовий, чи зоряний, / Чи ти водяний, чи огняний, / 

Чи ти з вітру, чи з підвію, / Чи ти громовий, чи з пристріту, / Чи ти 

стінний, чи посміяний, / Чи ти злостивий, чи клопотливий, / Чи ти 
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підметений, чи сквозняковий, / Чи ти зміряний, / Чи з-під сліду землі взятий, / 

Чи ти завитки завитий, чи перезавитий, / Чи ти розорваний, чи мертвий, / 

Чи ти насланий, чи з народу взятий? [Вербальна магія українців 1998, с. 32–

33]. 

О.Д. Павлов зазначає, що лікувальні замовляння можна було б 

розрізняти за способом знешкодження хвороби (загризання, виливання, 

викурювання тощо), однак у більшості випадків поєднано декілька способів-

образів вигнання хвороби [Вербальна магія українців 1998, с. 26], напр.: Бех-

бешишище! Гнила, люта, пекуча, свербляча, колюча, болюча, чоловіча, 

жіноча, дівоча, парубоча. Я тебе вишіптую, вибавляю, вимовляю, висікаю, 

іздимаю, ізсилаю, з хати – димом, із двору – вітром, іди на круті гори, на 

дикі ліси, там тобі буде од Господа Бога небеси. Водичкою переливайся, 

пісочком пересипайся, а до цього народженого, хрещеного (ім’я) більше 

ніколи не вертайся. Йорданська ріка, очищаєш ти луги і береги, очисть 

народженого, хрещеного (ім’я) од його болєзні [Словесна магія українців 

1998, с. 49]. У цьому прикладі спостерігаємо, що хворобу вишіптують, 

вибавляють, вимовляють, висікають, іздимають, ізсилають. 

До складу тексту можуть входити розповідні висловлення, що 

описують, характеризують те місце, куди виганяють хворобу. Кількість та 

послідовність цих складових елементів у тексті досить варіативні: В тундрі 

лишайник росте, а у раба Божого (ім’я) по тілу лишай іде. Ти, лишай, мене 

послухай, лишай повзучий, болючий, свербучий, згинь, лишай, з білої кості, а 

то зварю тебе в кип’ячій смолі. Іди, лишай, в темнії ліса, в промерзлу 

тундру, в торф’яні болота. Там ти розходжуйся, там ти розброджуйся, по 

мохах, по сухих листах, та на лишайниках, та на пнях, та в дуплах, у гнилих 

колодязях, якщо зваритися не хочеш. Згинь, нечистий, з раба Божого (ім’я), 

згинь, счезни, пропади, і до нього більше не приходи, однині і довіку, до кінця 

світлих днів [Словесна магія українців 1998, с. 50]. 
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Залежно від уявлення про причину хвороби виникають відповідні 

образи та персонажі. Наприклад, хворобу уявляють живою істотою, яку 

можна умертвити, рознести, знешкодити, що обумовлює відповідні образи 

[Вербальна магія українців 1998, с. 26]. Так, бородавки зганяють, ріжуть, 

печуть, рубають, у море вкидають, напр.: На синьому морі камінь лежить, на 

камені – Матір Божа стоїть. Що вони роблять? (Ім’я) бородавки 

зганяють, ріжуть, печуть, рубають, їх у море укидають [Словесна магія 

українців 1998, с. 51]. 

Одну з ініціальних частин текстів замовлянь становлять повідомлення 

про наявність магічних істот та їх дій: Заступила чорна хмара, з-за чорної 

хмари вийшли три янголи. Один – косить, другий – рубає, а третій кров 

замовляє. Ішло три панни, всі три Ганни, сіять рожу. Та рожа не зійшла, 

щоб так у раба Божого (ім’я) кров з руки не йшла [Словесна магія українців 

1998, с. 54–55]. 

У своєму розвитку замовляння спершу зазнають впливу язичницької 

міфології, напр. Молодик молодий, в тебе ріг золотий. Був ти на синіх 

морях, бачив ти мертвих людей. У мертвих людей зуби не болять, не 

щемлять. Щоб і мене, народженого, хрещеного, зуби не боліли, не щеміли, 

поки того й віку! [Словесна магія українців 1998, с. 59], а пізніше в 

замовляльних текстах дістає відображення християнський образ, напр.: Їхав 

святий Юрій, а за ним три пси: один чорний, другий червоний, третій білий. 

Чорний землю гризе, червоний кров ссе, а білий – більмо зганя [Словесна 

магія українців 1998, с. 61]. На давнє походження вказує безпосереднє 

звертання до об’єкта, коли хворобу розглядають як рухливу й абстрактну 

субстанцію, якій можна запропонувати інше місце перебування, вислати 

тощо [Вербальна магія українців 1998, с. 21]. Також наявні замовляння, в 

яких переплітаються язичницька міфологія та християнство, напр.: 

Перепливала Божа Мати через три ріки, забила ніжку об очеретину, сіла 

оддихати. Прийшов Ісус Христос. Він поганяє свій човник срібним 
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веселечком. Почав він звивихи-удари виганяти: – Ідіть собі на сухії лози, 

пийте-гуляйте, рабі Божій (ім’я) спокій дайте [Словесна магія українців 

1998, с. 52]. 

Лікувальні замовляння зі значенням вигнання хвороби у своєму складі 

мають найчастіше імператив іди, а іноді дієслово припадайте, позначаючи 

відхід, перенесення хвороби від людини на інший предмет, істоту та ін.: 

Музолі, музолі, припадайте до землі! [Словесна магія українців 1998, с. 56]; 

Гикавко-гикавко, / Іди собі до води, / Кого хочеш напади, / Чи вола, чи 

корову, / А чи тітку здорову [Словесна магія українців 1998, с. 63]. 

Формули-пропозиції сватання-братання уживані в лікувальних 

замовляннях, напр.: Лісе, лісе, / Лебедине! / Посватаймосе, / Побратаймосе; 

/ Бо у мене син (чи донька), / А у тебе донька: / Озми від моєго сина / 

Плаксивниці, / Насилниці, / Неспокійниці! / Дай моєму сину / Легоньке 

спанічко. / Й сопочиванічко, / Аби легко спав, / Спочивав / І здоровий устав! 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 206]; формули обміну супроводжують таке 

замовляння: Ячмінь, ячмінь, на тобі кукиш, / За цей кукиш кобилку купиш. / 

Кобилка здохне – ячмінь усохне [Словесна магія українців 1998, с. 61]. 

Маючи на меті вилікувати людину, мовець наказує недузі покинути 

хворого. У спонукальній частині замовлянь магічні формули спрямовані на 

називання частин тіла, які страждають від хвороби. Зауважимо, що їх 

кількість змінюється відповідно до вимог того чи того заклинального тексту. 

У формулах-заборонах, перелічуючи частини тіла, хворобі не дозволяють 

шкодити людині, напр.: Я тебе знаю, я тебе визиваю, / З твоїх очей, з твоїх 

ушей, / З твоїх зубів, з твоїх плечей, / З твого хребта, з твого живота, / З 

твоїх пальців, з семидесяти суставців. / Тут тобі не стояти, серденько не 

нудити, / Голівоньки не бити, / Червоної крові не пити, / Білого тіла не 

в’ялити, / Жовтої кості не сушити… [Вербальна магія українців 1998, с. 51]. 

У текстах лікувальних замовлянь перше висловлення характеризує 

хворобу, а друге функціонує у складі спонукальної частини, напр.: Рожа-
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рожа вітряна, рожа-рожа водяна, / Рожа-рожа, не крути, / Рожа-рожа, а 

за вітром йди, / Під огньом горючим, / Під льоном тріскучим, / Тут тобі не 

бувати, / Червоної крові не сосати, / Жовтої кості не ломити, / Білого тіла 

не в’ялити. / Іди собі з (ім’я) / (назвати місце, на якому є рожа), / Іди собі на 

пущі-нетрі [Вербальна магія українців 1998, с. 61]. 

У замовлянні рожі важливу ритуально-обрядову функцію виконує 

ВОГОНЬ, адже за його допомогою знешкоджувано хворобу, напр.: Йшла 

Божа Мати на гору цвіти рвати; / Все красні і красні. / Вона тоті цвіти 

рвала, / Рожу з тіла білого визивала – та й в огонь! / Там тобі горіти, / 

Попелом на мохи, на чорні луги, / На густі лози, на темні очерети / На сухі 

ліси летіти, / А рабу Божому (ім’я) горе не знати. / То не я шептала – / 

Пречиста в головах стояла, / Рожі вишіптувала, відкликала [Вербальна 

магія українців 1998, с. 61]. М.К. Дмитренко зазначає, що ВОГОНЬ за 

архаїчними культами, ритуалами, обрядами, пізнішими уявленнями про світ 

– символ сонця, світла, тепла, золота, життя, чистоти (очищення), енергії 

(активності, ініціативи, зміни, переходу, оновлення), здоров’я, любові, 

запліднення, голоду, спраги, пристрасті, духовної сили, справедливості, 

помсти (покарання, кари), багатства (скарбу), урожаю, безсмертя і смерті, 

пам’яті, пошанування та ін. [153, с. 98]. 

Отже, в українських замовляннях, де вербалізовано концепт ТІЛЕСНЕ 

ЗДОРОВ’Я, широко вживані магічні словесні формули та синтаксичні 

конструкції. Серед заклинальних формул виокремлюємо формули-заборони, 

формули-вигнання, формули-пропозиції сватання-братання. У більшості 

досліджуваних текстів поєднано декілька способів-образів вигнання хвороби, 

які набувають символічного значення та мають у своєму складі імператив 

іди. До складу лікувальних замовлянь входять розповідні та перформативні 

висловлення, паралелістичні конструкції. 
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3.3.8. Нумеративні параметри: міфочисла 

 

Тексти українських народних замовлянь тісно пов’язані з числовими 

параметрами, базованими на стародавніх народних і книжних уявленнях про 

сакралізацію числа. Священні числа широко репрезентовані, наприклад, у 

казках, причому іноді серед двох близькоспоріднених текстів один не містить 

акцентованої уваги до числа, як-от українська народна казка «Летючий 

корабель», а інший містить подібну акцентуацію, як-от російська народна 

казка «Семь Симеонов» (Афанасьев № 145). У російських народних казках 

поширена формула опису далекого або іншого світу за допомогою формули 

тридевятое царство, тридесятое государство, яка фігурує не тільки в 

чарівних казках, а й у казках про тварин, новелістичних казках, небилицях 

[431, с. 51].    

Велику роль у числовій організації архаїчних текстів може 

відігравати спостереження фаз Місяця. Місяць має в народній замовляльній 

традиції більше значення, ніж Сонце [423, с. 78]. Очевидно, це пов’язано з 

тим, що багато старовинних ритуалів виконували вночі з метою їх більшої 

сакралізації, підвищення психологічного ефекту.       

Оскільки число «три» є ідеальною моделлю будь-якого процесу, що 

складається з трьох етапів – початок – середина – кінець (зародження – 

розвиток – пригасання), воно стає синонімом динамічної цілісності, яка веде 

до бажаної переміни. Число «три» визначає не тільки час, а й простір – 

архаїчний УСЕСВІТУ має потрійне членування: ПОВІТРЯ (НЕБО) – ЗЕМЛЯ 

– ПІДЗЕМНИЙ СВІТ, або три світи: ЛЮДЕЙ – ПРЕДКІВ – БОГІВ, що дістає 

зображальне уявлення у вигляді СВІТОВОГО ДЕРЕВА [423, с. 69]. Уявлення 

про необхідність сприйняття світу крізь призму тричленної класифікації 

доволі сильне, пор. поділ часу на зразок ранок – полудень – вечір, рано – 

вчасно – пізно, визначення величини маленький – середній – великий та ін. 

[423, с. 70].    
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Уважають, що число СІМ властиве близькосхідним традиціям, тоді як 

ДЕВ’ЯТЬ – визначальна особливість індоєвропейських релігійно-магічних 

текстів [423, с. 71]. Коріння символіки числа ДЕВ’ЯТЬ убачають за можливе 

шукати в архаїчній системі лічби й у можливості репрезентувати місячний 

цикл як тричі дев’ятиденний період. Слід зважати й на те, що людина має на 

своєму тілі 9 отворів і що дитина проводить в утробі матері 9 місяців [423, с. 

74]. Так, у стародавніх римлян існувало дев’ятиденне свято novendialis 

заради умилостивлення богів на випадок небезпечних передбачень [423, с. 

75]. Детальніше такі питання на базі найбільш архаїчних культур світу 

розглянуті в дослідженні Б.О. Фролова «Числа в графіці палеоліту».     

В індоєвропейській прамові припускають віддзеркалення лічби 

четвірками, через те найменування дев’яти споріднене з позначенням нового. 

Очевидно, «вісім» позначали випростаними пальцями обох рук, окрім 

великих пальців, звідки й походить двоїна в позначенні цього числа в 

праіндоєвропейській мові *ok’tou-. Щоби зобразити «десять», треба було 

показати дві руки, через те праіндоєвропейське позначення десяти *dekom(t)-, 

згідно з однією з етимологічних версій,походить від *de- «два» і *komt- 

«рука» [423, с. 74].  

Підкреслюють, що встановити всі числа, які використовують для 

позначення невизначеної множини в межах навіть однієї культурної традиції, 

неможливо, однак необхідно з’ясувати принципи, на основі яких багато 

культур майже незмінно кодифікують ті самі числа. Цей збіг не можна 

пояснити спорідненістю, окрім тих рідкісних випадків, коли вони очевидні. 

Мотиви «узаконення» певних чисел слід шукати у зв’язку з природними, 

передусім астрономічними явищами [131, с. 95]. Припускають, що всі числа, 

за винятком так званих круглих і сусідніх із ними, що використовують як 

умовні позначення невизначеної множини, а ширше й усі сакральні числа, 

мають відповідники в періодичних астрономічних явищах. Значущим подіям 

у сакральних текстах зазвичай передують небесні знамення [131, с. 113].    
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Так, давньогрецький «великий рік» складався з 99 місяців (8 років і 3 

місяців) [131, с. 101].     

Числові величини, отримані з астрономічних спостережень і 

побудованого на їх основі календаря, проеціювали навіть на соціальну 

організацію. Так, грецький автор Поллукс у своєму «Ономастиконі» пише, 

що перший афінський цар Кекропс організував мешканців очолюваного ним 

міста-держави відповідно до річного календаря: 4 племені за числом пір 

року, кожне з яких складалося з 3 підрозділів за числом місяців у порі року, 

які, у свою чергу, були поділені на 30 частин звідповідно до числа днів у 

місяці [131, с. 102].    

Підкреслюють, що символіка числа 40 установлена в стародавньому 

Вавилоні через щорічне зникнення групи зірок під назвою Плеяди саме на 

такий період [131, с. 103].    

Особливість числа 72 пов’язана не тільки з тим, що положення Сонця 

в дні сонцестоянь і рівнодень зміщується на 1 градус за 72 роки, а й із тим, 

що, згідно зі стародавніми уявленнями, упродовж року буває 72 безмісячні 

дні, по 6 днів на місяць (Плутарх, «Про Ісиду й Осиріса»). Давньокитайський 

філософ Чжуан-цзи зазначає, що деякий час рік складався з 5 сезонів по 72 

дні. Вавилонський календар складався з 72 п’ятиденних тижнів, один день 

великого піфагорійського року містив 72 роки [131, с. 106].     

У Біблії згадано 70 років божественного гніву (Єремія 25:11, Захарія 

1:12), жертва з 12 биків, 96 овнів, 77 ягнят і 12 козлів (Єздра 8:35). Числа 55, 

77 і 99 функціонують у магії Атхарваведи (VI 25) [131, с. 107]. Природною 

основою для сакралізації числа 77 вважають 76-ліній цикл комети Галлея 

[131, с. 112–113; 222, с. 125–132].           

Поряд із небесними знаменнями нумерологічні уявлення впливали на 

політичні події. Так, у Болгарії числова інтерпретація вислову Туркия ке 

падне «Туреччина впаде» як число 1876 виступала ключовим аргументом у 

пропагуванні Квітневого повстання 1876 р. Така формула висунута в 
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найбільш значущих творах болгарської літератури ХІХ ст. – романі Івана 

Вазова «Під ярмом» і мемуарах Захарія Стоянова «Записки про болгарські 

повстання» [131, с. 114].     

О.К. Байбурін підкреслює, що в повсякденному житті процедури 

лічби й виміру суворо контролювали, і спеціалістів, які володіли технікою 

лічби, прирівнювали до чаклунів [31, с. 7]. 

Ставлення до числа у магічних текстах особливе. Світ чисел у 

замовляннях – це світ високої прогностичності чисел для «сюжету» і 

«конфлікту» замовлянь: для розташування замовлюваних сил, їхньої 

впливовості та їхньої оцінки [Українські замовляння 1993, с. 285]. 

Необхідне виявлення найбільш значущих «міфочисел», які 

функціонують у текстах українських замовлянь, і встановлення символічних 

значень досліджуваної лексики. 

Кожне число має своє значення і, озвучене в кількості предметів, 

явищ або подій, має певну магічну силу.  

Число ОДИН (ПЕРШИЙ) є початком ліку, а отже має значення 

«найкращий та найсильніший у допомозі», як-от у замовлянні перелогів: 

Первим разом, добрим часом: «Ішла святая Пречистая золотим мостом і 

стріла на золотім мості тридев’ять пахолов…» [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

97]. 

Одиницю вважають числом першості, а в замовляннях її можуть 

навіть не називати, а вживати опосередковано: Ось зуб, ось два, ось три, ось 

чотири – всі твої, бери [Ви, зорі-зориці 1991, с. 126]. 

Нумерологічний ряд у замовляннях жодним чином не означає 

простого поштучного нарощування «того ж самого»: внаслідок цього в 

замовляннях інакше трактується й нумерологічний ряд [Українські 

замовляння 1993, с. 274]. Словосполучення друга черниця в значенні «ще 

одна» зустрічаємо у  шептанні від бешихи, наприклад: Ішли три черниці, і 

стали їх питати: «Ой що ж ви знаєте, від чого помагаєте?» Одна каже: я 
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шить вишиваю, друга каже: від колючої бешихи помагаю [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 163]. 

Часто зустрічаємо в замовляннях словосполучення другим разом, 

третім разом, які підсилюють магічний вплив тексту: Поможи, Господи, 

другим разом, лучшим часом враз вимовляти… Поможи, Боже, третім 

разом, ліпшим часом враз вимовити [Ви, зорі-зориці 1991, с. 102]; І в другий 

раз, і в Божий час: Господи, поможи на всякоє время і на всякий час [Ви, 

зорі-зориці 1991, с. 52].  

ТРИ (як ДВА і ОДИН)  – надзвичайно дієвий, місткий і універсальний 

для світової культури символ [Українські замовляння 1993, с. 281]. Число 

три створює словосполучення з дендролексемами, наприклад тополя у 

текстах на кшталт: Встаю не благословенна, / Іду не хрещена / Із дверей у 

двері, / Із воріт у ворота. // Підходжу під ясний місяць, / Під дрібні зірки, / Де 

в чистім полі / Стоять три тополі. // Там вклякаю – / Матір божою благаю: 

/ – Мати Божа, заступнице, / Зніми з мене сухоти й гризоти, / З легень, з 

печень, / Із серця, з-під серця, / Із білих рук, із босих ніг [Ви, зорі-зориці 1991, 

с. 15]. 

Найчастіше «міфочисло»три поєднане з лексемами на позначення 

родинних стосунків, як-от: Їхали три брати: Петро, Павло і святий Гурій 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 95]; Було три брати, та всі вони Кіндрати. / Вони 

бились і рубались, і назад не оглядались. / Прийшла їхня мати – кров 

замовляти. / Вода остановилась, у новонародженого (ної) / Кров зупинилась 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 83].  

З числом ТРИ в українських замовляннях зустрічаємо християнські 

символи, наприклад: хрест, ангел: Лягаю спати – даю Богу знати. / Хрест 

переді мною, / Бог зі мною. / Три хрести, три ангели. / Господи, Боже мій, / 

передаю дух свій, / Ти ж мене помилуй, / Пошли ніченьку спокійну [Ви, зорі-

зориці 1991,  с. 333]; пречисті: На синьому морі стоїть білий камінь. На тім 

камені два брати січуться, рубаються, великі рани завдають – і кров не йде. 
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Стій, кров, як кіл (дубовий). Ой у морі, на камені там сиділи три пречисті. 

Билися, рубалися – і кров не йшла [Ви, зорі-зориці 1991, с. 81]. 

У замовлянні від більма число ТРИ набуває значення, яке посилює, 

збільшує святенність: Їхали три купці / трьома кіньми, / трьома шляхами. / 

Кінь хвостом махне, / копитом заб’є, / язиком злиже – / більмо з ока злізе 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 134]. 

Число ТРИ символізує Святу Трійцю і пов’язане з циклом 

народження, життя і смерті, а в замовляннях найчастіше вживане у значеннях 

«величний», «помічний», як-от: Відганяю, заклинаю – / Божими словами, 

Божими молитвами, / Святою Трійцею, Духом святим! / Життя його 

благословенне на віки віків! / Потішаю радістю, веселістю, / Бо Бог дає кріп 

кість на віки віків! / Амінь! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 26]. 

Числа ЧОТИРИ та П’ЯТЬ зустрічаємо в замовляннях на позначення 

частин тіла (наприклад, у собаки): Біг собака через міст, / Чотири лапи, 

п’ятий хвіст, / Схопив вавку та й поніс [Ви, зорі-зориці 1991, с. 214]. 

Дай, Господи, тяжкого врага заклясти / На всі чотири часті [Ви, 

зорі-зориці 1991,  с. 319]. У цьому замовлянні словосполучення на всі 

чотири часті пов’язане з особливостями матеріального сприйняття, а саме з 

наявністю чотирьох сторін світу. 

 Число СІМ уважають священним, адже за сім днів було створено світ. 

Частота повторів у замовляннях цього числа вказує на його важливість для 

людини, наприклад: Ішло сім попів, несло по сім ціпів, ішло сім попів, несло 

по семи грабель, ішло сім попів, несло по семи лопат, ішло сім попів, несло 

по семи метел, зостріли бешиху водяну, вітряну і пристрітну на рабу 

Божому (ім’ярек) [Ви, зорі-зориці 1991, с. 161]. 

Не завжди в українських замовляннях «міфочисло»СІМ несе 

позитивні конотації, як-от воно є показником кількості дочок Іродових: Під 

дубом Маврійським / Стояли святії архангели – / Гавриїл, Уріїл і Суріїл. / І 

бачили вони, як виходило з моря / Сім простоволосих жінок. / Святії 
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архангели підійшли до їх / І розпитувались: хто вони такії? / вони їм 

поодвічали: / «Єсть ми дочері Иродови, / А йдем ми на хрестьяньскую кость 

ломить» [Ви, зорі-зориці 1991,  с. 65]. 

Число ДЕВ’ЯТЬ тісно пов’язане з числом ТРИ, адже ДЕВ’ЯТЬ – це 

тричі по три, а це значить, що ДЕВ’ЯТКА втричі збільшує і без того 

надзвичайну силу ТРІЙКИ, наприклад, у замовляннях проти золотухи: Мав 

жовнар / Дев’ять синів / Мала жовнарка / Дев’ять доньок…[ Ви, зорі-зориці 

1991, с. 155]; від душі: Мав душар дев’їть синів / Мала душарка дев’їть 

донек: / Сваталися, лагодилися, / Містилися – не помістилися, / Розійшлися, 

розтеклися, / Як розтікаєся віск на вогні [Ви, зорі-зориці 1991, с. 153]. 

У замовляннях число ДЕВ’ЯТЬ набуває негативної конотації, 

позначаючи дев’ять поганих дівчищів, як-от: Ішов Христос золотим конем і 

ізстрітив дев’ять поганих дівчищів, а в тих дівчищ погані очища [Ви, зорі-

зориці 1991,  с. 58]. На дев’ятий колос відправляють захворювання, 

наприклад: Волос, волос, іди на дев’ятий колос! Я тебе прошу, я тебе 

вимовляю з рук, з ніг, з очей, з плечей, з усіх сімдесяти жил [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 172]. 

Цікаве поєднання в замовлянні від недуги словосполучення дев’ятьма 

птахами-перваками та ін., адже первак – це той, який перший від матері. 

Значить, недугу вимовляютьіз дев’ятикратною силою, наприклад:   Буду тебе 

карати / Дев’ятьма птахами-перваками, / Дев’ятьма індиками-

перваками, / Дев’ятьма гусаками-перваками, / Дев’ятьма качурами-

перваками, / Дев’ятьма півнями-перваками, / Дев’ятьма курами-

перваками, / Дев’ятьма звірами-перваками, / Дев’ятьма биками-

перваками, / Дев’ятьма кіньми-перваками, / Дев’ятьма псами-перваками, 

/ Дев’ятьма котами-перваками, / Дев’ятьма голками буду колоти, / 

Дев’ятьма косами буду стинати, / Дев’ятьма серпами буду зрізати. / Якби 

лиха не мав / роджений, хрещений (Федір). / Як не може доступити диявол 

до хреста, / Так не може доступити хвороба до (Федора) [Ви, зорі-зориці 
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1991, с. 24]. Число ДЕВ’ЯТЬ виявляє значення постійності та циклічності, як-

от у наведеному вище прикладі. 

У молитві від перелогів зустрічаємо число ДВАНАДЦЯТЬ: Було в нас 

дванадцять злодіїв лютих, дванадцять перелог…[Ви, зорі-зориці 1991,  с. 

98], а в замовлянні, як-от Їхала темна ніч на вороних конях. / Тридцять 

коней, тридцять стремен, / тридцять молодцьов [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

195], число ТРИДЦЯТЬ у значенні «багато». 

«Велике» число СІМДЕСЯТ несе значення «дуже багато», «всі» у 

замовляннях на кшталт: На морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл. 

Прилетіла змія, хоче з’їсти сокола. «Стій, змійо, не їж мене, їж 

(Мартининих) сімдесят болячок, сімдесят гарачок, сімдесят уроків, 

сімдесят пристріток, сімдесят напиток, і вітряних, і водяних, і заспаних, і 

насланих, і чоловічих. І дівчачих, і жіночих, і парубочих», – я вас усіх знаю і 

поіменно називаю, й виговорую, із ніг, з плечей, з костей, з рум’яного лиця, із 

щирого серця, мої слова – господня поміч. Другим разом, Божим вказом [Ви, 

зорі-зориці 1991, с. 53]. 

У шептанні від ятрости, де спочатку шептуха проказує молитву 

«Отче наш» і тоді каже Господи, поможи, дай, Боже, час добрий рабові 

Божому (ймення тієї особи, якій шепчуть) вишептать, викликать ятрість з 

її (чи його) рук, з її очей, з її ніг, з її голови, з її плечей, 77 суставів [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 30], міфочисло СІМДЕСЯТ СІМ набуває значення «всі» у 

словосполученні 77 суставів. Наведемо ще подібні приклади замовлянь: Є 

сімдесят сім сустав – / Із усіх вимовляю, / Із усіх визиваю, / На пущі засилаю; 

/ Там одпочивай, / Хрещеному (Григорію) волю дай [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

43]; Не я визивала, / Не я викликала, – Визивала, / Викликала / Святиця, / 

Дівица, – Сімдесят і сім! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 112]. 

Беручи до уваги те, що треба прощати ворогів своїх СІМДЕСЯТ СІМ 

разів, у замовляннях від трясовиці також подибуємо це число: Ішов Св. 

Аврам путем, зострічає він 77 трясовиць. / – Куди ви ідете, 77 трясовиць? / 
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– Ідемо ж ми на Білу Русь людей мордувати, і тілом труждати, і кості 

ломати, і кров морити. / – Сину мій, Самсоне, побіжи, возьми залізную шину 

та розпечи і розжени тіх 77 трясовиць, нехай вони тіла не труждають, 

костей не ламають, кров не морять [Ви, зорі-зориці 1991, с. 68]. 

У принципі всяку непарність, «лишку» світова архаїка схильна 

ототожнювати з невпорядкованим, нестійко-динамічним, а тому небезпечним 

«лихим» началом [Українські замовляння 1993, с. 278], тому й число 

СІМДЕСЯТ СІМ є переліком усього негативу, якого необхідно позбутися, 

наприклад: Ісус Христос Спаситель, спаси і сохрани / Нарожденного, 

хрещеного (Трохима) / У дорозі, в праці, в любові, / Від усякого горя, мук, / 

Страждань, бідувань, / Від усяких клопотів, скорботів, / Від усяких ножів, 

мечів, / Від усяких мимоходів, переходів, / Від усяких ляків, переляків, / Від 

усяких хороб, / Від злотворних вітрів: / Їх є сімдесят сім – летючі й біжучі 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 32]. 

Подібних конотацій набуває число СІМДЕСЯТ СІМ поряд із числом 

ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ, хоч воно й парне, у замовлянні на кшталт:…З 

крижей, з-під крижей, / Стовбняки відвертати, / Сімдесят сім малярій не 

знати, / Двадцять чотири вітри / Із смертельними відвертами не чути, / 

Славу і здоров’я мати, / Чисту постіль, як у Господа Бога, / Божої матері 

мати. // Лежати – не лежати, / Хвороби не знати! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

20]. 

Лічити необхідно для того, щоб у потрібному (визначеному, 

«відзначеному») місці рахунок перервався [Українські замовляння 1993, с. 

274], як-от у замовлянні від чорної хвороби: Зробив ти на два, а я відробляю 

на три, відробив на три, а я відробляю на чотири, відробив на п’ять, а я 

відробляю на шість, відробляю на сім, відробляю після на вісім і на дев’ять 

від його двора, від його худоби, за нього самого [Ви, зорі-зориці 1991, с. 143]. 

Зворотний лік (у бік зменшення) так само має магічну силу: 

«зменшення наявності», «зменшення буття», тобто вигнання з буття. Такою 
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є нумерологічна процедура вигнання хвороб і напастей у замовляннях: лік 

ведеться від «багато» (звичайно сім) до жодного [Українські замовляння 

1993, с. 275]. Наведемо приклад ліку від ДЕВ’ЯТИ: Був собі чоловік. Жовмер 

– Гилка. Мав собі дев’ять жінок. Жовмериць. Всі дев’ять пішли в кущі. 

Пішло 9 – вийшло 8, пішло 8 – вийшло 7, пішло 7 – вийшло 6, пішло 6 – вийшло 

5, пішло 5 – вийшло 4, пішло 4 – вийшло 3, пішло 3 – вийшло 2, пішло 2 – 

вийшла одна, пішла одна – не вийшла й жодна. Норицю вимовляю, самицю 

вимовляю, залізницю вимовляю і на нетра відправляю. Є вас 77, сімдесят сім, 

вимовляю вас зовсім! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 154]. 

У молитві від трясовиці – Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь. Ішов Святий Пахнутій путем, і навстрічу йому дванадцять дівиць-

красавиць, царя Ірода дочки, і воспросив їх Святий Пахнутій: «Що ви за 

дівиці?» Отвіщали они йому: «Ми царя Ірода дочечки». – «Куди ідете?» – 

«Ми ідем людей мучить, сушить, знобить, рожжигать, іменем звать нас: 

перва огненная, друга то же, третя легчає, четверта гнутная, п’ята 

ломотная, шоста жовтая, седмая скорпія, осьмая сухая, дев’ята знобая, 

десята синяя, одинадесята пухлая, дванадцятая глухота і дневная, сестра 

їх старійшая, моторнійшая і проклятійшая». І взяв Святий Пахнутій жезл 

свій, і взяв, по одній парі брав, і кожной дівиці по семидесяти ран давав… 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 69] – нумерологічний ряд набуває тривожно-

амбівалентних значень.  

Отже, в українських замовляннях числа першого десятка від ОДНОГО 

до ТРЬОХ є обов’язково символічними, на відміну від чотирьох, п’яти, 

шести, восьми. Числа, вищі від десяти, мають за основу символіку простого 

числа, але символічні не всі. Числа СІМ, ДВАНАДЦЯТЬ, СІМДЕСЯТ, 

СІМДЕСЯТ СІМ набувають значення «багато», «межа зліченності», стаючи 

синонімами у багатьох текстах замовлянь. «Міфочисла», поєднуючись із 

іншими лексемами, виконують текстотвірну та смислотвірну функції. 
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3.3.9. Концептуалізація та вербалізація символічних діянь  

 

Розвиток сучасної лінгвістичної науки характеризується посиленням 

уваги дослідників до вивчення етномовної символіки текстів українського 

фольклору. Мова українських народних замовлянь має не тільки риси, 

спільні з мовою фольклорних текстів іншої тематики, а й специфічні саме для 

цього типу текстів особливості. Значної уваги потребують дослідження 

символічних діянь в українських замовляльних текстах, що висвітлюють 

особливості деталізації кожного образу у світобаченні стародавніх українців 

через специфіку вербалізації тих або тих аспектів розгляданих образів. 

М.К. Дмитренко звертає увагу на те, що символіка людства 

формувалася разом із людською психікою, мовою, магією, ритуалами, 

обрядами, звичаями, віруваннями, усною творчістю за умов духовно-

практичного освоєння світу спочатку на родоплемінному рівні, а згодом на 

рівні етносу, народу [153,  с. 83-84]. 

М.О. Новикова зазначає, що стародавня людина бачить світ, у якому 

ніщо не зникає і не з’являється: в космічному масштабі все лише перебуває 

безначально і безконечно; «з’являтися» і «зникати» воно здатне лише на 

певній ділянці світобудови, в полі зору певної людини (або людей); ніщо не 

діє: усе лише присутнє (як сутнісна характеристика) разом із самим 

суб’єктом, заховане в ньому; діяння «приходить і відходить» зі своїм носієм, 

а не навпаки: не носій-суб’єкт «приходить і відходить» через діяння 

[Українські замовляння 1993, с. 291]. 

Досліджуючи вербалізацію символічних діянь у текстах замовлянь, 

значну увагу необхідно приділити визначенню КОРИСТІ – ШКОДИ, адже 

ШКОДА не може бути знищена до кінця: її можна лише вигнати, виселити в 

потойбіччя-інобуття, або відсунути якнайдалі, або «витягти» з людини та її 

мікрокосмосу. Проте так само незнищенна і КОРИСТЬ;  оскільки ж і чіткої 

опозиції КОРИСТІ – ШКОДИ, а тим більше ДОБРА – ЗЛА серед суб’єктів 
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замовлянь іще немає, правильніше говорити про благодійне або шкідливе 

групування, про сполучуваність предметів світу замовлянь: «збільшення 

буття» – це збільшення їхньої «доброї» сполучуваності, «зменшення буття» – 

це збільшення сполучуваності «лихої» [Українські замовляння 1993, с. 291]. 

Інтерпретація символічних діянь у текстах українських народних 

замовлянь передбачаєвизначення домінантних лексем на позначення таких 

дій, розгляд груп на позначення символічних діянь (переміщення суб’єкта у 

просторі, дія на суб’єкт у просторі) та ін.,аналіз мовних засобів вираження 

досліджуваних лексем,опис-класифікацію символічних діянь в українських 

замовляльних текстах. 

У текстах українських замовлянь переважають такі групи значень на 

вираження символічних діянь: переміщення суб’єкта у просторі та дія на 

суб’єкт у просторі. 

Переміщуючись у просторі, персонаж замовлянь їде: Кузьма й Дем’ян, 

Божий коваль, / поїхали рути сіять. / Рута не зійшла / Посілись і 

порубались. / (Ім’я) у народженого кров не пішла [Ви, зорі-зориці 1991, с. 76]; 

Їхав Ісус Христос на сивому коні. Посіяв він рожу, поставив сторожу. Щоб 

тая рожа не зійшла, щоб цяя кров не пішла [Ви, зорі-зориці 1991, с. 84]; йде: 

Богородиця-діва йшла, меч несла [Ви, зорі-зориці 1991, с. 42]; Через річку 

бистру і через кладку хистку йшло три матінки, три п’ятінки (п’ятниці) 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 30]; біжить: Бігло три річки: одна водяна, друга 

смоляна, третя кривава [Ви, зорі-зориці 1991, с. 95]; Не йду я лісом, а 

чистим полем. Наперед мене біжить заєць: «Сірий зайцю! Де твої зуби? 

Візьми мої, а дай свої!» [Ви, зорі-зориці 1991, с. 125]; Біг пес через овес, / 

Пропав вогник увесь. / Побив, потоптав, / Щоб цей вогник пропав [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 171]; летить: Прилетіла змія, хоче з’їсти сокола [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 53]; Летіла ворона через море, / ключі загубила [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 78]; Летів переліт через попів двір та сів на воротях в 

червоних чоботях [Ви, зорі-зориці 1991, с. 96]; Летів чорний ворон, пустив 
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каплю на морі  [Ви, зорі-зориці 1991, с. 162]; пливе: По синьому морю 

корабель пливе [Ви, зорі-зориці 1991, с. 104]. 

Часто до переміщення закликають у наказовій або прохальній формах, 

наприклад: Йди собі, де собаки не брешуть, де півні не співають, кури не 

ходять, і християнського голосу не чути [Ви, зорі-зориці 1991, с. 67]; Сину 

мій, Самсоне, побіжи, возьми залізную шину та розпечи і розжени тіх 77 

трясовиць, нехай вони тіла не труждають, костей не ламають, кров не 

морять [Ви, зорі-зориці 1991, с. 68]. Також зустрічаємо тексти, у яких 

переміщення заперечено, як-от: – Стій, кров, зупинись, не йди, / Бо тобі так 

буде, як тій молодиці, / що в неділю до обіда хліб пекла [Ви, зорі-зориці 1991, 

с. 80].  

До цієї ж групи входить «нульове» переміщення [Українські 

замовляння 1993, с. 286], наприклад, суб’єкт замовлянь СТОЇТЬ: На морі 

стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл [Ви, зорі-зориці 1991, с. 53]; Під дубом 

Маврійським / Стояли святії архангели – / Гавриїл, Уріїл і Суріїл [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 65]; сидить: Є левада, а на тій леваді – верба, а під тією 

вербою сидить дівка розплетена, а в тієї дівки одне око вогненне, а друге 

водяне [Ви, зорі-зориці 1991, с. 12];  На морі престол стоїть, а за їм Матір 

Божа сидить, книги читає [Ви, зорі-зориці 1991, с.  50]; ЛЕЖИТЬ: На 

черном морі лежить камень, а на камені гадина. Хто тую гадину ізрушить, 

той мене спокусить [Ви, зорі-зориці 1991, с.  63].  

Повна відсутність словесного вираженого діяння рівнозначна 

найширшому поняттю «міститься», «перебуває» [Українські замовляння 

1993, с. 286], як-от: Місяць на небі, заїц у дебри, а струг у воді, та й як ті 

три брате зайдут си на тайну вечеру, та аби тогди ни мав моци переполох 

мине находити [Ви, зорі-зориці 1991, с. 39]; Місяць на небі, камінь у морі, а 

мертвець у гробі [Ви, зорі-зориці 1991, с. 124]; У моря калина, під калиною 

дівчина, вона не знала ні шити, ні прясти, ні золотом гаптувати [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 59]; Камінь у морі, дуб у діброві [Ви, зорі-зориці 1991, с. 122]; 
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– Місяцю молодиче, ти на небі, дикий кабан у лузі, камінь у морі [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 128]. 

Героїв замовлянь іншої групи (дія на суб’єкт у просторі) 

«запрошують», вони наближаються до суб’єкта, якого замовляють 

(включаючи самого виконавця замовляння або його клієнта) [Українські 

замовляння 1993, с. 286], наприклад: «Чого ти, лютий зміє, ревеш?» – «Бо 

нема мені чим моїх діток годувати». – «Іди ти, лютий зміє, до (…) в двір, 

візьми від раба Божого (…) молотвованого, хрещеного, миром мурованого 

люту кров і будеш мати чим діток своїх годувати» [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

108]; Всі святі святочки, всі річні празночки, прийдіть мені на поміч, а 

рабі Божій (…) на поратунок, замовляти мені, зашіптувати мені поруху 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 109]; Місяце Владимире, прийди до мене зуби 

замовляти[Ви, зорі-зориці 1991, с. 122]. 

Зазначимо, що вербалізатори концепту МІСЯЦЬ є частотними в 

текстах українських замовлянь, адже «місяць як символ українського 

фольклору світить своїм срібним сяйвом кожному, як і сонце» [Українські 

замовляння 1993, с. 112]. Подібні звертання переважають у спонукально-

бажальних і бажальних конструкціях. Членів цієї групи також  «виганяють» 

або відсувають від персонажа замовлянь [Українські замовляння 1993, с. 

286], як-от: Рожонько паняночко! Уже ти білого тіла накрушила, жовтої 

кості наламала, червоної крові напила,синіх жил нассала. Іди собі дуби 

крутити, на степи, очерета і різні дороги! Вийди із раба Божого, 

хрещеного, іменованого, а ви, всі святі, поможіть мені [Ви, зорі-зориці 1991, 

с. 159]. 

Варіантом дії на суб’єкт у просторі є такий: персонажі замовлянь 

збираються з різних місць разом або розводяться врізнобіч (що зображено як 

можливе й бажане – або як неможливе й небажане: в «нездійсненних 

завданнях») [Українські замовляння 1993, с. 286], наприклад: Звір у полі, 

риба в морі, гробак у землі. Оце їх три брати як зійдуться всі до міста, 
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будуть їсти, пити, до місяця говорити, тоді в народженої, молитвеної 

(ім’я) будуть зуби боліти [Ви, зорі-зориці 1991, с. 122]. 

У текстах замовлянь і магічній практиці повсюдно поширені дії за 

аналогією; вони видаються безмежно різноманітними: знищення і 

примноження, поділ і злиття, «віднімання» і «додавання», «бойові» та 

«замирні» операції і т. д. [Українські замовляння 1993, с. 287], як-от у 

замовлянні від чорної болісті: Зробив ти на два, а я відробляю на три, 

відробив на три, а я відробляю на чотири, відробив на п’ять, а я відробляю 

на шість, відробляю на сім, відробляю після на вісім і на дев’ять від його 

двора, від його худоби, за нього самого [Ви, зорі-зориці 1991, с. 143]. 

Це справедливо також і для групи «неможливих діянь», яка утворює 

особливий антисвіт замовлянь: світ найповнішої неузгодженості, 

несумісності суб’єктів та їхніх якостей (атрибутів), суб’єктів та об’єктів  

їхньої дії, суб’єктів та їхніх діянь; перед нами світ абсолютної – навіть не 

алогічності, а позалогічності: «інша галактика» світу замовлянь [Українські 

замовляння 1993, с. 287]. Це твердження підтверджує замовляння від чорної 

болісті: Стрітення зустрічається, а раб Божий (…) причащається. Там 

весілля відбувається, Адам жениться, бере Єву-дівку собі за жінку. Там 

музики грають, дівки гуляють і тебе чорного виглядають. Йди до них на 

весілля, як вони тебе приймуть, то йди утопися, а від мене відчепися. Цьому 

слову моєму кінець. Амінь[Ви, зорі-зориці 1991, с. 143]. 

Однак прагматично – «безумні», нездійсненні завдання, співвіднесені 

з цим «безумним» антисвітом, означають вигнання когось або чогось 

шкідливого зі світу «нормального»; а вигнання – це, сказати б, модалізована 

відсутність: відсутність негативного суб’єкта, але не констатована як факт, а 

висловлювана як побажання, прохання, наказ, як зображення за аналогією 

[Українські замовляння 1993, с. 287], як-от: Я ж тебе ізсилаю на очерета, 

на болота, де люди не ходять, де людське око не заходить, де собаки не 

гавкають, де гуси не гелгають[Ви, зорі-зориці 1991, с. 163]. 



301 

 

Таким чином, з погляду структурного антисвіт замовлянь – це 

цілісний «простір навпаки»; проте, з погляду практичного, утилітарного, для 

замовлянь має значення не те, що подібний антисвіт є, а те, що його немає – в 

упорядкованому космосі; відсилання хвороб, уроків, нещасть у той простір 

тягне за собою їхню анігіляцію в цьому просторі: призводить їх до «небуття» 

тут, нині, для нас [Українські замовляння 1993, с. 288], наприклад, у 

замовлянні гістцю – Я тобі дам віз без коліс, і ще ти найму перевізника, аби 

ти за води перевіз. Йди за чорне море, за чорна колисище, там тебе 

ожидают і там тобі золоті погари наливают. Там чорне колисище і чорне 

дітинище, а там маєш місточко[Ви, зорі-зориці 1991, с. 149] або пристріту: 

Іди собі на очерета, на болота, туди, де люди не ходять, собаки не брешуть, 

кури не співають [Ви, зорі-зориці 1991, с. 47]; Нехай іде собі на ниці лози, / 

на бистрі води, / на круті береги, / на жовтиє піски, / на солодкиє медки, / 

там йому пити-гуляти, / всі розкоші мати, (Парасці) пристріту не мати. / Я 

словом, Господь із помощу [Ви, зорі-зориці 1991, с. 51]. 

Протиставлення БУТТЯ – НЕБУТТЯ і є, по суті, єдині істинні, бо 

максимально узагальнені й універсальні діяння (предикати) замовлянь 

[Українські замовляння 1993, с. 288], як-от: Я ж тебе відмовляю, я ж тебе 

визиваю; тут тобі не бувати, тут тобі не розкошувати, жовтої кості не 

ламати, червоної крові не в’ялити, білого тіла не сушити [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 143]; Там вам жити, і гуляти, і роскоші мати, а хрещеной, 

порожденой спокой дати [Ви, зорі-зориці 1991, с. 64]. 

Кожна особа в замовляннях «буттєва»: більшою чи меншою, ближчою 

чи дальшою, бажаною чи небажаною, узгоджуваною чи не узгоджуваною з 

іншими мірою; сущий і несущий – такі найширші визначення всякої дійової 

особи замовлянь [Українські замовляння 1993, с. 288]: «Де ти ходила, святая 

пречистая?» – «Я ходила по степах, по морях, по всяких садах і по всяких 

цвітах». – «Що ти робила, святая пречистая?» – «Пісок брала, траву рвала, 

од усяких болезней я зеля пускала. Я ще пойду на синє море. На синім морі 



302 

 

білий камінь, на камені білий баран. Білого барана я руно брала, ідучи 

джерела затикала, к рабі Божій (ім’я) розставляла, і кропивой болячку 

ізганяла. Час добрий їй посилай, час добрий і пору легкую їй посилай, їй опух 

ізогнать» [Ви, зорі-зориці 1991, с. 170]. 

У граничній перспективі «не бути» чому-небудь або кому-небудь у 

всесвіті замовлянь неможливо [Українські замовляння 1993, с. 288]. Можна 

лише «бути» більше чи менше, ближче або далі, активніше чи пасивніше, в 

«нашому» або «не нашому» просторі [Українські замовляння 1993, с. 289], 

наприклад: Бешикга гнила, / Бешикга пухка, / Бешикга з ружі, / Бешикга з 

марена, / Бешикга з лихим часом, / Бешикга замочена, / Запоганена! / Тут її 

не горіти, / Не боліти, / Не лупати, / Не скіпати, – / Але так знидіти, / Як 

нидіє віск на вогні, / Піна на воді, / Роса на траві, / Дим се розходе! [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 165]. 

Класифікація символічних діянь у замовляннях не може бути  

здійснена за принципом словника, а можлива лише у вигляді шкали: 

поступового наростання та убування ознаки [Українські замовляння 1993, с. 

289], як-от: НАЯВНІСТЬ – ВІДСУТНІСТЬ. 

НАЯВНІСТЬ характеризується присутністю образів на позначення 

християнських святих, наприклад: Стань, Господи, на помоги хрещеному 

породженому дитяті іменного зуба виговоряти [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

213]; Я відмовляю на воду, на вогонь, і ножем тебе затинаю, і всіх святих на 

поміч ззиваю. Святий Миколає, святий Йосипе, святий Зосиме! Станьте, 

отче, до помочі, дихніть своїм святим духом, поможіть мені відмовити, 

вимовити, визволити пристріт [Ви, зорі-зориці 1991, с. 46]; наближення 

образу, як-от: Вовчок, вовчок, / вилізь на драбину, / вийми в (Галі) з ока 

порошину. / Як не виймеш, сам загинеш [Ви, зорі-зориці 1991, с. 215]; 

присутністю частини замість цілого: Икавка, икавка, / неси свою душу / на 

колючу грушу [Ви, зорі-зориці 1991, с. 183]; присутністю в майбутньому; 

варіант: прикликання, прохання, моління, висловлення певності, інші форми 
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«бажаного як дійсного» [Українські замовляння 1993, с. 289]: Добривечір 

вам, плаксивиці! Просять вас крякавки на вечорниці. Йдіть собі, де люди не 

ходять, де вітер не віє, де сонце не гріє, на ліса-лісниці, там ваші сестриці, 

там вам бувати, лісом ламати, плаксивицями не брати [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 191]. Подібні тексти часто містять формулу звертання. 

ВІДСУТНІСТЬ характеризована дієсловами на позначення 

роздроблення, розділення: Розійдися, розтечися, як вітер у полі, як хвиля по 

воді [Ви, зорі-зориці 1991, с. 173]; у замовлянні хвороби під назвою «жовни»: 

Мав жовнар / Дев’ять синів, / Мала жовнарка / Дев’ять доньок; / Сваталисе, 

/ Браталисе; / Містилисе… / Не помістилисе… / Розійшлисе, / Розтеклисе, / 

Як се жовнареві сини /  Розійшли, розтекли – / Їх тут не видати, / Їх тут не 

слихати: / Так аби се від Божого / Хрещеного, / Молитвеного (ім’ярек) / 

Жовна розійшли, / Розтекли! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 155]; наявністю лексем, 

що визначають кумулятивні ланцюжки, наприклад, від десяти до одного, як-

от у замовляннях на кохання: – Терлич, терлич! Десятьох приклич, а з 

десятьох дев’ятьох, а з дев’ятьох восьмерьох, а з восьмерьох семерьох, а з 

семерьох шестерьох, а з шестирьох – п’ятерьох, а з п’ятерьох чотирьох, а з 

чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та доброго [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 230]; відсутністю, яка видається як бажана: Волосний-волосниче! На 

своє місце Бог тебе кличе, на нове містечко, на золоте кріслечко, тут тобі 

не стояти, жовтої кості не ламати, червоної крові не пити, білого тіла не 

сушити [Ви, зорі-зориці 1991, с. 173]; Тут тобі не гуляти, тут тобі не 

бувати, червоної крові не смоктати, жовтого тіла не в’ялити, білої кості 

не ломити [Ви, зорі-зориці 1991, с. 303]; віддаленням, яке спричинене 

вигнанням, як-от у замовлянні лишаю: – Слизни, пропади, де взялося – туди 

йди! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 174]; повторенням однакових лексем: Виходьте, 

страхи, / Виходьте, ляки! / Виходьте, переляки. / Виходьте, навії! / Виходь, 

злий дух! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 18]; відсутністю на конкретний момент, 

наприклад: Лишаю, лишаю, я тебе з гноєм змішаю, свині розриють, кури 
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розклюють, сонечко пригріє, вітер повіє, а ти засохнеш [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 175]. 

У текстах українських замовлянь дійові особи також ШИЮТЬ (киян-

море і рану), наприклад: Шила Божа Мати киян-море / золотою голкою, 

шовковою ниткою, / у раби Божої (…) рану зашивала, / кров замовляла. / 

Рану зашила і кров зупинила [Ви, зорі-зориці 1991, с. 92]; РУБАЮТЬ (лози), 

САДЖАЮТЬ (рожу), як-от: Йшли ліки через три ріки і лози рубали, і рожу 

саджали, вона не прийнялась і кров унялась  [Ви, зорі-зориці 1991, с. 193]. 

Отже,  лексеми на позначення символічних діянь утворюють такі 

групи: переміщення суб’єкта у просторі (персонаж замовлянь їде, йде, 

біжить, летить, пливе; також стоїть, сидить, лежить, тобто має нерухоме 

положення), дія на суб’єкт у просторі (герої замовлянь наближаються до 

суб’єкта або віддаляються від нього; персонажі збираються разом або 

розділяються). Часто спонукання до переміщення відбувається в наказовій 

або прохальній формах, або ж у тексті відсутнє словесне вираження діяння. 

Дії за аналогією досить продуктивні у текстах замовлянь і позначають 

наявність чи відсутність певного суб’єкта. Заслуговує на увагу група 

замовлянь, яка характеризується алогічністю та неузгодженістю дій, подій та 

фактів. Класифікація символічних діянь у замовляннях можлива у вигляді 

шкали наявності чи відсутності  персонажів у тексті в певний час. Бачимо 

світ, у якому все існує безконечно, а з’являтися і зникати може лише в 

певний момент. Узаємодія людини з космічними силами, стихіями води, 

вогню, землі, вітру, християнськими образами зводиться до посилення чи 

послаблення їхньої присутності в середовищі, у якому вона перебуває. 
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3.3.10. Вербалізація концептуальних опозицій в антонімії замовлянь    

 

Питанню вивчення антонімів присвятили свої праці 

Л.А. Булаховський, В.А. Василенко, О.В. Ісаченко, Ю.М. Караулов, 

О.О. Киреєв, В.М. Комісаров, В.М. Клюєва, Л.А. Лисиченко, Л.О. Новиков, 

А.О. Уфимцева, М.М. Шанський, Д.М. Шмельов та ін.  

Д.М. Шмельов зазначав, що антонімічними можуть бути визнані 

слова, які протиставлені за найбільш загальною й істотною для їхнього 

значення семантичною ознакою, причому перебувають на крайніх точках 

відповідної лексико-семантичної парадигми [627, с. 131]. 

Л.О. Новиков виділяє три ознаки, за якими антонімічні слова 

вступають у відношення опозиції: 1) градуальність / неградуальність ознаки; 

2) спрямованість / неспрямованість дії чи ознаки; 3) відповідність одному 

явищу чи процесові (тобто одному денотатові) – відповідність різним 

денотатам [363, с. 195–243]. 

В.А. Василенко, досліджуючи лексичні антоніми в поезії І. Муратова, 

виокремила основні типи названих явищ та встановила їх основні функції в 

поетичному мовленні, схарактеризувала способи стилістичного 

використання синонімів і антонімів, з’ясувала взаємозв’язок і взаємодію 

синонімії та антонімії в поетичних текстах. Беручи до уваги семантичні, 

граматичні та функціональні ознаки, антоніми можна визначити як регулярно 

протиставлювані в мові й мовленні лексеми, які позначають узаємно 

протилежні (наявність контрарних сем) співвідносні (наявність спільної 

семи) предмети, властивості й процеси об’єктивної дійсності [75, с. 122]. 

Досліджень функціонування антонімів у текстах українських 

замовлянь не виявлено. Нами здійснено лінгвокогнітивну інтерпретацію слів-

антонімів саме в текстах українських замовлянь. Мета – дослідити 

особливості функціонування антонімічних лексичних засобів мови в текстах 

українських замовлянь. Досягнення поставленої мети стає можливим за 
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умови виконання таких завдань: визначити зміст ознаки, за якою 

протиставлені значення слів; поділити антоніми на основні тематичні групи; 

з’ясувати специфіку вживання найчастотніших антонімічних пар; розглянути 

значення окремих антонімів у межах контексту. 

При визначенні змісту ознаки, за якою протиставлені значення слів, 

до уваги взяті такі показники:  

1) орієнтація у просторі: лівий – правий, наприклад: Петро йде з 

правого боку, / Павло йде з лівого боку, / а Господь іде попереду, / мені путь 

показує [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 239]; позаду – попереду: Я в дорогу 

вирушаю з Господом Богом, / З Матір’ю Божою і з двома янголами. / Святий 

отець Миколай позаду, / Мати Божа попереду, / Що Матінці Божій – то й 

мені [Словесна магія українців 1998, с. 44]; 

2) колір: білий – чорний. Характерно те, що найчастіше ці 

кольороназви вживані у прямому значенні, як-от: На Осіянській горі стояло 

три воли. Один сірий, другий – білий, третій – чорний. Білий лизнув більмо 

– злизнув, сірий лизнув кров – злизнув, чорний злизнув всі болісті, зняв, 

копитом пхнув, більмо зопхнув [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 140]; Ти, Господь, 

прибавляєш води і сир з усих джерел, із-під білого каменя, з-під чорного 

корня, і прибав моїй корові Божої роси, щоб густе молоко, сир, масло, 

сметана, жовте масло, товстий сир [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 246]; Кури 

чорні, кури білі, кури сірі, кури рябі, кури жовті, кури глинясті (яка є масть 

курей, такі й казать) [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 207]; 

3) стать: чоловік – жінка, жіночий – чоловічий, дівоцький – 

парубоцький, брат – сестра, син – дочка. Наведемо приклади текстів 

українських замовлянь: Чи ти дівоцький, чи ти парубоцький, чи ти 

жіночий, чи ти чоловічий [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 46]; Ішов брат із 

сестрою, / найшли глечик з водою [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 77]; І кажу 

тобі: стань кривава, а як не станеш, то буде тобі теє, як тому чоловікові, 

що в неділю до служби Божої в гаї дрова рубає; як тій жінці, що в неділю на 
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городі до служби Божої моркву копає [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 95]; Сово, 

сово! У мене – син, а в тебе – дочка [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 191]. 

У досліджених нами текстах українських замовлянь антоніми можна 

поділити на такі основні тематичні розряди:  

1) антоніми, що характеризують соціальні явища, 

взаємовідносини людей у суспільстві: убогий – багатий, як-от: Хай Бог 

родить на всякого долю, жито, пшеницю і всяку пашницю! На сліпого і 

кривого, на убогого і багатого [Словесна магія українців 1998, с. 89]; свій – 

чужий. Свій – який належить комусь, є особистим майном, власністю 

[Великий тлумачний словник 2008, с. 537], а чужий – належний комусь 

іншому, не власний, не свій [Великий тлумачний словник 2008, с. 669], 

наприклад: Я чужого не хочу, а своє не даю [Замовляння 2007, с. 86]; 

Тримайте їх, щоб я, раб Божий (ім’я), від них був цілим, здоровим і 

неушкодженим на всіх путях-дорогах, в усіх лісах, в чистому полі, в своєму і 

чужому домі [Словесна магія українців 1998, с. 46]; 

2) антоніми-дієслова, що відтворюють рух предмета у просторі: 

йти – стояти, наприклад: Йшла чорна корова через рів. / Йшла і стала, / А 

кров іти перестала [Словесна магія українців 1998, с. 55]; ходить – не 

ходить: Тут тобі не ходить, крові не розливать, а тут тобі ходить – 

очерет ломить і світлу воду пить [Словесна магія українців 1998, с. 49]; 

приходить – виходить: Відкіля горе в дом приходить, туди нехай і 

виходить[Словесна магія українців 1998, с. 80].  

Протилежність, яка називається контрарною, виражена видовими 

максимально протилежними поняттями, між якими можуть існувати 

проміжні елементи. Так, між антонімами молодий – старий можна помістити 

такі назви вікової градації, як немолодий, середнього віку, літній, нестарий та 

ін. Антоніми молодість – старість функціонують у такому контексті: У 

кота болі, а у раба Божого (ім’я) перестань боліти віднині до віку віків, все 

його життя від молодості до старості [Замовляння 2007, с. 50]. 
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Звернемо увагу на комплементарні антоніми, які відтворюють 

протилежність понять, що характеризовані кожне своїм значенням і 

доповнюють одне одного до вираження всього родового поняття [288, с. 113]. 

Антоніми цього типу протиставлені попарно, між ними не може бути слова, 

що відбиває проміжний стан. Графічно комплементарну антонімію 

зображують як коло або квадрат, поділений навпіл: усе, що не відповідає 

поняттю, названому одним із антонімів, називається другим: усе, що не є 

живим, є мертвим; усе, що не є прямим, є кривим; усе, що не є правильним, є 

помилковим [75, с. 138]. Зробимо тематичну класифікацію цих антонімів та 

вкажемо найбільш уживані антонімічні пари. За допомогою таких слів 

позначені:  

1) психічні та фізіологічні характеристики людини та її стану: 

здоров’я – хвороба, життя – смерть. Зазначимо, що замовляння найчастіше 

мають лікувальну спрямованість, тому й у більшості випадків переважають 

поняття здоров’я та хвороба. Здоров’я – стан організму, за якого нормально 

функціонують усі його органи [Великий тлумачний словник 2008, с. 202]; 

хвороба – недуга, нездоров’я, болість [Великий тлумачний словник 2008, 

с. 646]. Розрізняємо іменникові та прикметникові антонімічні пари: 

Благослови її, Господи, прекрати їй, Господи, сії болізні, пом’яни її, Господи, 

во здравіє [Словесна магія українців 1998, с. 86]; Звідки прийшла ця болізнь – 

туди щоб і йшла, а раб Божий (ім’я) був здоровий, як камінь у воді [Словесна 

магія українців 1998, с. 19];  Візьми ти мою лихую хворість, а мені дай 

здоровля крепке, як криця, а біль занеси з собою під небо, під хмари, в далеку 

даль, від хрещених людей [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 126]; Ішов Бог по дорозі, 

/ Назустріч йому Божа Мати. /  –  Куди йдеш, Божа Мати? /  –  Іду діла 

(ім’я) утворяти, / Хворобу забирати, / А здоров’я – давати [Словесна магія 

українців 1998, с. 19]. Зважаючи на наведені вище приклади, відзначимо, що 

здебільшого антоніми здоров’я – хвороба трапляються в порівняльних 

конструкціях. 
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Комплементарні антоніми життя – смерть теж є досить 

поширеними в текстах замовлянь. Значення лексеми життя як існування 

всього живого та певний стан живого організму в його розвитку [Великий 

тлумачний словник 2008, с. 168] та значення антоніма смерть як припинення 

життєдіяльності організму і загибель його; припинення біологічного обміну 

речовин в організмі або його частині [Великий тлумачний словник 2008, 

с. 559] спостерігаємо в таких контекстах: Як болять у мерлого, то не болять 

у живого [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 120]; Сонце сходе, місяць світе, / 

мертвий з живою їде. / Жива: «Чи болять у мертвого зуби?» / Мертвий: 

«Ні». / – Як не болять у мертвого зуби, / То і в живого не болітимуть [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 118]. Антонімічний контраст із повторюваним 

сполучником і експресивно підкреслює значення, котрі властиві 

досліджуваним словам, як-от: Ясний Місяцю, ти по небу ходиш, бачиш 

живих і мертвих, візьми в мене (ім’я) хворого зуба по цю годину, по цю 

хвилину [Словесна магія українців 1998, с. 66].  З наведених прикладів 

зрозуміло, що ця антонімічна пара вживана як обов’язковий компонент 

замовлянь проти зубного болю. 

У текстах українських замовлянь функціонують також 

контекстуальні антоніми. Л.А. Лисиченко зазначає: «Слова, протилежність 

значень яких пов’язана з певним текстом, певним лексико-семантичним 

оточенням, називаються контекстуальними антонімами» [289, с. 97]. 

Прикладом може слугувати антонімічна пара виріс – погиб у контексті на 

кшталт: Виріс гриб на льоду / Та й погиб до ладу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

146]. Тут протиставні відношення побудовані за аналогією антонімів життя – 

смерть;  

2) система координаційних понять: близький – далекий. Серед різних 

значень лексемблизький і далекий у текстах українських замовлянь 

зустрічаємо такі: близький – який міститься або відбувається на невеликій 

відстані від кого-, чого-небудь; безпосередній, недалекий [Великий 
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тлумачний словник 2008, с. 55], далекий – який перебуває на великій відстані 

та в переносному значенні – віддалений, малоспоріднений; чужий [Великий 

тлумачний словник 2008, с. 114]. Приклади таких синонімів малочастотні, як-

от: Замикаю я замки, замикаю, / Своїм ворогам близьким, далеким сусідам / 

Зуби й губи, речі, плечі й рот [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 324]; 

3) оцінка характеру та поведінки, зовнішнього вигляду та фізичних 

якостей людини: добрий – лихий. Ці антонімимають такі значення: добрий – 

який приязно, чуйно ставиться до людей; доброзичливий; який виражає 

доброту, щирість та який приносить добро, задоволення, радість; такий, в 

основі якого лежить бажання добра кому-небудь; корисний, потрібний, а 

лихий – який чинить зло, здатний чинити зло [Словник української мови 

2012, с. 499], порівн.: З доброго подуманий, / З лихого погаданий [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 42]; Так не міг карати лихим, / А тільки добром [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 310]; Ви, стіни, не будьте німі, ви, сволоки, підіймітеся; 

лихі речі, лихі мислі на добре перевернітеся [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 307]. 

Звернемо увагу на антоніми-конверсиви загубила – знайшла, які 

позначають дії, пов’язані між собою причиново-наслідковими відношеннями 

і є невіддільною частиною замовляльних текстів: Летіла ворона через море, / 

ключі загубила. / Божа Мати йшла, / ключі знайшла, / море замкнула, / кров 

замовила [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 78]. 

Іноді трапляються тексти замовлянь, які включають декілька 

антонімів, що приводить до нанизування антонімічних пар, наприклад: 

мертвий – живий, старий – молодий, живий – неживий:  Питає мертвий 

живого, старий – молодого: – Чи болять зуби у неживого? Щоб у тебе так 

боліли зуби у живого, як у мене неживого [Словесна магія українців 1998, 

с. 59]; заберіть – дайте, безсонниці – сон, рано – пізно, лягала – вставала, як-

от: Ви, кури-куряниці, нате вам жита й пшениці, і холодної водиці. Заберіть 

у моєї дитини безсонниці, а дайте їй сон. Щоб рано лягала і пізно 

вставала, і горя не знала [Словесна магія українців 1998, с. 71]. У таких 
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текстах важливого значення набуває не сам факт, що позначає 

протилежність, а зображення послідовності цих протилежностей. У 

наведеному прикладі стилістичний прийом нанизування антонімічних пар 

має велику художньо-виразову силу. 

Отже, при визначенні змісту ознаки, за якою протиставлені значення 

слів, до уваги беруть такі показники: орієнтація у просторі, колір, стать. У 

текстах українських замовлянь функціонують контрарні, комплементарні, 

векторні антоніми. Найчастіше вживані різнокореневі антонімічні пари: лівий 

– правий, позаду – попереду, білий – чорний, жіночий – чоловічий, дівоцький – 

парубоцький, брат – сестра, син – дочка, убогий – багатий, свій – чужий, 

йти – стояти, молодість – старість, здоров’я – хвороба, життя – смерть, 

близький – далекий, добрий – лихий, загубити – знайти. Слова-антоніми 

становлять численну групу семантично контрастних лексем, функціонують у 

замовляннях від різного виду хвороб. У текстах здебільшого трапляються в 

порівняльних конструкціях, сприяючи увиразненню висловлюваної думки.  
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Висновки до розділу 3    

 

Дослідження мовної картини світу українських народних замовлянь у 

парадигматичному аспекті дало можливість змоделювати ключові концепти 

та з’ясувати специфіку їх вербалізації.     

Світобачення, репрезентоване текстами замовлянь, передбачає 

розшарування космосу на ВЕРХНІЙ НЕБЕСНИЙ, СЕРЕДНІЙ ЗЕМНИЙ і 

НИЖНІЙ ВОДНО-ПІДЗЕМНИЙ СВІТИ. ВЕРХНІЙ СВІТ репрезентований 

небесними об’єктами (СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ЗІРКИ), орнітоморфними 

міфологічними істотами (СОКІЛ, ОРЕЛ, ВОРОН, ЛАСТІВКА), елементами 

рельєфу (ГОРА) та природними явищами (ДОЩ). 

Найскладнішим, найдетальніше вербалізованим, найчастотнішим і, 

отже, найбільш значущим серед небесних об’єктів виступає МІСЯЦЬ (що 

може опосередковано свідчити про переважно нічний час виконання обрядів, 

а також про уявлення щодо зв’язку фаз місяця з земними подіями), серед 

міфологізованих антропоморфізованих птахів – СОКІЛ (що споріднює 

міфологію замовляльних текстів і текстів космогонічних колядок).        

СЕРЕДНІЙ СВІТ репрезентують ЗЕМЛЯ (найдетальніше 

вербалізований і найчастотніший концепт), ПОЛЕ, БЕРЕГ, РІКА, ПІСОК, із 

міфологізованих тварин – КІНЬ (найбільш детально вербалізований), 

КОРОВА, ВІЛ, ТУР (винятково архаїчний концепт), ХОРТ. РОСЛИННИЙ 

СВІТ репрезентують передовсім ЛІС, ГАЙ, ДУБ, значно менш детально 

вербалізовані БЕРЕЗА, ВЕРБА, ЯВІР,  КАЛИНА, ТРАВА. Дуже детально 

вербалізований КАМІНЬ.    

НИЖНІЙ СВІТ репрезентують у першу чергу ВОДА, МОРЕ та 

ЗМІЙ/ЗМІЯ, що споріднює тексти замовлянь із текстами чарівних казок.        

Пласт християнської ідеології втілюють концепти ХРЕЩЕНИЙ, 

ХРИСТИЯНИН / ПРАВОСЛАВНИЙ, серед божественних помічників 
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найважливіша в текстах замовлянь БОГОРОДИЦЯ. Частотними є 

християнські імена Марія й Іван.     

Лексична етносимволіка замовлянь включає номінації 1) ЖИТЛА, 

ДВОРУ та їх елементів як інтимного САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ людини 

(хатка, стіна, лава, піч, постіль, двері; тин, ворота, хвіртка, межа), 

2) сакралізованих ПРОДУКТІВ (центральне місце посідає хліб), 3) ПОСУДУ, 

4) ОДЯГУ, 5) ГОСПОДАРСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ (серед яких значне 

символічне навантаження має швацький реманент: голочка, ниточка), 

6) СВІЙСЬКИХ ТВАРИН (корова, баран, бугай, кінь, кобила, скотина, 

худоба, птиця) та ін.     

Класифікація номенів замовляльних текстів описує зоономени, 

флорономени, найменування речовин-першоелементів, кольорономени, 

вербалізатори концептів ДУША, ДУХ, ТІЛЕСНЕ ЗДОРОВ’Я, соматономени, 

номінації символічних діянь. 

У контексті інтерпретації ритуалу замовляння як руху до сакрального 

центру виняткового значення набуває концепт ПЕРЕМІЩЕННЯ (спільний із 

текстами чарівних казок), вербалізований лексемами іти, бігти, їхати, 

летіти, пливти. Сакральному центрові більш властиве «нульове 

переміщення» – стояти, сидіти, лежати (На морі стоїть дуб, а на дубі 

сидить сокіл; На чорному морі лежить камінь). Отже, концепти РУХУ та 

його відсутності маркують опозицію наближення до САКРАЛЬНОГО 

ЦЕНТРУ – перебування в САКРАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ. Центр співвіднесений 

із місцеперебуванням об’єкта (замовника) замовляння, інші елементи обряду 

наближаються до нього або відсуваються внаслідок відповідних словесно-

ритуальних дій. Отже, ПРОСТІР і РУХ належать до центральних концептів, 

вербалізованих у текстах українських замовлянь.  

Особливу роль відіграють НУМЕРАТИВИ як найменування 

«міфочисел» (три, сім, дев’ять, дванадцять, тридев’ять, сімдесят, 
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сімдесят сім), оскільки беруть участь у структурній організації тексту, 

сполучаючи парадигматичний і синтагматичний рівні мови замовлянь. 

Інтерпретована вербалізація концептуальних опозицій в антонімії 

замовлянь (правий – лівий, убогий – багатий, близький – далекий, свій – 

чужий, позаду – попереду, білий – чорний, дівоцький – парубоцький, чоловічий 

– жіночий, брат – сестра, син – дочка, іти – стояти, загубити – знайти), 

що сягає бінарних протиставлень міфологічного світосприйняття.     
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Розділ 4    

 

СИНТАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА ТЕКСТІВ    

УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ 

 

 

4.1. Повтор, паралелізм, ритміка    

 

 

4.1.1. Лексичний та синтаксичний повтор    

 

Важливим аспектом дослідження сучасного мовознавства є 

визначення особливостей текстотворення українських народних замовлянь. У 

зв’язку з цим потребують вивчення лексичний і синтаксичний повтор як 

засоби зв’язку у цих фольклорних текстах. 

Художній прийом повтору  на матеріалі художніх творів розглядають 

М.Ф. Алефіренко, Ж.О. Гетьман, Т.В. Зайцева, А.П. Коваль, А.К. Мойсієнко, 

О.Є. Пивоваров, М.Я. Плющ, С.Я. Скляр, О.О. Тараненко, О.Г.Фоменко та ін. 

Повтор як засіб посилення експресивності оповіді вивчають              

М.І. Астаф’єва, Н.Д. Арутюнова, Л.Ю. Балясна, П.С. Вдовиченко,                

В.І. Єрьоміна, Н.А. Змієвська, Є.А. Іванчикова, Є.М. Кисловська,                

Н.О. Кожевникова, О.М. Огай, Г.І. Петровичева, О.А. Світлична.  

О.О. Потебня надавав повтору особливої уваги, вважаючи, що 

збільшення вживання у мовленні того самого слова дає нове значення, 

об’єктивне або суб’єктивне [413, с. 552]. 

Т.В. Жук досліджує лексичний та синтаксичний повтор на матеріалі 

українських народних казок, зазначаючи, що різні види лексичного повтору 

репрезентують специфічні семантико-стилістичні функції: виділення 

найістотнішого в описуваних подіях, стилізації часових параметрів їх 
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розгортання та інтенсивності (дієслівний повтор); кількаразового іменування 

особи з метою її характеризації (номінаційні ланцюжки, прикметниковий 

синонімічний та антонімічний повтор), вираження емотивної семантики – 

психічного стану дійових осіб, емоцій, переживань тощо [187, с. 7], а 

синтаксичний повтор у структурі казкового тексту взаємодіє з просодичними 

засобами мови, роль яких полягає у вираженні смислових, експресивно-

емоційних, модальних характеристик речень (висловлень) та стилістичного 

варіювання [187, с. 12].  

Повтор – це фігура мови, що полягає в повторенні в певній 

послідовності звуків, слів або їх частин, висловів для досягнення 

відповідного виражального чи виражально-зображального ефекту 

[Українська мова 2000, с. 459]. 

У «Словнику тропів і стилістичних фігур» (2011) повтор – це 

повторення слів або словосполучень, часом у видозміненому вигляді, з 

метою затримати увагу на певній важливій думці [Словник тропів і 

стилістичних фігур 2011, с. 135]. 

Особливості повтору в текстах українських народних замовлянь 

дотепер не були об’єктом спеціального вивчення, тому нашою метоює 

дослідження особливостей лексичного та синтаксичного повтору у текстах 

українських народних замовлянь. Слід проаналізувати види повтору як 

структурно-семантичного засобу організації замовних текстів, розглянути 

логічний зміст, граматичну зумовленість використання повтору в структурі 

текстів замовлянь. 

Повтор – одна з формальних репрезентацій архаїчного міфологічного 

мислення. Міфологічний період, як один із найтриваліших і найважливіших у 

людському поступі, характерний для кожного народу; це значить, що кожний 

народ пережив період богів, напівбогів, титанів, велетнів, драконів (добрих і 

злих), створивши собі заміщений світ, у якому людина спілкувалася із 

сонцем, місяцем, зірками, добрими і злими духами, а оскільки залежала від 
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них, то створила цілу систему магічно-ритуальних дійств із метою задобрити 

чи нейтралізувати ці сили природи, умилостивити їх, щоб спиратися на їхню 

допомогу [573, с. 264]. Так, повтор зустрічаємо в замовляннях, де ведеться 

розмова з місяцем, в якій за допомогою формули обміну тобі – мені людина 

набуває собі здоров’я, як-от: Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг золотий, / 

тобі на підповня, / мені на здоров’я [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 10]. 

Важливе місце у світорозумінні та уявленнях українців посідають 

численні вірування у різні прикмети, силу чарів та замовлянь, добру та лиху 

годину, щасливе й нещасливе місце, доброго «полазника», легкі і тяжкі дні 

тощо [573, с. 253]. У текстах деяких замовлянь наявні повторювані елементи 

молитов, наприклад: Хто буде мою молитву сповняти, / Не буде у вогні 

погоряти, / Не буде у воді потопати, / Не буде звір поїдати, / Не буде 

наглою смертю помирати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 21]. 

У текстах замовлянь трапляються такі типи повторів: самостійних 

частин мови (іменників, дієслів, займенників, числівників, прикметників), 

службових слів, вигуків, усталених сполучень слів, словосполучень, 

підрядних фразеологізованих словосполучень тощо. Тож розглянемо їх. 

Найпоширенішим із повторів самостійних частин мови є 

іменниковий, наприклад: Болячка польова, болячка віхрова, / Болячка 

навіяна, болячка вітрова, / Болячка навіяна, болячка набродяна, / Болячка 

наспана, болячка наслана – / Я тебе вимовляю, на сіль виганяю… [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 32]; Болячка гнила, / Болячка пухка: / Болячка з ружі, / 

Болячка з марени, / Болячка з лихим часом, / Болячка з гістцем, / Болячка з 

роботи, / Болячка з охоти, / Болячка з уроків, / Болячка з лихої волі, / 

Болячка наслана, / Болячка прислана, / Болячка вітрова, / Болячка польова! 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 28]. Іменні лексеми використані в текстах 

українських замовлянь як стилістична фігура, наприклад: Гора з горою, 

камінь з травою, риба з водою! [Замовляння 2007, с. 23]. 
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Дієслівний повтор у замовляннях, як-от Виходьте, страхи! / 

Виходьте, ляки! / Виходьте, переляки. / Виходьте, навії! / Виходь, злий дух! 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 18], є одним із найважливіших засобів спонукання 

до дії. Значну силу впливу на адресата  мають замовляння, у яких поєднані 

повтор іменників та дієслів, наприклад: Уроки, урочища, чоловічі й жоночі, 

дитячі, вам, уроки, урочища, у раба Божого (…) не стояти, жовтої кості 

не ламати, червоної крови не пити, серця його не нудити, білого тіла не 

сушити… [Замовляння 2007, с. 34]; 

Повтор займенників у замовляннях зазвичай пов’язаний з 

необхідністю приховування справжнього ім’я людини, щоб не дізналися злі 

духи. Присвійний займенник її є частотним у замовляльних текстах на 

кшталт: … з її біль виганяти, з її очей, з її плечей, з її рук, з її ніг, з її голови, з 

її плечей, з її 77 суставців [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 30]. Займенниковий 

повтор виконує анафоричну роль у замовляннях-звертаннях із питальним 

відтінком, наприклад: Чи ти ляк, чи ти не ляк, чи ти подуманий, чи ти 

погаданий, чи ти примовлений, чи ти приговорений, чи ти чоловічий, чи ти 

жіночий, чи дитячий, чи дівочий, чи хлоп’ячий, чи всіх людей, чи всіх звірів? 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 36]; Чи ти дівоцький, чи ти парубоцький, чи ти 

жіночий, чи ти чоловічий, чи ти водяний, чи ти насланий, чи ти заспаний? 

[Замовляння 2007, с. 29]. 

У текстах українських замовлянь також трапляються повтори 

числівників. Слід зазначити, що фігурують вони в основному в поширених 

конструкціях поряд із дієсловами та іменниками, де повторюються навіть 

суфікси та закінчення, як-от: Буду тебе карати / Дев’ятьма птахами-

перваками, / Дев’ятьма індиками-перваками, / Дев’ятьма гусаками-

перваками, / Дев’ятьма качурами-перваками, / Дев’ятьма півнями-

перваками, / Дев’ятьма курами-перваками, / Дев’ятьма звірами-

перваками, / Дев’ятьма биками-перваками, / Дев’ятьма кіньми-перваками, 

/ Дев’ятьма псами-перваками, / Дев’ятьма котами-перваками, / 
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Дев’ятьма голками буду колоти, / Дев’ятьма косами буду стинати / 

Дев’ятьма серпами буду зрізати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 24]. 

Службові слова використані як засіб для перелічування: Де вітер не 

віє, / Де сонце не гріє, / Де глас Божий не заходить, / Де престоли не 

стоять, / Де дзвони не дзвонять, / Де собака не бреше, / Де дівка коси не 

чеше… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 16]; Як топиться віск на грані, як сіль на 

воді, як розходяться хмари на небі, то так ця бола має пропасти від (Віри) 

хрещеної [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 14]; Броди розширяти, – / Які заглибокі, / 

Які заширокі [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 28]. 

Прийменники через, від також уживані в замовляльних текстах, як-

от: Через річку бистру і через кладку хистку йшло три матінки, три 

п’ятінки (п’ятниці) [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 30]; Щезни, пропади 

від(Віриної) крови, від тіла білого, від (Віриного) ім’я [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 14]; Січіть, рубайте, / Від мира відганяйте, / від раба божого 

(Мирослава), / Від онучок, від правнучок, / Від мого чада, від мого стада, / 

Від всього мира по білому світу! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 18–19].  

Поєднання простих та складних прийменниківіз іменниками також 

надають тексту перелічувальної інтонації, як-от: Я тебе, скусо, викликаю від 

(Віри) хрещеної: з голови, з-під голови, з мозку, з-під мозку, з грудей, з-під 

грудей, з серця, з-під серця, з легенів, з-під легенів, з печінки, з-під печінки, з 

нирок, з-під нирок, з ніг, з-під ніг, з пальців, з-під пальців, з нігтів, з-під 

нігтів [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]. 

Повтор вигуків у досліджуваних текстах виконує функцію 

переконання та частіше вживаний у кінцівці замовляння, наприклад: Дубе, 

дубе нелине, я тебе з’їм з гіллям зо всім! Гам, гам, гам! [Замовляння 2007, с. 

35]; Щоб тут тобі червоної крові не спивати, синих жил не потягати, 

жовтої кості не ламати. Птфу, птфу, птфу! [3, с. 65]; Ху, ху, ху. / Тьфу, 

тьфу, тьфу! [Замовляння 2007, с. 68]. 
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Для текстів замовлянь характерні усталені сполучення слів, як-от:на 

віки віків: Життя його благословенне на віки віків! / Потішаю радістю, 

веселістю, / Бо Бог дає кріпкість на віки віків! Амінь! [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 26]; Водице-здравнице, говірнице, / як ти в Бога славна, / Так аби 

славен був / Рождений, хрещений (Петро) / Во віки віків! [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 25]; О, віки віков, амінь [Замовляння 2007, с. 50] та словосполучення 

ротом говоритиме: Ротом говоритиме, а губами здуватиме, через тин 

перекидатиме, щоб зосталось чисте, як молоко та золото [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 12]. 

Щоб забезпечити висловлюванню повноту, використовуваний повтор 

прикметників, наприклад: Там будеш велике каміння крушити, / Воду 

переливати, / Піски пересипати, / Дерева крутити, / А до цього красного-

прекрасного тіла / Зла не мати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 23]. Таким чином 

посилюється ознака образу та надається йому відповідна характеристика. 

Повтор розглядаємо як засіб, який надає семантичної зв’язності тексту 

замовляння на кшталт: Є ливада, а на тій ливаді – верба, а під тією вербою 

сидить дівка розплетена, а в тієї дівки одне око вогненне, а друге водяне 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 12]; Та йшла вона стежкою та дорожкою, та 

зустрічає її пристрасть, та взяв її з плечей, та в ступу вкинув, та товк 

товкачем – ножем різав, сокирою рубав, а крикнув (ім’я) – та до Господа 

Бога пішов слух [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 12]. 

Функціонуючи в тексті, повтор ефективно відображає зміст 

висловлювання: Водичко-Йорданичко, омивай і зціляй. / Їк ти чіста, їк ти 

свята, / Так і цеса раба Божа рщена-порожена, / В святій воді омочена… / 

Помагайбіг, водице-єлинице! / Єти в хорошій керниці, / Прибувай же ти в 

керниці, / Очищай же ти камінні береги, / Бо ти є очищена з первовіку… 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 11]. 

Досліджено тексти українських замовлянь, у яких ужито прийом 

лексичної анафори – повторення на початку віршових рядків слів із метою 
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посилення їхнього звучання, як-от: Може, з тяжкої роботи, / Може, з 

журби великої. / Може, з труда непосильного, / Може, приспано, / Може, з 

очей поганих, / Може, з важкої муки, / Може, з великої радості, / Може, з 

води, може, з вітру, / Може, взялося звечора, може, опівночі, / Може, при 

сході сонця, може, з полудня, / Заклинаю… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 22]. 

Слова-повтори погані, Божі виконують роль епітетів та є засобами 

вираження експресії, наприклад: Заклинаю: погані очі, / Погані мислі, / 

Погані сустави – / Божими словами, / Божими молитвами / Відсилаю за 

червоне море, / За голубе море, / За чорне море, / За широке поле [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 23]. 

Емоційне забарвлення слова переполох увиразнюють повтори 

зляканий, переляканий, як-от: Ти переполох зляканий, ти переполох 

переляканий… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 35], а прикметниковий суфікс -ущ- 

передає значення інтенсивної ознаки: Ви, сухоти сухущі…[Замовляння 2007, 

с. 52]. 

У текстах українських замовлянь часто трапляються повтори у вигляді 

звертань, у яких реалізована анафора – прийом винесення повторюваного 

слова на перше місце, наприклад: Кури, кури рябенькі! [3, с. 23]; Дубе, дубе! 

Ти чорний: у тебе, дубе, білая береза, у тебе дубочки синочки, а у березочки 

дочки [Замовляння 2007, с. 23]; Сово, сово! У мене – син, а в тебе – дочка 

[Замовляння 2007, с. 24]; Ви, ліси-лісища, ви, бори-борища, візьміть собі 

пристрітища і урочища, занесіте їх на пущі, на нетрі і на сухі ліси, на 

бистрі води [Замовляння 2007, с. 28]; Уроки, урочища, подіть собі на яри, на 

ліси дрімучі… [Замовляння 2007, с. 35]; Пристріче, пристріче, добрий 

чоловіче! [Замовляння 2007, с. 32]; Пристріт сніданковий, / Пристріт 

обідній, / Пристріт вечірній, / Пристріт полуночний, / Пристріт вітряний, 

/ Пристріт віхровий… [Замовляння 2007, с. 30]. Цей вид повтору 

реалізований як лексико-синтаксичний. 
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У текстах замовлянь спостерігаємо прийом анадиплозису – коли 

слово, яким закінчується перша фраза, починає наступну фрау, як-от: – 

Місяцю молодий, на тобі хрест золотий. Ти мертвим світив? / – Світив. / – 

Мертвих бачив? / – Бачив [Замовляння, с. 49]; Трясу, трясу кладкою, 

кладка водою, а вода купиною, а купина чортами,  а чорти козаком… 

[Замовляння 2007, с. 76]. 

Повтор також реалізований у такій структурно-смисловій фігурі, як 

ампліфікація – нагнітання синонімічних рядів слів, наприклад: … Від 

усяких клопотів, скорботів, / Від усяких ножів, мечів, / Від усяких 

мимоходів, переходів, / Від усяких ляків, переляків, / Від усяких хвороб, / Від 

злетворних вітрів… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 32]. 

Естетична функція повтору як художнього тропу простеженав таких 

рядках: Господи, допоможи! / В щасливу годину, / В щасливу хвилину, / В 

щасливу секунду! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 31]. 

Іноді трапляються тексти замовлянь, у яких повторюються різні 

форми спільнокореневих слів, як-от: У вовка біль, у тигра біль, у слона біль, 

у гієни біль. Тільки у раба Божого (ім’я) зуби не боліли, ні одні, ні два, ні 

три, ні чотири, ні п’ять і не всі, які єсть і які будуть. У кота болі, а у раба 

Божого (ім’я) перестань боліти віднині до віку віків, все його життя від 

молодості до старості [Замовляння 2007, с. 50]. Тут сполучаються іменник 

біль і дієслово боліти, пов’язані спільним коренем. 

Використання поширених повторів, як-от Ішло сім попів, несло по 

сім ціпів, ішло сім попів, несло по семи грабель, ішло сім попів, несло по 

семи лопат, ішло сім попів, несло по семи метел, зостріли бешиху водяну, 

вітряну і пристрітну на рабу Божому (ім’ярек) [Замовляння 2007, с. 55], 

надають висловлюванню рухливості, переконливості, адже відбувається 

психологічний тиск на слухача завдяки повтору вже сказаного. 

Експресивного відтінку тексту надають повтори на кшталт: Ішла 

кам’яна баба з кам’яною дійницею на кам’яну гору кам’яних корів доїть 



328 

 

[Замовляння 2007, с. 42]; На Осіянській горі там стояв колодязь камінний; 

туди ішла дівка камінна, камінні й відра, камінний коромисел, камінна вона 

вся; коли вона відтіля води принесе, тоді з рожденого, нахрещеного раба 

Божого (…) кров потече [Замовляння 2007, с. 43]. 

Підсилення семантики лексем на позначення чорного, червоного 

(красного), білого, сірого кольору відбувається в текстах, де функціонують 

повтори цих кольороназв, наприклад: На чорному морі / Чорний чоловік 

сидить, / Чорний вогонь горить. / Чорна виделка, чорна тарілка, / Чорний 

ніж, чорна печінка…[Замовляння 2007, с. 31]; Було собі красне море. Їхав 

чоловік красним возом, красними волами, красні колеса, красне ярмо, 

красна війя, красні притики, красне море рубати, хрещеному, 

нарожденному, молитвенному Іванові кров замовляти [Замовляння 2007, с. 

39]; Йшла біла дівка / Білою дорогою: / Ніжки в неї білі, / Ручки в неї білі, / 

Голова в неї біла…[Замовляння 2007, с. 60] та в замовлянні від більма: Їхав 

Юрій на білім коні, білі губи, білі зуби, сам білий, в біле одягся, білим 

підперезався, веде за собою три хорти: один білий, другий сірий, третій 

червоний. Білий більмо злиже, сірий сльозу, а червоний кров [Замовляння 

2007, с. 59]. Узаємодія лексичних та синтаксичних засобів забезпечує 

увиразнення, експресивне виділення лексичних одиниць. 

Отже, повтор розглянутий як своєрідний дієвий засіб посилення 

виразності мови в текстах українських замовлянь. Лексичний і синтаксичний 

повтори функціонують як структурно-семантичні засоби організації тексту. 

Повторення одиниць різних мовних рівнів сприяє вираженню оцінних 

значень ставлення до предмета мовлення.Відповідно до мети, яка має бути 

досягнута, у текстах замовлянь спостерігаємо розгортання подій, у яких 

наростають ознаки, надаючи тексту відповідного емоційного напруження.  
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4.1.2. Психологічний паралелізм 

 

Теорія психологічного паралелізму О.М. Веселовського як розвиток і 

застосування вчення О.О. Потебні про діахронічну взаємодію мови і 

мислення 

Поняття психологічного паралелізму оформлене в дослідженнях 

академіка О.М. Веселовського, зокрема в його програмовій статті 

«Психологічний паралелізм та його форми у відображенні поетичного 

стилю»
7
. Дослідник підкреслює, що первісна людина, яка ще не виробила 

навичок необразного мислення, переносить на природу своє «самовідчуття 

життя», наділяючи природні явища волею. Дослідник пов’язував зазначену 

особливість архаїчного світобачення з явищем анімізму як наділення 

стародавньою людиною об’єктів навколишньої природи людськими рисами, 

душею, від латинськ. anima «душа». Теорія анімізму як первісної віри в духів 

розроблена в дослідженнях британського етнографа Е.Б. Тейлора.       

«Ідеться не про ототожнення людського життя з природним і не про 

порівняння, що передбачає усвідомлення роздільності порівнюваних 

предметів, а про зіставлення за ознакою дії, руху: дерево хилиться, дівчина 

кланяється – так в українській пісні… Отже, паралелізм базується на 

зіставленні суб’єкта і об’єкта за категорією руху, дії як ознаки вольової 

життєдіяльності», – підкреслює О.М. Веселовський у зазначеній статті.      

У мові фольклору людину зіставляють із тваринами, рослинами, 

небесними світилами та іншими об’єктами, наприклад, хмарами. В основі 

таких зісталень, «зафіксованих мовою і віруванням», перебуває перенесення 

ознаки, властивої одному членові паралелі, на інший. Поступово живі 

образи перетворюються в мові на абстрактні формули. Однак чим більше 

людина пізнавала себе, тим більше вона встановлювала межу між собою і 

                                         
7
 Перша публікація: Журнал Министерства народного просвещения. –  1898. –  № 3. – Ч. 

216. – Отд. 2. – С. 1-80. 
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навколишньою природою, і ідея тотожності поступалася місцем ідеї 

осібності. «Давній синкретизм відступав перед розчленовувальними 

подвигами знання: рівняння блискавка = птах, людина = дерево були замінені 

порівняннями: блискавка як птах, людина неначе дерево», – зазначає 

О.М. Веселовський.    

Найпростішим дослідник уважає двочленний паралелізм 

народнопоетичного мовлення, що складається з картини природи і поряд із 

нею картини людського життя, які наслідують одна одну за відмінності 

об'єктивного змісту, між ними вибудовуються суголосся, зорієнтовані на їхні 

спільні риси. Найбільш яскраві зразки виявлення психологічного паралелізму 

О.М. Веселовський знаходить у мові української народної поезії.       

1 а Хилилася вишня // Biд верху до кореня, 

б Поклонися Маруся // Через cтiл до батенька. 

2 а Не хилися, явіроньку, ще ти зелененький, 

б Не журися, козаченьку, ще ти молоденький. 

3 (Та вилетіла галка з зеленаго гайка, 

Сіла-пала галка на зеленій сосні. 

Вітер повіває, сосенку хитає...).  

a Не хилися, сосно, бо й так мені тоиіно,  

б Не хилися, гілко, бо й так мені гірко, 

Не хилися низько, нема роду близько.     

a Слала зоря до місяця: 

Ой, місяцю, товаришу, 

Не заходь же ти раніш мене, 

Ізійдемо обоє разом, 

Освітимо небо й землю...  

б Слала Марья до Іванка: 

Ой, Іванку, мій сужений, 

Не дай же ти на посаду, 
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На посаду раніш мене… 

Багаточленний паралелізм розвивається з двочленного через 

накопичення паралелей не з одним об’єктом, а з декількома схожими. 

Наприклад, у тричленному паралелізмі зіставлені трава і билина, голуб і 

голубка, хлопець і дівчина.       

Для загадок властивий так званий негативний паралелізм: міцний – не 

скеля, реве – не бик (із давньоіндійських Вед), і такий паралелізм, згідно зі 

спостереженнями академіка О.М. Веселовського, особливо популярний у 

поетичній мові слов’янських народів. Такий паралелізм трапляється вже у 

«Слові о полку Ігоревім»:          

Не буря соколы занесе 

через поля широкие – 

галичь стады бежать 

к Дону великому.      

«Порівняння не тільки оволоділо запасом зближень і символів, 

вироблених попередньою історією паралелізму, а й розвивається 

визначеними паралелізмом шляхами», – відзначає О.М. Веселовський..       

Необхідно підкреслити, що теорія психологічного паралелізму 

О.М. Веселовського відповідає концепції О.О. Потебні щодо еволюції мови в 

контексті розвитку мислення, сформульованій у дослідженні «Мысль и 

язык»: «Исходное состояние сознания есть полное безразличие я и не-я. Ход 

объективирования предметов может быть иначе назван процессом 

образования взгляда на мир. <...> Очевидно, например, что когда мир 

существовал для человечества только как ряд живых, более или менее 

человекообразных существ, когда в глазах человека светила ходили по небу 

не в силу управляющих ими механических законов, а руководясь своими 

соображениями, – очевидно, что тогда человек менее выделял себя из мира, 

что мир его был более субъективен, что тем самым состав его я был другой, 

чем теперь» [418, с. 170–171].       
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Психологічний паралелізм виступає основою синтаксичного 

паралелізму [367].       

Теорія психологічного паралелізму – ефективний інструмент 

дослідження вербалізації етнонаціональних концептів у мові українських 

народних замовлянь. 

 

Особливості виявлення психологічного паралелізму в мові українських 

народних замовлянь 

Слід підкреслити, що психологічний паралелізм як явище мови 

народної поезії виявляється й у мові фольклорної ритмічної прози, зокрема 

замовлянь.       

Розглянемо специфіку виявлення психологічного паралелізму в мові 

українських народних замовлянь зі збірника М.Н. Москаленка. …сонечко 

яснеє! … ти освіщаєш гори, і долини, і високії могили, – освіти мене, рабу 

Божу… [Українські замовляння 1993, с. 34]. Виконувач замовляння 

співвідносить себе з різними рівнями природної світобудови (гори і долини) і 

з рукотворними об’єктами, що репрезентують далеке минуле, історію народу 

(високії могили), пор. образ могили в поезії Тараса Шевченка, якнайтісніше 

пов’язаний з історіософською ідеологією української усної народної 

творчості, передовсім козацького думового епосу. Вписування виконувачем 

замовляння себе до світобудови виконує функцію магічного підсилення 

сакрального слова.        

Сонечко, ясне, красне, освіщаєш гори, долини, освіти моє личко, щоби 

моє личко було ясне-красне, як сонечко [Українські замовляння 1993, с. 35]. 

Поряд із відзначеним вище щодо попереднього тексту співвіднесенням 

людини з репрезентантами рівнів світобудови наявне зіставлення обличчя і 

сонця, що виражає антропоморфізацію світил у контексті олюднення всієї 

природи репрезентантами архаїчного міфологічного мислення.    
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… як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір’ю, за 

дітками маленькими; як корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за 

ослям… Даруй же, Господи, щоб так за мною нарожденною, хрещеною і 

молитвяною рабою Божою Іван плакав [Українські замовляння 1993, с. 36]. 

У замовлянні взаємини хлопця і дівчини змодельовані на основі ставлення 

батьків до дитини і дітей до батьків, і таке ставлення, по-перше, загострене 

обставинами полону і, по-друге, розповсюджене на тварин. Залучення 

образів тваринного світу дещо нагадує використання шаманами тварин-

помічників і вказує, на наш погляд, на дуже істотну архаїчність магіко-

міфологічної традиції українських народних замовлянь. Є підстави говорити 

про віддзеркалену в тексті замовляння народну філософію та психологію 

міжособистісних узаємин. Концепт НЕВОЛЬНИКИ пов’язує ідеологію 

замовляння зі світобаченням українських народних дум, де відображені часи 

забирання українців у полон до турецької неволі. Слід припускати, що 

використання зазначеного концепту, як і розглянутого вище концепту 

ВИСОКИХ МОГИЛ, має на меті залучити історію народу, його традицію для 

підвищення ефективності магічного слова.       

Подібне співвіднесення можна бачити й у тексті іншого замовляння: 

Як мати моя за мною побивається, так би за мною убивалась Марія 

[Українські замовляння 1993, с. 45]. З досліджуваного тексту очевидно, що 

еталонним рівнем узаємин ідеологія замовляння визнає ставлення матері до 

дитини, а саме матері суб’єкта замовляння до самого суб’єкта замовляння.     

Я до тебе на соколі йду, ти ж глянь на мене соколиними очима і 

привернися до мене своїм добрим серцем… [Українські замовляння 1993, с. 

37]. У досліджуваному тексті можна спостерігати елементи первісної магії, 

що розглядала чаклуна як особу, рівносильну з тими надприродними силами, 

до котрих вона зверталася. СОКІЛ виконує роль магічного помічника 

чаклувальника, пор. такі самі ролі тварин у шаманських обрядах і чарівних 

казках. Виконувач замовляння наголошує на паритетних узаєминах із тим, до 
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кого звертається. Саме в контексті сказаного дістає пояснення невластиве для 

християнства співвіднесення звичайної людини і Бога: Як од Бога, так і од 

тебе, Іване, уся ласка, доброта на мене [Українські замовляння 1993, с. 37].    

Зорі, зірниці, єсть вас на небі три рідні сестриці, четверта хрещена 

нарождення Марія. Ідіть ви, зберіть ви красу, покладіть на хрещену 

нарожденну Марію. Як ви ясні, красні межи зірками, щоби була така красна 

межи дівками [Українські замовляння 1993, с. 40]. Співвіднесення ДІВЧИНИ 

з ЗОРЯМИ, подібно до співвіднесення людського ОБЛИЧЧЯ з СОНЦЕМ, 

виконує функцію сакралізації людини як невіддільного елементасвітобудови 

за допомогою пов’язання її з антропоморфізованими сакральними об'єктами 

верхнього, небесного рівня світобудови.               

Не лети ж ти, огненний бугало, ліса палить, землі сушить, а трави 

в'ялить! Полети ж ти, огенний бугало, до козака у двір [Українські 

замовляння 1993, с. 41]. Елементи природи, світобудови (ліса, землі, трави) 

співвіднесені з об’єктом замовляння (козак), якого виконувач бачить, таким 

чином, уписаним до широкого контексту Всесвіту.    

У тебе кінь Халамин, у мене син Саламин [Українські замовляння 

1993, с. 43]. ЛЮДИНА співвіднесена з КОНЕМ, що може репрезентувати 

персонажа чарівних казок, який пов’язує різні рівні світобудови, і друга-

помічника козака в думовому епосі українського козацтва.    

Отець домовий! Скоч додому, та принеси мого Івана… Біжи прудко, 

біжи хутко, як цей дим біжить угору, щоб ти так прудко та хутко приніс 

нарожденного, хрещеного і молитвяного раба Божого козака Івана 

[Українські замовляння 1993, с. 44]. Звертаючись до надприродної сили 

антропоморфного вигляду (домовий), виконувач замовляння закликає його 

бігти так само швидко, як дим.     

Як голубу без очей, так би тобі, раба Божа Марія, за мною без ночей 

[Українські замовляння 1993, с. 46]. Найважливіший орган сприйняття світу, 

ОЧІ, співвіднесений за рівнем своєї потрібності з рівнем пристрасті, якого 
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хоче досягти виконувач замовляння з боку об’єкта замовляння. Додаткової 

міфологічної символіки текстові надає ГОЛУБ як репрезентант закоханих.    

Щоб тебе за мною так пекло, як пече вогонь той віск! Щоб твоє 

серце за мною так топилось, як топиться той віск… [Українські 

замовляння 1993, с. 47]. Людське почуття співвіднесене з закономірними 

реакціями в предметному світі (вогонь і віск).    

Місяцеві золотії роги, а нам щастя і здоров'я. Місяцеві на підповня, 

нам на щастя й на здоров'я! [Українські замовляння 1993, с. 84]. У тексті 

замовляння прийом паралелізму репрезентує дуже архаїчне вірування, згідно 

з яким зростання місяця символізує ріст рослин, тварин і людини.    

В іншому замовлянні поряд із вищезгаданим віруванням 

репрезентоване уявлення про те, що НЕБЕСНІ СВІТИЛА за своєю природою 

близькі до ЛЮДСЬКИХ ОЧЕЙ: Тобі, місяцю, сповні, мені на здоров’я. Тобі, 

місяцю, насвітитися, мені по світу надивитися, добре находитися! 

[Українські замовляння 1993, с. 85].    

Помагаєш ти, вода явленая, очищаєш ти, вода явленая, і луги, і 

береги, і середину. Очищаєш ти, вода явленая, нарожденного… [Українські 

замовляння 1993, с. 90]. У тексті замовляння репрезентована логіко-

психологічна формула української народної ідеології: якщо вода очищує 

елементи навколишньої природи, то вона може і має очистити і людину.    

Пор. інший текст замовляння, де через паралелізм виконувач 

замовляння опосередковано звертається до води як до однієї з 

наймогутніших природних стихій, акцентуючи увагу на властиву їй функцію 

очищення: як слина на землі пропадає, так все зле-лихе в воді потопає 

[Українські замовляння 1993, с. 100]. Очищувальна роль води експліцитно 

підкреслена в інших замовляннях, що свідчить про важливість такого 

уявлення в ідеології народних творів досліджуваного жанру: Водо Єлено! 

Очищаєш луги і береги, очисть мене від усього злого, болісті й слабості 

[Українські замовляння 1993, с. 132]; Водичко-йорданичко! Вмиваєш луги-
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береги, коріння, біле каміння; умий сего хрещеного, чисто вчиненого від гніву, 

ненависті і від усякого лиха [Українські замовляння 1993, с. 133].                  

В лісі росло дерево… Як не має воно тепер сили рости, цвісти, так, 

аби не мали сили уроки… [Українські замовляння 1993, с. 92]. Уроки 

співвіднесені з природними явищами, зокрема функціями елементів живої 

природи, що може опосередковано вказувати на уявлення про подібність 

ЛЮДИНИ до РОСЛИН.    

Подібна ідеологія втілена в тексті іншого замовляння й оформлена за 

допомогою конструкції паралелізму: Дубе, дубе! Ти чорний: у тебе, дубе, 

білая береза, у тебе дубочки синочки, а у березочки дочки. Тобі, дуб і березо, 

шуміть та густи, а рожденному, хрещеному рабу Божому Івану спать та 

рости! [Українські замовляння 1993, с. 101]. У тексті група дерев осмислена 

як РОДИНА, співвідносна з людською родиною. Моделювання людської 

родини на основі уявлень про дерева наявне й в іще одному замовлянні так 

само за допомогою психологічного паралелізму: За морем два дуба; давайте 

побратаємся, давайте посватаємся: у мене син, у вас дочка, – нате вашій 

дочці крикливці, а моєму нарожденному сину Івану дайте сонливці! 

[Українські замовляння 1993, с. 103].    

Ішов святий Петро і Павел з Пресвятою Богородицею високих гір 

ворочати, вниз води спускати, з раба Божого Івана уроків, примовок 

знімати… [Українські замовляння 1993, с. 94]. Зняття уроків порівнюютьіз 

певними фізичними діями, для здійснення яких необхідне залучення 

надприродних сил.       

В іншому замовлянні подібні дії виконують не християнські святі, а 

персонажі дохристиянського світобачення: На морі на окіяні стояло 

дванадцять дубів, на тих дванадцяти дубах сиділо дванадцять соколів, 

крилами розмахали, хвостами перелоги розмітали [Українські замовляння 

1993, с. 99].      
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Одне з українських замовлянь виявляє, на наш погляд, відзначений у 

дослідженні О.М. Веселовського перехідний етап розвитку між явищами 

психологічного паралелізму і порівняння: Як ці береги не стрічаються, так 

щоб нарожденний молитвенний Іван не стрічався з хмільним вином 

[Українські замовляння 1993, с. 127].             

Складний синтез символіки містить нижченаведене замовляння: 

Летів орел сизокрилий та й сів на колючій груші. Як тую грушу не можна без 

сокири зрубати, без огню спалити, щоб так не можна перелогам жовтої 

кості, червоної крові, (такої-то) шерсті ломити [Українські замовляння 

1993, с. 139]. З одного боку, наявний дещо знижений, на наш погляд, 

макроконцепт СВІТОВОГО ДЕРЕВА, утілений у нетрадиційному для цього 

макроконцепту концепті СУХОЇ ГРУШІ, й ОРЕЛ як маркер тієї частини 

світового дерева, яка символізує НЕБЕСНИЙ РІВЕНЬ священної світобудови 

давньоукраїнського дохристиянського КОСМОСУ. З другого боку, ДЕРЕВО 

як елемент рослинного світу співвіднесене в межах психологічного 

паралелізму з ТВАРИНОЮ (на те, що це саме концепт ТВАРИНА, а не 

ЛЮДИНА, вказує згадування шерсті).        

 

Висновки       

Розробляючи теорію психологічного паралелізму в мові народної 

творчості на основі вчення О.О. Потебні про діалектичну взаємодію еволюції 

мови і мислення, О.М. Веселовський реконструює механізми появи у 

фольклорному мовленні порівнянь і метафор із найпростіших конструкцій 

двочленного паралелізму, що співвідносить ЛЮДИНУ із ТВАРИНОЮ або 

РОСЛИНОЮ на основі уявлень про одухотворення та більш або менш 

виражену антропоморфізацію всіх елементів природи.       

В українських народних замовляннях за допомогою психологічного 

паралелізму виражені дохристиянські народнопоетичні уявлення про 

співвіднесення ЛЮДИНИ зі СВІТОВИМ ДЕРЕВОМ і, ширше, 



338 

 

РОСЛИННИМ СВІТОМ, ТВАРИННИМ ЦАРСТВОМ, НЕБЕСНИМИ 

СВІТИЛАМИ, про органічну вписаність людини до цілісної системи 

світобудови, що, поряд зі зверненнями до символіки освяченого народною 

традицією історичного минулого виступає засобом додаткової сакралізації та 

підсилення дії МАГІЧНОГО СЛОВА.    

У вербалізованих мовою замовлянь концептах тваринного царства 

можна бачити імпліцитне звернення до наявних і в українських чарівних 

казках надзвичайно архаїчних шаманістичних уявлень про ТВАРИН як 

ПОМІЧНИКІВ чаклувальника. 

Наджанрова природа залучених до конструкцій психологічного 

паралелізму концептів-символів указує на їх значний архаїзм, що 

підтверджено й дуже незначним залученням до таких конструкцій елементів 

християнської ідеології. 

 

 

4.1.3. Ритмічна структура    

 

Сакралізація мови українських народних замовлянь, як і інших 

текстів магічного змісту, що реалізують сугестивні або, ширше, впливові 

можливості мови, забезпечена багатьма чинниками на лексичному, 

фонетичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Одну з чільних 

ролей у забезпеченні відчуття САКРАЛЬНОСТІ МОВИ, її протиставлення 

ПОВСЯКДЕННІЙ БУДЕННІЙ МОВІ відіграє ритмізація тексту.    

Розглянемо замовляння (розбиття на ритмічні фрагменти наше):    

Живу в Києві на горах, // кладу хрест у головах: // з ким вінчатися, // з 

ким заручатися, // з тим і за руки держатися! [Москаленко 1993, с. 33].    

Сакралізація тексту забезпечена 1) організацією ритмічних груп слів, 

що наближає замовляння до тонічного вірша; 2) наявністю рим, до того ж 

рим синтаксичних, що репрезентують ті самі частини мови, посилюючи 
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ефект магічного повтору; 3) повторами слів (з ким… з ким…); 4) наявністю 

імпліцитних питань і відповідей (з ким… з тим…), пор. ініціаційні питання 

як різновид випробувань у різних фольклорних жанрах – казках, загадках 

тощо; 5) перелічення об’єктів, дій та ін. як магічний засіб їх організації: 

вінчатися… заручатися… держатися…; 6) використанням ефекту 

психологічного паралелізму: Живу в Києві на горах, кладу хрест у головах… 

Сукупність описаних прийомів дає значний ефект реалізації впливової 

функції мови.    

Слід підкреслити, що сакральна символіка КИЄВА в розгляданому 

замовлянні пов’язана з християнською традицією (від літописної легенди про 

апостола Андрія, що відвідав КИЇВСЬКІ ГОРИ й передбачив появу тут 

славного міста), однак вона успадковує тривалу язичницьку традицію (серед 

іншого репрезентовану міфологічними контекстами літописних образів 

засновників Києва).    

Розглянемо інше замовляння (розбиття на ритмічні групи наше):    

Добрий день тобі, сонечко яснеє! // Ти святе, ти ясне-прекрасне; // ти 

чисте, величне й поважне; // ти освіщаєш гори, і долини, і високі могили, // – 

освіти мене, рабу Божу, перед усім миром: // перед панами, перед попами, 

перед царями, перед усім миром християнським // – добротою, красотою, 

любощами й милощами; // щоб не було ні любішої, ні милішої од раби Божої 

// нарожденної, хрещеної, молитвяної Марії. // Яке ти ясне, величне, 

прекрасне, // щоб і я така була ясна, велична, прекрасна // перед усім миром 

християнським. // На віки віків. Амінь [Москаленко 1993, с. 34].  

Зі змісту тексту очевидно, що це замовляння, як і попереднє, виконує 

функції магічного підготування дівчини до весілля, сприяння її адаптації до 

родинного життя, кращій майбутній долі у шлюбі. Хоча замовляння містить 

християнські символи й текстові формули, центральним образом, до якого 

звертається виконавець магічного обряду замовляння, виступає СОНЦЕ, пор. 

магічне звертання Ярославни у «Слові о полку Ігоревім». 
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У тексті наявна низка рис, уже відзначених щодо попереднього 

тексту, як-от: 1) ритмічні групи, відзначені в тексті; 2) синтаксичні рими 

(яснеє… прекрасне…), 3) повтори слів (перед… перед… перед… перед… 

перед…, рабу Божу… раби Божої, яснеє… ясне-прекрасне… ясне… 

прекрасне… ясна… прекрасна…; перед усім миром… перед усім миром 

християнським), 4) імпліцитні питання й відповіді (освіщаєш… освіти…), 5) 

магічне перелічення об’єктів, якостей, дій (яснеє… святе… ясне-прекрасне… 

чисте, величне й поважне…; гори, і долини, і високі могили; перед панами, 

перед попами, перед царями, перед усім миром християнським; добротою, 

красотою, любощами й милощами), 6) психологічний паралелізм (Яке ти 

ясне, величне, прекрасне, щоб і я така була ясна, велична, прекрасна…). 

Поряд із вищезазначеними додатково можна виділити такі чинники 

сакралізації тексту: 1) звертання до Сонця як до живої істоти й 

божественного персонажа, від якого очікують допомоги; 2) магічні формули 

як зі сфери язичництва (звертання до Сонця та його епітети), так і зі сфери 

християнства (раба Божа, хрещена, мир християнський, на віки віків, амінь) 

та ін.    

Розглянемо магічне звернення до Місяця, в тексті якого ми також 

здійснили розбиття на ритмічні групи:    

Місяцю Владимиру, // ти високо літаєш, // ти все бачиш, ти все чуєш, 

// як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір’ю, за дітками 

маленькими; // як корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, 

як море за морем. // Даруй же, Господи, щоб так за мною, нарожденною, 

хрещеною і молитвяною рабою Божою Іван плакав [Москаленко 1993, с. 36].    

Прагматичне спрямування тексту абсолютно ясне: магічними 

засобами забезпечити прихильність майбутнього шлюбного партнера. Поряд 

із тими засобами, які наявні й у попередньо розглянутих текстах і є, таким 

чином, типовими для творів цього жанру, слід відзначити: 1) називання 

МАГІЧНОГО ІМЕНІ божественної істоти (Місяцю Владимире) з метою 
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продемонструвати власну магічну обізнаність і здійснити магічний вплив на 

цю істоту відповідно до архаїчного уявлення про магію як засіб впливу на 

божества; ім’я Місяця є водночас його гонорифікаційним епітетом, пор. у 

вищерозглянутому тексті епітети Сонця; 2) пряме звертання до божественної 

істоти з проханням здійснити певну дію (даруй же); 3) називання імені 

об’єкта магії, на який має бути спрямована магічна дія (Іван).    

Дослідимо текст іще одного замовляння:             

Зорі, зірниці, // єсть вас на небі три рідні сестриці, // четверта 

хрещена нарожденна Марія. // Ідіть ви, зберіть ви красу, // покладіть на 

хрещену нарожденну Марію. // Як ви ясні, красні межі зірками, // щоби була 

така красна межі дівками [Москаленко 1993, с. 40].      

У наведеному тексті особливо підсилений такий магічний принцип, 

як орієнтація на максимальну включеність виконавця замовляння до 

світобудови: виконавець підкреслює свій зв’язок із космічними силами (Зорі, 

зірниці, єсть вас на небі три рідні сестриці, четверта хрещена нарожденна 

Марія), із християнськими силами (хрещена нарожденна Марія), із земною 

дійсністю (щоби була така красна межі дівками).       

Іще одне замовляння, поряд із типовими засобами, засвідчує культ 

СВЯЩЕННОГО ЖИТЛА як магічного об’єкта, що допомагає виконавцеві 

реалізувати його бажання:     

Стою на порозі, вижу сволок, а зо сволока на клямку, а з клямки на 

Марію. Як мати моя за мною побивається, так би за мною убивалась Марія 

[Москаленко 1993, с. 45].                      

У деяких текстах замовлянь, переважно коротких, можна виділити 

домінантний засіб сакралізації мови.    

Як голубу без очей, так би тобі, раба Божа Марія, за мною без ночей 

[Москаленко 1993, с. 46].    

Тут основним засобом реалізації магічної функції мови виступає 

психологічний паралелізм.     
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Нижченаведене замовляння побудоване на нагромадженні прямих 

звертань до вищих сил:    

Щоби ся мав, як свята земля. Щоби вас Бог не опускав. Щоб тебе 

щастя ся тримало. Най вас Бог споможе. Най вас Бог благословить. Дай, 

Боже, здоров’я. Дай, Боже, щастя. На щастя, на здоров’я, на щасливу долю 

[Москаленко 1993, с. 50].    

Ритмічна організація мови замовлянь і психологічний паралелізм 

відповідали, слід гадати, уявленням про гармонію ВСЕСВІТУ і 

нероздільності ЛЮДИНИ як МІКРОКОСМУ і СВІТУ як МАКРОКОСМУ:    

Місяць у небі, // кит-риба в окіяні, // дуб на землі. // Як оці три брати 

зійдуться, // то тоді у раба Божого Івана зуби будуть боліти [Москаленко 

1993, с. 73];    

Заєць у полі, // а риба в морі, // місяць на небі: // коли будуть три 

брати вкупі гуляти, // то тоді в мене будуть зуби боліти [Москаленко 1993, 

с. 74];    

Гора з горою, // камінь з травою, // риба з водою! // Як камінь 

закаменів, // так щоб крикливці заніміли! [Молскаленко 1993, с. 104].     

В останньому з наведених прикладів виконавець, ритмізованою 

мовою описавши структуру світобудови і таким чином показавши своє 

магічне знання Всесвіту, звертається до одного з невіддільних компонентів 

природи для того, щоби почерпнути його магічної сили. Подібну ідеологію і 

прагматику має й ритмічна мова іншого замовляння, зорієнтованого на 

залучення сили МАГІЧНОГО ПОМІЧНИКА:    

На синьому морі, // на камені // ворон сидить, // лапами розгрібає, // 

хвостом розмітає, // од хрещеного раба Божого Івана // всякий пристріт 

одганяє [Українські замовляння 1993, с. 111].    

Очевидно, ту саму функцію гармонізації мови відповідно до 

гармонійного Всесвіту виконували й звукові засоби магічних текстів, як-от 

добір слів із тими самими голосними пари подібних приголосних у 
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заключних позиціях ритмічних уривків. Гармонізуючи священну мову, 

людина прагнула посприяти таким чином і гармонізації себе та своїх 

близьких в аспекті фізичного і психічного здоров’я. Міфологізовані елементи 

природи виступали зразками для організації життя людини і родини, що 

описувала магічно гармонізована за допомогою ритміки та інших засобів 

мова:    

Місяцеві золотії роги, а нам щастя і здоров’я. Місяцеві на підповня, 

нам на щастя й на зроров’я [Москаленко 1993, с. 84];    

Тобі, місяцю, сповні, мені на здоров’я. Тобі, місяцю, насвітитися, 

мені по світу надивитися, добре находитися! [Москаленко 1993, с. 85];    

…У тебе, дубе, білая береза, у тебе дубочки синочки, а у березочки 

дочки. Тобі, дуб і березо, шуміть та густи, а рожденному, хрещеному рабу 

Божому Івану спать та рости [Москаленко 1993, с. 101];    

За морем два дуба; // давайте побратаємся, давайте посватаємся: // 

у мене син, у вас дочка, – // нате вашій дочці крикливці, // а моєму 

нарожденнгому сину Івану дайте сонливці! [Українські замовляння 1993, с. 

103].     

В останньому з наведених прикладів сакралізована мова покликана 

залучити один із персоніфікованих образів природи, а саме ДУБ, у ролі 

замісної жертви.           

Однією зі своєрідних рис мови українських замовлянь виступає 

звернення до МАГІЧНИХ ПОМІЧНИКІВ, упливова роль мови якого 

підсилена за допомогою ритміки, включаючи повтори, та рими:          

Кури, курирябенькі! // В вас голови маленькі, // а у рожденного і 

хрещенного раба Божого Івана // велика голова. // Скрикніть ви сон // із усіх 

сторон // на рожденного,хрещеного раба Божого Івана! [Українські 

замовляння 1993, с. 102].    

Дослідження мовних засобів сакралізації текстів замовлянь 

підтверджує думку про розвиток цього жанру фольклорних творів із 
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язичницьких молитов і дозволяє просунутися на шляху до реконструкції 

набору мовних МАГІЧНИХ ЗАСОБІВ язичницької ідеології.    

У замовлянні може бути виділений своєрідний алгоритм: виконавець 

звертається до БОЖЕСТВЕННОЇ СИЛИ, показує свою включеність до 

СВІТОБУДОВИ і просить допомогти в досягненні певного ефекту.    

Магічне найменування персоніфікацій божественних сил покликане 

забезпечити їхню прихильність і сприяння у здійсненні бажаної дії. 

Підкреслення своєї ГАРМОНІЇ зі СВІТОБУДОВОЮ забезпечує виконавцеві 

визнання з боку божественних сил, що охороняють гармонію природи, за 

свого. 

 

4.1.4. Рима в замовляннях 

 

Сучасні українські дослідники, зокрема О.Д. Павлов, не тільки 

підтримують ідею В.П. Петрова про спорідненість замовляння з піснею, а й 

звертають увагу на думку дослідника про можливість узаємного 

перетворення пісні на замовляння, а замовляння на пісню. Уважають, що 

наявність віршованої форми в замовляннях, очевидно, фіксувала значення 

ритму і рими в магічній практиці. Віршована форма часто 

перемежовувалася з прозою – така контрастність могла викликати певний 

ефект. Аргументуючи гіпотезу про можливість виникнення найдавнішої 

пісні з замовляння, О.Д. Павлов наводить приклад обрядової поезії 

календарного циклу, з якою безпосередньо пов’язані «промислові» 

замовляння, що мають сезонний характер. Більше того, уважають, що 

замовляння, яке втілило давні уявлення про магічну силу слова, може бути 

праформою інших словесних жанрів у фольклорі (ВМУ, с. 14–15). 

Показово, що у збірнику «Вербальна магія українців» (ВМУ) 

замовляння подані у стовпчик як зразки поетичних текстів. У цих текстах 

нерідко трапляються навіть римовані елементи. Наприклад:    



345 

 

Прийшла тобі помагати// Дванадцять хвороб виганяти; Де сонечко 

не схдить, // Де добрі люди не ходять, // Де камені не крешуть, // Де собаки 

не брешуть (ВМУ, с. 31).   

Пречиста свята Мати, // Прийди мені помагати (ВМУ, с. 32).    

Найбільш поширеною формою рими виступає дієслівна, що 

репрезентує так звану синтаксичну риму – співвіднесення слів в однакових 

граматичних формах:    

Тут тобі не стояти, жовтої кості не ламати, // Червоної крові 

несмоктати, // Білого тіла не стягати, // На животі не ходити, //Не колоти, 

не пороти, серця не сушити, // В голову не вступати, // На обморок не 

брати, // В горячку не кидати, // На пузирі не зривати, // В чорну болізнь не 

вкидати, // В іспуг не вганяти(ВМУ, с. 33); 

Не сама прийшла – // Дванадцять апостолів привела, // Зорею 

підперезала, // У світ Божий випроводжала (ВМУ, с. 34).     

Однак римовані фрагменти аж ніяк не обмежені дієсловами – 

трапляється і римування іменників, зокрема й із доволі багатими 

внутрішніми римами:    

Водице-йорданице, //Водице-хрещенице, водице-стрітенице, // Ти 

очищаєш каміння-креміння(ВМУ, с. 34);    

…Від усякої людини, // І від усякої звірини, і від усякої тварини (ВМУ, 

с. 37).       

Виявлені й прикметникові рими:    

Чи ти собачий, чи ти телячий, // Чи ти курячий, чи ти гусячий (ВМУ, 

с. 34);    

Ляк батьковин, ляк материн, // Ляк хлопчачин, ляк дівчачин (ВМУ, с. 

35) – цей випадок показовий тим, що звукова форма трьох слів видозмінена 

для їх фонетичної гармонізації з четвертим;    

Курячі, гусячі, звірячі, скотячі, //Вітряні, зоряні, водяні, огняні! (ВМУ, 

с. 37).    



346 

 

Особливої уваги заслуговують приклади асонансів та алітерацій, як-

от:    

З жовтої кості, з червоної крові (ВМУ, с. 37):    

Господи, поможи мені поворожити (ВМУ, с. 37).           

Деякі приклади можна роглядати як такі, що вербалізують магію 

повтору:    

Хатній, дворовий, шляховий, подорожній, // Жіночий, дівочий, 

чоловічий, парубочий, // Коровячий (так, без апострофа, у цитованому 

джерелі. – Авт.), конячий, собачий, котячий, // Гусячий, курячий, індичий, 

качинин (так! – Авт.), // Зміїний, звіриний, жабячий (так! – Авт.), ящеринин 

(ВМУ, с. 37–38).    

Особливо сильне враження справляє сполучення повторюваних 

початкових і кінцевих лексем рядка:    

Корінь рубала – гадюки присікала, 

Корінь рубала – ящірки присікала, 

Корінь рубала – жаби присікала, 

Корінь рубала – черепахи присікала, 

Корінь рубала – павуки присікала, 

Корінь рубала – раки присікала, 

Корінь рубала – недуги зціляла (ВМУ, с. 43).     

Інтерпретація римованих фрагментів  замовлянь –  важливий 

інструмент вивчення ролі фонетичної будови таких текстіів у здійсненні 

їхньої сакрально-магічної функції.   
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4.2. Структурна специфіка текстів: діалоги й оповіді    

 

 

4.2.1. Замовляння-діалоги 

 

Діалог виступає архаїчною священнодією – пор., наприклад, 

діалогічне виконання пісень фінської «Калевали», що, очевидно, сягає 

стародавніх ритуалів-діалогів. Діалогізм – типова риса мови загадок, зокрема 

включених у тексти чарівних казок (наприклад, «Мудра дівчина»). 

Звернемо увагу на діалогізовану мову замовляльних текстів. 

Замовляння-діалоги є чергуванням реплік осіб, які беруть участь у процесі 

замовляння (реальний діалог), або є уявним діалогом між мовцем та 

магічною істотою [376, с. 122-123]: Місяцю молодий, на тобі хрест золотий! 

Питається син батька: «Чи болять зуби у неживого?» – «Ні, не болять!» – 

Нехай же і в хрещеного, рожденного раба Божого Івана не болять! 

[Замовляння 2007, с. 47]. 

С.Я. Єрмоленко зазначає, що діалогічне мовлення допомагає 

безпосередньо висловлювати почуття, воно замінює описи виразною, 

емоційною прямою мовою. Саме в прямій мові найчіткіше виявлена 

стилістична функція часток, вигуків, слів із емоційним забарвленням [169, с. 

66 – 67], як-от: «Місяцю, місяцю! У тебе роги золотії: чи був ти на тім 

світі? Чи бачив ти мертвих людей?» – «Бачив!» – «Чув же ти, чи болять у 

мертвих людей зуби?» – «Хто скаже, щоб мертвих людей зуби боліли!» – 

«Дай же, Боже, щоб і в мене, раба Божого Івана, хрещеного, нарожденного 

й молитвяного, зуби ніколи не боліли! Тобі на підповня, а мені на здоров’я!» 

[Замовляння 2007, с. 47]. 

У магічних діалогах СИЛИ ПРИРОДИ уподібнені ЛЮДЯМ, набули 

певних людських рис і в такому вигляді потрапляли до текстів замовлянь. 
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Наприклад, щоби причарувати хлопця, казали опівночі надворі, коло 

покуття: – Добрий вечір тобі, огненний бугало! / – Здорова, хрещена, 

народжена, молитв’яна раба Божа дівчино! / – Куди ти летиш? / – Полечу 

ліса палить, землі сушить, трави в’ялить. / – Не лети ж ти, огненний 

бугало, ліса палить, землі сушить, а трави в’ялить! Полети ж ти, огненний 

бугало, до козака у двір, де ти його спобіжиш, де ти його заскочиш…  

[Замовляння 2007, с. 77]. 

Маючи тісний зв’язок із природою, язичники-слов’яни були 

переконані в тому, що БОЖЕСТВЕННЕ – там, де вони перебувають, і в них 

самих. Добридень тобі, коровице-буйволице! / Чого коровице, плачеш? / – Як 

же мені не плакати!? / Пішла я через тридев’ять межів, / Обступили мене 

тридев’ять чародійників і чародійниць, / відібрали в мене Божую манну, 

користь. / Божа мати сказала, / І тридев’ять чародійників, / І тридев’ять 

чародійниць скажіте: / – Візьміте і вкладіте / Божую манну користь 

коровиці-буйволиці: / В роги, в ноги, в хвіст, / В молочні жили, в вим’я, в 

дійки, / Щоб було солодке молоко, / А крутий сир, / А густа сметана, / А 

жовте масло [Замовляння 2007, с. 92]. 

Але чому той, хто замовляє, упевнений у тому, що його прохання буде 

виконане, і чому висловлює його у наказовій формі? З приводу цього 

С.К. Росовецький зазначає, що, назвавши на ім’я САКРАЛЬНОГО 

ПОМІЧНИКА, показавши його МАГІЧНУ СИЛУ, той, хто замовляє, отримує 

право на поміч, а оскільки він розкриває певні сакральні таємниці помічника, 

то отримує й владу над ним [439, с. 467]. 

Одним із найважливіших учасників діалогів із природними силами 

виступає МІСЯЦЬ. Для лікування хворих зубів ПРИ СВІТЛІ МОЛОДИКА 

приказують: –  Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг золотий, / тобі на 

підповня, мені на здоров’я. / Сонце сходе, місяць світе, / мертвий з живою 

їде. / Жива: «Чи болять у мертвого зуби?» / Мертвий: «Ні». /  –  Як не 
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болять у мертвого зуби, / То і в живого не болітимуть [Замовляння 2007, с. 

48].  

Місяцю молодий, на тобі хрест золотий. Ти мертвим світив? / – 

Світив. / – Мертвих бачив? / – Бачив. / – У мертвих був? – У них зуби не 

боліли? / – Ні болять, ні щемлять, мов залізні стоять. / – Щоб повік так у 

новонародженого (ім’я) не боліли, не щеміли, на завжди заніміли, як у 

мертвого [Замовляння 2007, с. 49]. 

Діалоги відображають культ природи, вірування  в заселення лісів, 

боліт, полів, моря різними персонажами, які пізніше, під впливом 

християнства, втілюються у поняття нечистої сили. У замовляннях часто 

спостерігаємо прояви стародавнього культу ЗМІЯ, який утілений у різних 

образах. Серед них, як зазначає В.Ф. Давидюк, чоловік-перевертень, якого 

вужі обирають на рік своїм царем; вуж, який слугує оберегом хати, вуж, який 

ссе корову, а коли його вбивають, то й худобина гине, але з погляду 

хліборобської семантики найбільше вражає золоторогий вуж [143, с. 32]. 

Ніщо не має чітких меж, усе плинне й амбівалентне. Ще не 

сформовані концепти ДОБРА і ЗЛА: є значно прагматичніші концепти 

КОРИСТІ і ШКОДИ, що, однак, не означає “аморальності” замовлянь: вони 

вимагають від людини збереження, охорони цілісності-єдності буття [376, с. 

72 - 73]. 

Наприклад: На синьому морі лютий змій реве. – «Чого ти, лютий 

змію, ревеш?» – «Бо нема мені чим дітей годувати». – «Іди, лютий змію, в 

Іванів двір і візьми од раба Божого Івана, молитвенного і хрещеного, люту 

кров, і будеш мати чим дітей годувати!» [Замовляння 2007, с. 40]. 

Традиційним образом замовлянь-діалогів є ХРИСТИЯНСЬКІ СВЯТІ, 

які репрезентують пізніший, новіший порівняно з язичницьким шар 

концептосфери замовлянь, як-от: Йшла біла дівка / Білою дорогою: / Ніжки в 

неї білі, / Ручки в неї білі, / Голова в неї біла, / Здибала її Пречиста Діва: / – А 
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куди йдеш, дівко біла? / – Ген-ген – більма зганяти, / Граблями згрібати. / 

Фух, фух, / Не мій дух – Божий дух [Замовляння 2007, с. 60]. 

Констатація наявності хвороби через її називання спричиняє репліку-

відповідь із суб’єктивно-модальною оцінкою неправдивості повідомлення. 

Таким чином бажана відсутність хвороби показана як уже здійснений факт, 

хворобу виганяють через ствердження її відсутності тут і тепер, у зоні 

МАГІЧНОЇ ДІЇ. Інші формули, наявні в подібних діалогах, підтверджують і 

посилюють магічний вплив, повідомляючи про відсутність хвороби в 

майбутньому або висловлюючи побажання цього [376, с. 123–124]. Подібне 

твердження спостерігаємо в таких текстах: – Що ти колеш? – Ячмінець. – 

Брешеш. – Я ячмінець сколю, ячмінець зійде, і твоя правда до мене прийде 

[Українські чари 1994, с. 47]. 

Типовою структурою символічних діалогів, якими супроводжували 

різні календарні, сімейно-родинні та лікувальні обряди, є “запитання – 

відповідь – побажання” [544, с. 64], наприклад, у замовлянні від гикавки: 

«Гикавко, гикавко, де була?» – «У Києві!» – «Що їла?» – «Кобилину». – «Де 

діла?» – «Покинула!» – «Покинь і мене!» [Замовляння 2007, с. 70].  Функція 

подібних замовлянь полягає в тому, щоб, зображуючи уявну розмову мовця і 

хвороби, поінформувати про дію, аналогом якої має стати бажане: гикавка 

покинула кобилину – має покинути мовця. 

Отже, у замовляннях-діалогах спостерігаємо два типи семантико-

синтаксичної структури. У першому («запитання – відповідь») функція 

тексту полягає в тому, щоб прокоментувати, пояснити дії, які виконує 

мовець. Основою другого типу («запитання – відповідь – побажання») є 

принцип аналогії. Ця триреплікова структура має численні варіанти, які 

виникають шляхом поширення й ускладнення. Основним синтаксичним 

засобом зв’язку висловлень у замовляннях-діалогах є неповнота 

синтаксичної структури й особові займенники. 
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4.2.2. Замовляння-оповіді 

 

Проаналізуємо особливості текстів замовлянь-оповідей. Визначимо 

функціонування в цих текстах повідомлень про дії мовця й повідомлень про 

дії магічних істот. Розглянемо вплив спонукально-бажальної частини 

замовлянь-оповідей на одержання бажаного результату. 

До замовлянь-оповідей належать однофразові тексти, у яких мовець 

повідомляє про свої дії, дії магічних істот, певну ситуацію тощо. 

За особливостями семантики виділяємо такі групи замовлянь-

оповідей: 1) повідомлення про дії мовця й 2) повідомлення про дії магічних 

істот. До замовлянь-повідомлень про дії мовця відносимо, у першу чергу, 

перформативні висловлення [ЛЭС, с.101].  

У ролі предикатів у перформативних висловленнях виступають такі 

дієслова одного семантичного поля: викликати, визивати, вишіптувати, 

шептати, замовляти, одмовляти, одшіптувати, одговоряти, вимовляти, 

вибавляти, заклинати, проклинати, виклинати. 

Наприклад: Я цю скусу викликаю від (Віри) хрещеної і на неї сили маю 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 13]; Відганяю, заклинаю – Божими словами, 

Божими молитвами, Святою Трійцею, Духом святим! [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 26]; Я вас вимовляю, / На сині моря, на сипучі піски / Посилаю. / Там 

вам очерети вертіти, / Піски пересипати, / По синьому морю гуляти, / 

Нарожденого, хрещеного (Трохима) / В супокої залишати! [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 33]; За Божою помочою другий раз у Божий час я вимовляю ляк, 

переляк, сквозняк, тоску й досаду [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 37]; Я тебе 

вимовляю, я тебе вишепчу: що з панів, що з циган, що з жидів, що з татар, 

– то я тебе вимовлю, то я тебе вишепчу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 40]; Є 

сімдесят сім сустав – / Із усіх вимовляю, / Із усіх визиваю, / На пущі 

засилаю; / Там одпочивай, / Хрещеному (Григорію) волю дай [Ви, зорі-

зориці… 1991, с.43]; Я словом, Господь із помощу [Ви, зорі-зориці… 1991, 
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с.51]. Я з мовою, Господь з помочу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 56]; А я силу 

знаю, од хрещеної порожденої посмішку і пристріт виговоряю [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 64]; На камені, на острові / На Осіянській горі бігло три 

ріки: / Одна водяна, друга медяна, третя кровава, / Я водяну виллю, а медяну 

вип’ю, / А кровавою кров замовлю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 71]; Стоїть 

біла гора, на білій горі біла церква, в церкві білий пристіл, й білі попи, і білі 

дяки білі книжки читають і (Максимові) кров замовляють [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 86]; На синьому морі, на білому камені, там рубалися три 

брати. Ішла сестра Уляна кров замовляти. Як замовляла – молитву 

шептала… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 89]; Я вас, бабиці, вимовляю і Господа 

Бога благаю, і святу Богородицю, і святу Ганну Осіянну, поможіть мені, 

бабиці, вимовляти, і на пущі, на нетрі зсилати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

110]; Зуби замовляю, зуби усмиряю, кров і кисть зубову замовляю [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 119].  

Дієслова вишептать, викликать, вимовити, виговорити 

функціонують у текстах зі звертаннями до Бога й християнських святих. 

Часто звертання вживані в зачинах текстів, наприклад: Господи, поможи, 

дай, Боже, час добрий рабові Божому (ймення тієї особи, якій шепчуть) 

вишептать, викликать ятрість з її (чи його) рук, з її очей, з її ніг, з її 

голови, з її плечей, 77 суставців [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 30]; «Святий отче 

Миколаю, угоднику Божий, помошнику скорий, допоможи мені ласкою своєю 

небесною пристріт вимовити і виговорити» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 41]. 

Подібні звертання переважають у спонукально-бажальних і бажальних 

конструкціях, як-от: Я відмовляю на воду, на вогонь, і ножем тебе затинаю, 

і всіх святих на поміч ззиваю. Святий Миколає, святий Йосипе, святий 

Зосиме! Станьте, отче, до помочі, дихніть своїм святим духом, поможіть 

мені відмовити, вимовити, визволити пристріт [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

46]. 
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Типовим є ускладнення перформативних висловлень рядами 

однорідних членів речення на позначення ЧАСТИН ТІЛА, звідки виганяють 

хворобу: Я тебе, переполох, перерубаю, я тебе пересікаю, я тебе, переполох, 

визиваю і викликаю із твоїх очей, із твоїх речей, з плечей, із в’язей, із мізків, 

із кісток, із грудей, із боків, із живота, із поперека, із ніг, із рук, із пальчиків, 

із семидесяти суставчиків [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 35]; Я тебе вимовляю, 

вибавляю з усіх жил, з утроб, з голови, з ніг, з рук, очей, з плечей, з усенького 

корпусу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 37]. 

Дієслова на позначення словесного процесу замовляння засвідчено 

також у висловленнях із заміщеним суб’єктом дії, наприклад: Богородиця-

діва йшла, меч несла. / Здибав її святий Петро, святий Павло. / – Куди йдеш, 

Богородице-діво? / – До рожденного, до хрещеного Григорія / Пристріт 

вимовляти, / Пристріт визивати. / Не я вимовляю – / Богородиця-діва 

вимовляє, / Богородиця-діва визиває, / Не моїми словами – / Божими 

словами… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 42]; Не я сама замовляю, / замовляє 

Божа Мати, / а я словом. Сам Бог з помочу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 80]; 

Бо ти, ляк-переляк, бо ти, вітер-сквозняк, і я тебе прошу, і я тебе молю, і я 

тебе вимовляю, на озера, на болота, на синє море посилаю. То не я 

вимовляю, то не я визиваю, то не я заклинаю – Божа Мати Божим Духом, 

Божими словами, а моїми устами з своїми ученіками на пущі, на ліса, на 

озера, на болота, на синє море тебе посилають од ниньки до віку. Амінь [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 304–305]; Запікайся, кров, заговоруйся, кров, замовляю 

тебе не сам, – своїми духами – Господніми науками [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 94]; Та й ти, руда, не йди, запікайся, кров, заговоруйся… Я тебе замовляю 

не своїми духами, а Господніми науками [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 95]; – 

Бишихо синя, бишихо зелена, я тебе змовляю, і не сама я змовляю, а на це 

Господа призиваю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 166]; Не мій дух – Господній 

Дух. / Не мої слова – Господа Бога слова. / Я із річчю – Бог із поміччю [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 182]. Семантичною групою замовлянь-повідомлень про 
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дії мовця є коментарі-порівняння у процесі замовляння: А погані сустави, 

погані очі, погані думки – / заклинаю! / Як бог закляв гори й каміння, / Так 

погані очі, мислі, слова погані – / заклинаю – / Божими словами, Божими 

молитвами: / Щезай, пропадай! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 311]. 

Дієслова функціонують у ролі обставин мети дії: Йшла свята 

святиця, пресвята Богородиця, горою. Здибає її два янголі. Стали її питати: 

– Куди йдеш, Божая Мать? / – До рожденої, порожденої, молитвеної 

(Ганни) вітру йду вимовляти [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 303]; Їхав архангел 

Гавриїл, архистратор Михаїл на білім коні і в білім каптані. Зустрічає його 

Божа Мати на золотім мосточку із золотою патиричкою. – / Куди ти їдеш, 

архангел Гавриїл? / Їду до пустого млина облитиці одмітати, хортів 

годувати, порожденному Богом словом (Терешкові) зганяти більмо [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 136]. 

Функціонування дієслів у ролі присудків у формі теперішнього часу 

фіксуємо в таких текстах: Я всіх вас знаю, одо всіх одмовляю, молитву 

читаю, не мучте бідних христ’ян [Ви, зорі-зориці… 1991, с.68]; Як стану я 

на воротях правою ногою, правою рукою. / Говорю я речі, праве моє слово. / 

Замикаю я замки, замикаю, / Своїм ворогам близьким, далеким сусідам / Зуби 

й губи, речі, плечі й рот [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 324]; І я ізгоняю більмо от 

хрещеного раба (Божого (…), виговорую з костей, з мощей… [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 137]; Вразе-Іване, вразе-Степане! Я тебе вимовляю, на 

місце посилаю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 101]. Повідомлення про уявні 

магічні дії мовця: Дрібними зорями освічуся. / Ясним місяцем підпережуся – / 

Я вас, ворогів, не боюся! / Заговорюю вовчими зубами, / Ведмежими губами / 

Руки, ноги, сустави [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 322]. 

У формі теперішнього часу вживані присудки в текстах-висловленнях 

наказового характеру: Я вас вимовляю, / На сині моря, на сипучі піски / 

Посилаю. / Там вам очерети вертіти, / Піски пересипати, / По синьому морю 
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гуляти, / Нарожденого, хрещеного (Трохима) / В супокої залишати! [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 33]. 

У замовляннях-оповідях фігурують складні синтаксичні конструкції з 

зіставними часовими відношеннями на зразок: Поки я тебе не знала, поти 

ти стояла, поти ти буяла. Стала я тебе знати, стала тебе з костів 

виганяти. Буду я тобі пекельну смолу заливати, буду тобі залізом очі 

запікати, буду тебе молитвами закликати,буду тебе з християнської віри 

висилати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 67]; Поки я не знала, я тебе не 

викликала, а тепер стала знати, стала Матір Божу викликати, прохати, 

стала мені мати Божа в поміч стояти, волос у раба Божого викликати 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 173].  

Розповідні висловлення із суб’єктом – МАГІЧНОЮ ІСТОТОЮ 

репрезентовані такими текстами: (Божа Мати) пристріт уговорала: Великим 

горами, мостами йшов Петро й Павло. Стрічають Божую Матір. «Божа 

Мати, де ви бували, що чували?» – «Була в хрещеної, молитвеної раби Божої 

Марти, пристріт уговорала» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 53]; (святі Київські 

печерські, сили небеснії) «пристріт виговоряють»: Стану я, Господу Богу 

помолюся, / Усім святим Київським печерським поклонюся. / Усі святиє 

Київські печерськії, / Сили небеснії, станьте, Господи, / На помочі 

хрещеної, порожденої / Пристріту виговоряти [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с.55]; (святії архангели) «заклинають пропасницю»: Святії архангели 

сказали: / – Проклинаємо ми вас і заклинаємо / В землю пустую, в землю 

безлюдную… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 65]; Шила Божа Мати киян-море / 

золотою голкою, шовковою ниткою, / у раби Божої (…) рану зашивала, / кров 

замовляла [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 92]; (ангели) кров замовляють: На морі 

три анголи– / Іден січе, другі’ рубає, / Треті’ кров замувляє [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 87].  

 Замовляння-оповідімістять різні групи лексики, як-от орнітологічну: 

Летіла ворона через море, / ключі загубила. / Божа Мати йшла, / ключі 
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знайшла, / море замкнула, / кров замовила [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 78]. 

ВОРОН іще перебуває по той бік добра і зла, навіть користі і шкоди: він 

амбівалентний, як і весь шаманський світ [Українські замовляння 1993, с. 

222]. Цей текст, у якому Божа Мати кров замовила, характеризується 

поступовим дієслівним ланцюжком летіла – загубила – йшла – знайшла – 

замкнула – замовила. 

Для замовлянь типовий мотив ТРЬОХ РІК: водяної, огняної, 

кров’яної. Цей мотив дуже архаїчний [Українські замовляння 1993, с. 212], 

пор.: (залізна баба і її сім дочок) одмовляють і отговорюють од крови: На 

синьому морі, на залізнім току – там залізна баба, а в тої баби – сім дочок, а 

в тих семи – також по сім. Вони одмовляють і отговорюють од крови, і од 

кров’яної, і водяної, і вітряної кровсаницю попивають, молошницю поїдають 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 82]. 

Отже, замовляння-оповіді функціонують, констатуючи БАЖАНЕ як 

ФАКТ. Саме тому в текстах здебільшого описані події часової віднесеності 

до минулого й теперішнього, вносячи у текст-висловлення відтінок 

бажального значення.  
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4.3. Структуротвірні формули замовлянь 

 

 

4.3.1. Зачини і закріпки 

 

Фольклористи та історики сперечаються про те, який з різновидів 

замовлянь історично первинніший: замовляння-звертання, замовляння-

моління, замовляння-описи ритуальних дій – або ж так звані «епічні» 

замовляння – цілісна, зв’язна оповідь, де персонажами виступають МАГІЧНІ 

ІСТОТИ (втілення хвороб, природні духи, в християнізованих версіях – Бог, 

Богородиця і святі) [Українські замовляння 1993, с. 13]. 

Для замовлянь характерні саме стійкі ритуальні зачини (переважно 

звертання або формули на зразок Встану… і піду…) та спеціальні закінчення-

«замки» (що підтверджують міць замовлянь) [Українські замовляння 1993, с. 

22]. Але саме зачини й закінчення легко з замовлянь виокремлюються, а 

отже, існують у них досить автономно. Їх ніби винесено у затекстовий 

простір: у дотекст і в післятекст самих замовлянь. Внутрішньо ж, іманентно 

замовляння «безначальні» та «безконечні» [Українські замовляння 1993, с. 

23]. 

Необхідно дослідити особливості функціонування зачинів і закріпок 

як елементів текстового обрамлення українських замовлянь, а саме: 

проаналізувати конструкції, які виступають у ролі зачинів та закріпок, 

з’ясувати специфіку вживання символічно-образної мови замовлянь та 

розглянути магічно-міфологічне значення окремих слів у межах контексту. 

Беручи до уваги наукову працю О.А. Остроушко [376, с. 78-80], у якій 

досліджені типи зачинів та закріпок в українських замовляннях та 

проаналізувавши різні тексти,  фіксуємо такі типи зачинів: 
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1) формули привітання, наприклад, звертання до СОНЦЯ як 

найдавнішого божества, символу верховної влади [153, с. 117]: Добрий день 

тобі, сонечко яснеє. Ти святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, величне й 

поважне; ти освіщаєш гори і долини і високії могили, – освіти мене, рабу 

Божу, перед усім миром християнським…[Ви, зорі-зориці 1991, с. 219]; а 

також до Івана Берега: Добридень, Іван Берег, наповняєш землю травою, 

береги водою, а рибу лускою. Наповни мою (масть) корову Божою росою 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 245] та ін; 

2) молитовні зачини: Отче наш… Святий Кузьма і Дем’ян свічки 

світять, архістратій Міхаїл погасає. Щоб так погас пристріт 

новорожденому рабу Божому (ім’я) із рук, із ніг, з плечей, з карих очей [Ви, 

зорі-зориці 1991, с. 52]; Во  ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь…[Ви, 

зорі-зориці 1991, с. 69]. М.К. Дмитренко зазначає, що традиційний світогляд 

українців наближує СВЯТИХ до себе, залучає їх до земної праці; Бог Отець, 

святі не далекі, трансцендентні щодо людини, їм притаманні усі людські 

риси [153, с. 343], як-от: Отче наш… Сиділа пресвятая Богородиця на синім 

морі, на білім камені. Шила, вишивала, ниточка урвалась, (ім’я) 

новорожденій, молитвеній кров унялась [Ви, зорі-зориці 1991, с. 83]. Щодо 

сидіння (у наведеному вище прикладі сиділа пресвятая Богородиця), то це – 

класична поза центру. ЦЕНТР – осереддя влади і повноважень; тому згадана 

поза майже завжди має в замовляннях значення царственості [Українські 

замовляння 1993, с. 298]. 

Зустрічаємо конструкції, які генетично пов’язані з обрядами 

ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ. Вони вимагають ритуального піднесення, яке 

частіше виливається в годування міфічних істот, від яких залежить 

здійснення бажання [507, с. 15], наприклад: Горобці-молодці, / Летіть за 

високі гори, / На Чорне море. / На тім Чорнім морі є острів, / На острові – 

червона калина. / Червону калину дзьобайте, / На Чорне море поглядайте, / а 

моїх соняшників /  – Не займайте! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 295]. 
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3) спонукальні формули – прохання про допомогу зі звертанням на 

початку: Господи Боже, поможи! / І Мати Божая, й Божії хранителі / На 

поміч мені станьте! / Хреста на голову покладати, / На груди й на плечі 

класти, / Щоб не вадило сонцю, воді, землі, / Мечу, дверям, стінам, столам / І 

всім православним. / Господи поможи! [Ви, зорі-зориці 1991, с. 16]; Святії 

архангели, архистратителі – / Божі мучителі! / Станьте мені до помочі 

– / Всякі хвороби на віск виливати…[Ви, зорі-зориці 1991, с. 17]; Господи, 

поможи! / Божая мати, ангели-хранителі / Будуть охороняти, / На поміч 

мені і моєму чаду / Злого духа відганяти…[Ви, зорі-зориці 1991, с. 18]. 

4) конструкції, які повідомляють про словесні дії мовця, 

фіксують факт моління, звертання за допомогою: Господу Богу помолюся, 

Пречистій поклонюся… Київськіє печерськиє святиє! Небеськиє! 

Очистіть душу Панаса (ім’я того, кому шепчеться вода) од буйного вітру, 

злого чоловіка, лихого раба [Ви, зорі-зориці 1991, с. 50]; Я до тебе 

приступаю в святий понеділок, не з своїми словами, а з Божими 

молитвами…[ Ви, зорі-зориці 1991, с. 37]; Творче, создателю всяческих, / 

Боже, діла рук наших / Ко славі Твоїй начинаєм. / Поможи, Боже, і всі святі 

/ Станьте мені в помочі, / Миколай, Божий угодник…[Ви, зорі-зориці 1991, 

с. 38]. 

5)  «формули чудесного огородження» – складні безсполучникові 

конструкції з предикативними частинами, у яких констатовано наявність, 

перебування МАГІЧНОЇ ІСТОТИ в певному місці щодо мовця:  – Іду я між 

люди, правою ногою ступаю. Протів мене Пресвятая богородиця йшла, і в 

руки ключа брала, і моїм ворогам пащеки й ялита замикала, і ризами своїми 

мене прикривала, Господа Бога на поміч за мене благала. Сонечко в личко, 

місяць у плечі. Зорою підпережусь, ворогів своїх ніколи не боюсь [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 312]. Класифікацію символічних діянь у замовляннях не 

можна здійснювати за принципом словника, а можливо лише у вигляді 

шкали: поступового наростання чи убування наявності [Українські 
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замовляння 1993, с. 289]. Так і в наведеному вище прикладі визначаємо, що 

чим ближче наближається той, за допомогою до кого звертаються, тим 

сильніший його вплив.  

6) стійкі формули замовлянь, як-от говорять, коли гадина укусить: 

В першім разі лучшім часі. «Над муковим полем, там стояла груша, а в той 

груші цариця Єлина. Царице Єлине, закажи своїм тридев’ять дванадцятим 

сестрицям по колючому і по болющому; а як не закажеш, то ми тому 

чоловіку скажем, що в неділю вози маже і дрова рубає; то вон вас посіче і 

порубає!». Як укусить, тричі переговорити і дмухнуть по разу і плюнуть 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 290]. 

7)  поєднання зазначених вище формул у різних комбінаціях: 

Господи, благослови мні, рабу Божію сіє слово говорити і в добрий кінець 

привести [Ви, зорі-зориці 1991, с. 291]; Господу Богу помолюся і святому 

Миколаю, святому Михайлу і святій пречистій, святому Вознесенію, святій 

Покрові і святому Юрію, і тебе прошу, краснеє сонце, і тебе прошу, ясний 

місяцю, і вас прошу, зорі-зірниці – Божі помічниці, і тебе прошу, голочко: 

одверни злих собак од мого скота, і тебе прошу – царя Давида і кротості 

твоєї, – стань ти мені в помощі [Ви, зорі-зориці 1991, с. 293]. 

 Розглянемо закріпки як один із елементів текстового обрамлення 

українських замовлянь, де у їх ролі виступають такі мовні конструкції: 

1. Слово амінь, яке в низці випадків тричі повторене: Де ти узявся, 

туди собі йди, а тут тобі не коронитися, не веселитися, не боліти, не 

крутити, не шуміти, не буйнувати, болю не мати, час тобі покидати, час 

виступати. Як та свята земля спить, як ті вікна сплять, щоб і ти заснув від 

ниньки до віку. Амінь, амінь, амінь[Ви, зорі-зориці 1991, с. 37]. 

 Слово аміньзафіксоване й у позиції після інших видів закріпок: Бігли 

три дівчини, вирвали три очеретини та заткнули три жерели рабу Божому 

Івану. Амінь [Українські замовляння 1993, с. 63]; Ішла Пречиста понад синім 

морем і золотим ціпком підпиралася. Назустріч їй святий Петро. «Куди ти, 
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Пречиста, йдеш?» – «Іду туди, де бились три брата, іду кров замовляти». 

Рана стулилась, кров повернулась, пречиста назад повернулась. Амінь! 

[Українські замовляння 1993, с. 58]. Святі в замовляннях багато ходять, 

мандрують. У мотиві мандрів переплелося декілька міфознаків, наприклад, 

ДОРОГИ як випробування [Українські замовляння 1993, с. 298]. 

2. Конструкції на позначення тривалості (вічності) дії замовляння: 

Добрий день тобі, сонечко яснеє! Ти святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, 

величне й поважне; ти освіщаєш гори, і долини, і високії могили, – освіти 

мене, рабу Божу, перед усім миром: перед панами, перед попами, перед 

царями, перед усім миром християнським – добротою, красотою, любощами 

й милощами; щоб не було ні лютішої, ні милішої од раби Божої 

нарожденної, хрещеної, молитвяної Марії. Яке ти ясне, величне, прекрасне, 

щоб і я така була ясна, велична, прекрасна перед усім миром християнським. 

На віки віків, амінь [Українські замовляння 1993, с. 34];Від кого те є, хай 

той і плаче, / А рождений, хрещений (Дмитрик) / Хай буде веселим, славним, 

здоровим, / Як ангел Божий. / Хай ангел Божий доглядає / Цього родженого 

(Дмитрика), / Як Бог у своєму царстві, / Аби дитина була веселою / На віки 

віків [Ви, зорі-зориці 1991, с. 199];На тобі плаксивці, / Нидрімливці, 

нисонливці, / А дай моїй дитині сон / Зі всих сторон, / І спання до білого дня, / 

До смеркання, / Від смеркання до сіяння, / Від сіяння до Божого взихання 

[Ви, зорі-зориці 1991, с. 197]. 

3. Конструкції зі ствердженням допомоги ВИЩОЇ НЕБЕСНОЇ СИЛИ: 

Шила Божа Мати киян-море / золотою голкою, шовковою ниткою, / у раби 

Божої (…)  рану зашивала, / кров замовляла. / Рану зашила і кров зупинила. / 

Не мій Дух – Господній Дух / Не мої слова – від господа Бога слова. / Я із 

річчю – Бог із поміччю [Ви, зорі-зориці 1991, с. 92]; Йшли ліки через три 

ріки і лози рубали, і рожу саджали, [вона] не прийнялась і кров унялась. 

Пускали водяную, пускали молошную і крівавую, замовляну і порубану, 

прибитую і порізану; своїм духом обіймаю, святого Бога упоминаю, святого 
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Миколая Чудотворця; также я сеї крові не пускаю, также я греблю гачу, і 

денно, і полуденно, і нічную, і зірочную, і місячную;чоловік з духом, а Бог з 

поміччю [Ви, зорі-зориці 1991, с. 93]; Я словом, Господь із помощу [Ви, 

зорі-зориці 1991, 114]; Я з мовою, а Господь з помочою [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 202]. 

Зрідка в тексті така конструкція вживана як зачин: Помощ моя от 

Господа, сотворшого небо і землю. Їхав св. Юрій на вороних конях, на 

чотирьох колесах: коні розбіглись, колеса розкотились по синьому морю, по 

чистому полю [Ви, зорі-зориці 1991, с. 137]. 

4. Спонукальні прохальні конструкції: Молодик – мов бик, / У морі 

купався, / Та й нам показався. / Йому золоті роги, / А нам воли та корови, / 

Йому ж на сповня, / А нам на здоров’я. / Дай, Боже, Тебе випровадити, / А 

другого діждати [Замовляння 2007, с. 85]; Понеділок з вівторком, середа з 

четвергом, п’ятниця з суботою, неділенька – удовиця, який сон мені 

присниться? Дай мені, Боже, того повидать, з ким мені вік вікувать 

[Українські замовляння 1993, с. 49]; Щоби ся мав, як свята земля. Щоби вас 

Бог не опускав. Щоб тебе щастя ся тримало. Най вас Бог споможе. Най 

вас Бог благословить. Дай, Боже, здоров’я. Дай, Боже, щастя. На щастя, 

на здоров’я, на щасливу долю [Українські замовляння 1993,  с. 50]. 

Отже, закріпки вербалізовані лексемою амінь та зафіксовані в таких 

мовних конструкціях: 1) на позначення тривалості дії замовляння; 2) на 

ствердження допомоги вищої небесної сили та ін.  

 

 

4.3.2. Формули привітання в зачинах 

 

О.А. Остроушко в українських замовляннях фіксує такі типи зачинів: 

формули привітання; молитовні зачини; спонукальні формули – прохання 

про допомогу зі звертанням на початку; повідомлення про словесні дії мовця 
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– односкладні означено-особові конструкції, які фіксують факт моління, 

звертання за допомогою; так звані “формули чудесного огородження” – 

складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, в яких 

констатовано наявність, перебування МАГІЧНОЇ ІСТОТИ в певному місці 

щодо мовця; перформативні висловлення, що стверджують факт 

СЛОВЕСНО-МАГІЧНОГО АКТУ замовляння й подібні конструкції з 

дієсловом-присудком у формі майбутнього часу, дієслівним складеним 

присудком; стійкі формули замовлянь; поєднання зазначених вище формул у 

різних комбінаціях [376, 78-80]. Приклади таких конструкцій були розглянуті 

вище.    

Ставимо за мету дослідити особливості функціонування зачину у 

вигляді формул привітання як одного з елементів текстового обрамлення 

українських замовлянь. Слід проаналізувати засоби створення емоційного 

стану оповідача у звертаннях до земних та небесних стихій, інших елементів 

природи, тварин і рослин, рукотворних об’єктів, вивчити мовну специфіку 

таких зачинів. 

У замовляннях зустрічаємо такі формули привітання: 

1. До ЗЕМНИХ СТИХІЙ: Добридень, кринице-вдовице! / Земля 

Тетяна, вода Уліяна! / Ти очищаєш каміння, креміння, / Луги, береги. / Я 

буду на поміч води набирати, / Своє тіло обмивати / Від ворогів, від напасті, 

від хвороб [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 14]; Добрий вечір тобі, Уляно, святая, 

орданская, ангельськая і архангельская! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 70]; 

Добридень, вода йорданна! Ти від Бога прислана, називаєшся Оліяна, 

очищаєш ліски, піски, каміння, креміння, очисть роджену, наіменовану, 

книжну, молитвовану, миром мировану рабу Божу (…) від гістцю [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 150]; – Добре утро, стороже Дем’яне, земле Уляно, вода 

Тетяно! Біжиш ти швидко, обмиваєш ти луги, береги і обмиваєш ти всяке 

коріня [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 238]; для того, щоб у корови додалося 

молока, замовляють: – Добридень, земле Тетяно, а вода Оляно, наповни 
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землю травою, криниці водою. Наповни мою (масть) корову Божою росою 

(молоком) [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 245]; Здоров тобі, вода Оліяна, ще й 

ти, земля Тетяна, благословив тебе Господь і Пречиста Мати ції води 

вечірньої набрати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 246]; якщо у корови не стало 

молока, замовляли: Драстуй, вода Оліяна, / І ти, земле Тетяно!/ Я ж не 

прийшов до тебе / Води брати, / А прийшов помощі прохати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 257]. 

Звертання в замовляннях до НЕБЕСНИХ і ЗЕМНИХ СТИХІЙ 

обумовлено не лише вірою в силу останніх, їх обожнюванням, а й властивою 

для стародавньої людини системою міркування, коли ЛЮДИНУ і ПРИРОДУ 

усвідомлювали як могутні сили, хоч первісна людина віддавала перевагу 

стихії природи як частки єдиного ВСЕСВІТУ [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 7]. 

2. До НЕБЕСНИХ СТИХІЙ: – Добрий день тобі, сонечко яснеє. Ти 

святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, величне й поважне; ти освіщаєш гори і 

долини і високії могили, – освіти мене, рабу Божу, перед усім миром 

християнським…[ Ви, зорі-зориці… 1991, с. 219]; Добрий день тобі, сонечко 

яснеє! / Ти святе, ти ясне – прекраснеє, / ти чисте, величне й поважне [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 235]; Добрий вечір, ви, зорі-зоряниці, ви, Божі 

угодниці, вечірнія порошниці [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 247]; Добрий вечір 

вам, зірниці, / Божії світлиці! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 250]; замова на 

корову, щоб давала молоко, сир, масло, сметану: Добрий вечір, зорі-зірниці, / 

Ви ходите по світі, ви ходите по границі, / Ви бачите добрі люди й чарівниці, 

/ Від Бога дано і від Бога прислано / Товстий сир, густа сметана й жовте 

масло [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 256]. 

Як правило, мовними елементами таких зачинів є традиційні етикетні 

вітальні формули в поєднанні зі звертаннями, рідше – із займенниками 2-ої 

ос. одн. і звертаннями або тільки із займенниками [376, с. 78]. Формули 

привітання у поєднанні зі звертаннями виступають засобом експресивного 

синтаксису у діалогізованій мові, як-от: – Добрий вечір тобі, огненний 
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бугало! – Здорова, хрещена, нарождена, молитв’яна раба Божа 

дівчино!..[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 218]. Концепти НЕБЕСНИХ СТИХІЙ 

вербалізовані такими лексемами, як сонечко, зорі-зоряниці, Божі угодниці, 

вечірнія порошниці, зірниці, Божії світлиці, зорі-зірниці, огненний бугало. 

3. До ДЕРЕВ: Вечір добрий, дубе, березо! Посватаймось, 

побратаймось, у мене є син (дочка) болящий (…), то я йому вимовляю 

плаксивці, марудивці, неспокійниці. Йдіть собі легенько, тихенько на дуби, на 

берези. Вечір добрий, місяцю ридающий! Чого мій син (дочка…) плаче, 

ридає, він сну не має? Поїхав Іван Хреститель і привезе моєму сину сон зо 

всіх сторон легенький, тихенький…[ Ви, зорі-зориці… 1991, с. 190]; У цьому 

замовлянні бачимо комбінацію звертань: зачином є формула привітання до 

ДУБА, БЕРЕЗИ, а далі за текстом – вітання МІСЯЦЯ. 

4. До СВІЙСЬКИХ ПТАХІВ та ТВАРИН – від дитячої плаксивиці: 

Добрий вечір вам, кури зузулясти, кури попилясти, кури черні, кури біли, 

визьміть собі плаксивиці, крикливиці, а народженому младенцю (ім’я) 

нашліть сон зо всіх сторон, зо всеї птици по половинці. Щоб воно не плакало, 

не кричало, щоб всігда спокійно спало [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 203]. 

КОРОВА оповита магічною предметно-оказіональною символікою 

табуїстично-оберегового характеру, вплетеною в народний світогляд, 

сільськогосподарську прагматику [153, с. 267], наприклад, у замовлянні: 

Добридень тобі, коровице-буйволице! / Чого, коровице, плачеш? / – Як же 

мені не плакати!? / Пішла я через тридев’ять межів, / Обступили мене 

тридев’ять чародійників / і чародійниць, / Відібрали в мене Божую манну, 

користь. / Божая мати сказала, / І тридев’ять чародійників, / І тридев’ять 

чародійниць скажіте: / – Візьміте і вкладіте / Божую манну користь 

коровиці-буйволиці… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 251]. 

5. До БЕРЕГА: – Добридень, Іван Берег, наповняєш землю травою, 

береги водою, а рибу лускою. Наповни мою (масть) корову Божою росою 
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[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 245]; Добридень тобі, береже Оліяне, / Вода 

Татіяне! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 249]. 

6. До КРИНИЦІ: Добридень тобі, кринице! [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 249]; Добридень, кринице-царице, не прийшла я по водицю, а прийшла я по 

благословенну манну, по товстий сир, по густе молоко, по густу манну [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 254]. У подібних замовляннях звертання, як і вказівні 

займенники, є головними засобами інтимізації, наприклад: Добре утро тобі, 

кирнице, ти вода ордання, на мня Оляна, вуд Бога прислана, течеш з Криму 

до Русалиму, обливаєш луги, береги, каміння, креміння, обмий мою корову… 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 258]. 

Дослідження психологічних асоціативів допомагає скорегувати 

уявлення про зміст і структуру міфопоетичної картини світу етносу і автора, 

а окреслення меж явища дозволяє зробити внесок у вирішення широкого 

кола сучасних проблем міфопоетики і лінгвосеміотики, зокрема про засоби 

мовного втілення ідеї посередництва між світами та маркування ірреальних 

світів, які є невіддільною складовою людської психіки [475, с. 73], 

порівняймо: Добре утро, криничко-сестричко, у тебе жили наповнюються 

водою із камінів, із кременів і со всіх сточників, щоб так у мої корови 

прибуло молоко із жил, із роси, із води, зо всього їда і зо всього питя [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 260]; Добрий вечір, кринице, красна дівице! / Водо – 

дочко Уляно! / Земле – мати Тетяно! / Камне – брате Петре! / 

Поздоровляю вас із понеділком! / Цриймайте хліб-сіль, / Дайте нам водиці на 

добро…[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 302]; – Добрий день тобі, кринице 

Миколаєва, і тобі, вода ордання і рекання Оляна, дай мені води, од людей 

біди, обмить хрещеного нароженого младенця (ім’я) плаксивиці, крикливиці 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 192]. КРИНИЦЯ в художньо-мовній системі 

Тараса Шевченка є психологічним асоціативом-актантом ситуації 

щасливого/нещасливого кохання, ситуації смерті [Слухай 2011, с. 67-68]. В 

українських замовляннях на кохання зустрічаємо передбачення ситуації 
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щасливого почуття: Добридень, кринице-вдовице! / Набираю води для 

кохання. / Беру я воду любовну / І кладу на зорі [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 232]. 

7. До БДЖІЛ: Дендобре, пчоли, соколові очі, Біг вам до помочи [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 273]. Дієслівні форми у функції присудка однакового 

часового оформлення (уставайте, будіть, ідіть, збирайте), які в тексті 

функціонують після формул привітань, є засобами створення емоційного 

стану людини, яка промовляє замовляння, наприклад до бджіл (коли носять 

мед): Дендобре, матко Фірко, дендобре, матко Ягінко, дендобре, матко 

Ябрунько, – уставайте раненько, будіть діток раненько. Ідіть, діточки, в 

поле да збирайте цвіт щиренько [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 276]. 

Отже, фіксуємо такі формули привітання як один із типів зачинівв 

українських замовляннях: до ЗЕМНИХ СТИХІЙ, НЕБЕСНИХ СТИХІЙ, 

ДЕРЕВ, СВІЙСЬКИХ ПТАХІВ та ТВАРИН, БЕРЕГА, КРИНИЦІ, БДЖІЛ. 

Формули привітання у поєднані зі звертаннями виступають засобом 

експресивного синтаксису в діалогізованій мові. В українських замовляннях 

зустрічаємо такі приклади формул привітань: добридень, добрий вечір, добре 

утро, здоров, драстуй, добрий день, здорова, вечір добрий, дендобре. 

 

 

4.3.3. Формули звертань  

 

Виділимо такі семантичні групи звертань в українських замовляннях: 

1.Звертання до Бога та християнських святих. Наприклад: Встаю не 

благословенна, / Іду не хрещена / Із дверей у двері, / Із воріт у ворота. / 

Підходжу під ясний місяць, / Під дрібні зірки, / Де в чистім полі / стоять три 

тополі. / Там вклякаю – / Матір Божою благаю: / – Мати Божа, 

заступнице, / зніми з мене сухоти й гризоти, / З легень, з печень, / Із серця, з-

під серця, / Із білих рук, із босих ніг [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 10]; Господи 
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Боже, поможи мені / і Божая мати. / Ангели-хранителі будуть мене 

охороняти. / Я всередині із своїм чадом / Горя не знати. / Пресвятая 

Богородице, спаси і помилуй! / Святий Петро, Павло, Миколай, / Гавриїл, 

Ілія, Григорій, / Віра, Надія, Любов, / Варвара, Катерина, Параска, / 

Килина, Хведора, / Сорок святих ангелів! / Де я йду в путі-дорозі, / І мої 

діти, і правнуки, / Будете охороняти!.. [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 20]. Щоб 

зняти заклинання, примовляють: Звертаюся до того, хто його / зробив: / 

Христе, сину Божий, / Повертаю цю зброю / На злого духа, на силу його 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 26]. 

Ці звертання переважають у спонукально-бажальних і бажальних 

конструкціях. Наприклад: Святії архангели, архистратителі – / Божі 

мужителі! / Станьте мені до помочі – / Всякі хвороби на віск виливати: / 

Вийди, пристріт, переляк, навій, сквозняк, / Віхор, віхриця, сквозняк, 

сквозниця, / Навій, навійниця, лунатік, параліч, / З лому, з щему, з глуху [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 17]; Йшла Божа Мати з золотим хрестом, золотим 

мостом. Встрічає її Господь: «Куди ти йдеш, Божа Мати?» – «Йду до раби 

Божої (на ім’я) на помоч, на порятунок, враз подбірати» [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 105]; Святий Миколає, святий Йосипе, святий Зосиме! Станьте, 

отче, до помочі, дихніть своїм святим духом, поможіть мені відмовити, 

вимовити, визволити пристріт [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 46]. 

Часто звертання вживають у зачинах текстів. Наприклад: Господи 

Боже, поможи! / І мати Божая, й Божії хранителі / на поміч мені 

станьте! / Хреста на голову покладати. / На груди й на плечі класти, / Щоб 

не вадило сонцю, воді, землі, / Мечу, дверям, стінам, столам / І всім 

православним. / Господи поможи! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 16];  

Частина замовлянь пов’язана з ворожінням, віщуванням майбутньої 

долі через сон. Скажімо, під час вечорниць на Андрія (13 грудня) чи в ніч 

перед Новим роком (на Василя) дівчата під голову сипали пшеницю й 

промовляли: «Андрію, Андрію (вар.: Василю, Василю), /Я на тобі пшеницю 
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сію. /З ким буду жати. /З тим буду віку доживати. (І щоб не балакала після 

того)» [Замовляння 2007, с.5-6]. 

2. Звертання до астральних об’єктів та явищ природи. Наприклад, 

побачивши молодий місяць, приказують і хрестяться, щоб забезпечити себе 

від захворювання на цілий місяць: Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг 

золотий, / тобі на підповня, / мені на здоров’я [Ви, зорі-зориці…, с. 10]; 

Повій, вітре буйний, / Та зжени з цього бидла / Логи й перелоги, / Вітрянії, 

буйвонії, / Подумані, помисляні [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 100]. 

 3.Звертання до РЕЧОВИН (ВОДА, КРОВ). У примовках від усякої 

слабості, наприклад: Водичко-Йорданичко, омивай і зціляй. / Їк ти чиста, їк 

ти свята, / Так і цеса раба Божа рщена-порожена, / В святій воді омочена… 

/ Помагайбіг, водице-єленице! / Є ти в хорошій керниці, / Прибувай же ти в 

керниці, / Очищай же ти камінні береги, / бо ти є очищена з первовіку…[Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 11]; Водице-кринице! / Ти умиваєш луги, береги, / Умий 

рожденного, хрещеного (Петра) / Від усякої погані, від усякої болі, / від 

усякої нечисті, від усякого бруду. / Водице-здравнице, говірнице, Як ти в 

Бога славна, / Так аби славен був / Рождений, хрещений (Петро) / Во віки 

віків! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 24]; Два брати січуться, рубаються, / 

сестра Уляна кров замовляла: / – Стій, кров, зупинися, не йди, / бо тобі так 

буде, як тій молодиці, / що в неділю до обіду хліб пекла. / Хліб печеться, а 

кров замовляється, / од огню відкидається [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 80]; На 

синьому морі стоїть білий камінь. На тім камені два брати січуться, 

рубаються, великі рани завдають – і кров не йде. Стій, кров, як кіл (дубовий). 

Ой у морі, на камені, там сиділи три пречисті. Билися, рубалися – і кров не 

йшла [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 81];  

4.Звертання до ТВАРИН: На морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл. 

Прилетіла змія, хоче з’їсти сокола. «Стій, змійо, не їж мене, їж (Мартиних) 

сімдесят болячок, сімдесят гарачок, сімдесят уроків, сімдесят пристріток, 

сімдесят напиток, і вітряних, і водяних, і заспаних, і насланих, і чоловічих, і 
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дівчачих, і жіночих, і парубочих, – я вас усіх знаю і поіменно називаю, й 

виговорую, із ніг, з плечей, з костей, з рум’яного лиця, із щирого серця, мої 

слова – господня поміч» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 53]; На синьому морі 

лютий змій реве. «Чого ти, лютий зміє, ревеш?» – «Бо нема мені чим моїх 

діток годувати». – «Іди ти, лютий зміє, до (…) в двір, візьми від раба 

Божого (…) молитвованого, хрещеного, миром мурованого люту кров і 

будеш мати чим діток своїх годувати» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 108]; 

5.Звертання до РОСЛИН: Ви ліси-лісища, ви бори-борища, візьміть 

собі пристрітища і урочища, занесіте їх на пущі, на нетрі і на сухі ліси, на 

бистрі води [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 41]. 

6.Звертання до ХВОРОБ і МІСТИЧНИХ ІСТОТ, які виступають їх 

уособленням: 

Господи, поможи! / Божая мати, ангели-хранителі / Будуть 

охороняти, / На поміч мені і моєму чаду / Злого духа відганяти. / Радість 

мені і моєму чаду мати, / Весь мир, весь світ / Радість і славу мати! / 

Виходьте, страхи! / Виходьте, ляки! / Виходьте, переляки. / Виходьте, 

навії! / Виходь, злий дух! / Чи підливають, чи підговоряють – / Не допусти, 

Боже. / Січіть, рубайте, / Від мира відганяйте, / Від раба божого 

(Мирослава), / Від онучок, від правнучок, / Від мого чада, від мого стада, / 

Від всього мира по білому світу! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 19]; Болячка 

гнила, / Болячка пухка: / Болячка з ружі, / Болячка з марени, / Болячка з 

лихим часом, / Болячка з гістцем, / Болячка з роботи, / Болячка з охоти, / 

Болячка з уроків, / Болячка з лихої волі, / Болячка наслана, / Болячка 

приспана, / Болячка вітрова, / Болячка польова! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

28];  Ішов Св. Аврам путем, зострічає він 77 трясовиць. – Куди ви ідете, 77 

трясовиць?– Ідемо ж ми на Білу Русь людей мордувати, і тілом 

страждати, і кості ломати, і кров морити. [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 68]; 

Ти враз, ти вразище, не я тебе вимовляю, / сам Господь вимовляє і тебе під 

пупа посилає [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 103]; Я вас, сояшниці, заварюю, я 
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вас виговорюю, я вас викликаю на веретено і на ніж, і на ложку, і куліш [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 115]; 

7. Звертання до ВОГНЮ. Ти, вогню святий і горючий, очисти нас, 

немічних і старих, здорових і молодих, оздорови нас у всіх жилках і 

піджилках, не допусти ніякого нездужання, звільни нас від пристрітів, і 

зурочень, од тошноти і нудоти, од страху і переляку. Ти, вогню золотий, 

грій нас і годуй, світи нам і освічуй, роби здоровими і мудрими, бо ти 

спалюєш нечисть і недужість, хвороби і болячки, даєш світло і хліб. Дай нам 

на цей раз хліб і тепло, здоров’я і силу [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 54];  

8.Звертання до ПРЕДМЕТІВ як об’єктів МАГІЧНОГО ВПЛИВУ: 

Одбири ти, копит-ключ, болість / У раба (або раби) Божого [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 66];  

9. Звертання до ЛЮДЕЙ (БРАТІВ, ДІДА): Брати мої ріднії, не 

проливайте крові червонії, бо кров іти перестане, а п’ятниця й неділя 

щотижня настане [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 89];  Їхав стар дід на білім 

коні. / Ти, діду, устань; а ти, кров, іти перестань [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

90];  

10. Звертання до антропоморфізованих хвороб, названих на ім’я: 

Вразе-Іване, вразе-Степане! Я тебе вимовляю, на місце посилаю. Вразе-

Денисе!.. Вразе-Дем’яне, вразе-Романе!.. Чи ти, вразе-Денисе, чи ти, вразе-

Степане, чи ти, вразе-Голяне, чи ти, вразе-Танасе, чи ти, вразе-Тарасе, я 

себе вимовляю, на місце посилаю [Ви, зорі-зориці…, с. 102]; Вразе-Власе, 

вразе-Опанасе! Я тебе замовляю, правою рукою загортаю…[Ви, зорі-

зориці…1991, с. 104]. 

Отже, виділяємо такі семантичні групи звертань в українських 

замовляннях: звертання до Бога й християнських святих; звертання до 

астральних об’єктів та явищ природи; звертання до речовин (вода, кров); 

звертання до тварин; звертання до рослин; звертання до хвороб і містичних 

істот, які виступають їх уособленням; звертання до вогню; звертання до 
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предметів як об’єктів магічного впливу; звертання до братів, діда; звертання 

до хвороб, названих на ім’я. 

При вивченні народних замовлянь слід особливо зважати на те, що 

АСТРАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ та інші явища природи (ВОГОНЬ, ВОДА, ВІТЕР 

тощо), тварини та рослини в межах архаїчного язичницького світогляду 

існували як міфологізовані й персоніфіковані суб’єкти, що в сукупності були 

елементами КОСМОСУ. Звертаючись до них зі спеціальними словами, 

людина вважала себе здатною на них впливати (про роль сугестії в 

первісному суспільстві див. палеопсихологічні дослідження Б.Ф. Поршнєва 

[409]). Саме тому звертання Єфросинії Ярославни, дружини головного героя 

«Слова о полку Ігоревім», до Сонця, Дніпра і вітру слід розглядати як 

заклинання стихій-божеств, функціонально близьке до замовлянь. 

Сучасні дослідження українських народних замовлянь узагалі і 

специфіки їхніх мовних засобів зокрема дозволяють реконструювати 

магічний світогляд слов’ян-язичників, їхнє ставлення до слова і космологічні 

уявлення як міфологічне осмислення навколишньої природи. 

 

 

 

4.3.4. Формули замикання- відмикання   

 

В.П. Петров, вивчаючи замовляльні образи, зазначає, що образи 

«замка» і «замикання» мають подвійне вираження: крім словесного, також і 

обрядове, виявлене в обрядових діях [395, с. 113]. Спираючись на сучасні 

досягнення когнітивної лінгвістики, ці образи можна тепер визначити як 

концепти. 

Обряд – це виконання людьми символічно-умовних дій, якими 

супроводжують певні події родинного життя (народження, весілля, похорон 

та ін.), календарні свята, а також окремі трудові процеси (сіяння, косовиця) 
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[280, с. 77]. Магічні обряди та ритуали поєднували в собі різноманітні 

прийоми та дії – рухи, маніпуляції з використанням певних речовин, 

предметів, але первісно всі вони пов’язаніз МАГІЧНОЮ ДІЄЮ СЛОВА, 

його впливом на сили, що існують у світі [280, с. 80]. 

Необхідно вивчити функціонування словесної формули замикання – 

відмикання у текстах українських замовлянь. Варто проаналізувати 

досліджувану формулу в замовляннях різних тематичних груп: лікарських, 

сімейно-побутових та господарських; визначити елементи текстового 

обрамлення, у зміст яких входять образи замка і ключа. 

Лікарські замовляння спрямовані на конкретні потреби, наприклад, на 

замовляння окремої хвороби, або цілого комплексу їх, як-от: Єсть за морем 

дуб – / У вись високо, а в глиб глибоко, Під тим корнем копит-ключ; / Той 

ключ усю землю одмикає. / Всі немощі одбирає. / Одбири ти, копит-ключ, 

болість / У раба (або раби) Божого [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 66]. Концепт 

КЛЮЧ пов’язаний з уявленням про те, що хворобу можна відібрати і цим 

урятувати людину.  

Словесна формула замикання актуальна в замовляннях крові, як-от: 

Летіла ворона через море, / ключі загубила. / Божа Мати йшла, / ключі 

знайшла, море замкнула, кров замовила [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 78]. Вона 

акумулює внутрішню енергію невидимого впливу [Вербальна магія українців 

1998, с. 12]. 

У замовлянні від хвороби: Будеш собі за морем ніч ночувати, будеш у 

морі пісок норити, воду пити, будеш у лісі коріння крутити, гілля ломити. А 

тут тобі не місце, бо замикаються костели, монастирі, престоли, замкне 

ту кість, ту болєзнь рожденій, порожденій, молитвеній (Ганні) до ниньки до 

віку. Амінь[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 304] та від грому: Ой, це ж не сон, моя 

матінко, це щирая правдонька, не дивіться на мою муку, беріть хрест у 

правую руку, та по всім світу глаголіть, хай розтвориться, пекло 

затвориться на віки віків. Амінь [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 296] поряд із 
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елементами замикання бачимо молитовну лексику. Ці тексти підтверджують 

думку про те, що в основі замовляння як вербальної магії лежав інтуїтивно, 

творчо відкритий психо-фізіологічний феномен, згідно з яким слово здатне 

змінювати процеси, що відбуваються в організмі людини і світу [Вербальна 

магія українців 1998, с. 12]. 

У сімейно-побутових замовляннях часто функціонують 

словосполучення роти затикати, ротів не роззявляти: На коні їду, а 

гадюкою поганяю, усім, усім моїм неприятелям роти затикаю [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 307]. У наступному замовлянні порівняння виявляє ознаки 

побажання, виконання якого відповідає встановленню паралелістичної 

рівності: Лаво, лаво. Становись направо! Як тобі направо не ставати, 

гіллям не маяти, листям не трепетати, щоб так на мене ворогам і 

супостатам і неприятелям ротів не роззявляти…[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

307]. 

Словесні формули замикання близькі до формул огородження, 

основними концептами яких є ЗОРЯ, СОНЦЕ та МІСЯЦЬ, як-от: Іду я на суд: 

сонце в лице, місяць в плече. / Зорею підпережуся – нікого не боюся [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 309]. Найчастіше космоніми у таких текстах замовлянь, 

виявляючи зв’язок замовляльника, замовника й усього обряду з Усесвітом,   

функціонують як елементи одягу, наприклад: Іду я з дарником і з паскою, – 

до мене пани з доброю ласкою; я зорею підпережуся, та нікого не боюся[Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 308]; Іду між мир муром мурованная, а зорями 

одягненая, місяцем підперезаная, пречистая моя тварь, щоб мені, рабі 

Божой (…) весь мир рад [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 317]. У замовлянні від 

ворогів, як-от Дрібними зорями освічуся. / Ясним місяцем підпережуся – / Я 

вас, ворогів, не боюся! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 322], формула огородження 

набуває міфологічного змісту, оскільки ЗОРІ, МІСЯЦЬ постають основними 

об’єктами, за допомогою яких людина почуває себе захищеною.  
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Подібним замовлянням притаманна також християнська лексика 

(хрест, ангел, Бог, імена святих), наприклад: На хресті лягаю, хрестом 

покриваю, / Хрест в головах, покрови в ногах, / Гангели по боках [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 318]; Бо я нічого не боюся, / Бо коло мене на варті / Три 

святих стоїть: Єден – Архіїл, другий – Гавріїл, / Третій – Георгій 

Побідоносець [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 318]. Такі замовляння іноді 

набувають ритмічної форми, віршованого вигляду, і тому нагадують пісню: 

Лягаю спати – даю Богу знати. / Хрест переді мною, / Бог зі мною [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 333]; 

Концепти КЛЮЧІ і ЗАМИКАННЯ, поряд із концептом 

ОГОРОДЖЕННЯ, є загальною належністю первіснообщинного фольклору, 

виростали на ґрунті первісного мислення і не були літературними 

запозиченнями [376, с. 113]. Трапляються тексти, у яких функціонують 

лексеми на позначення християнських святих (Пресвятая Богородиця, 

Господь Бог), а також назви елементів язичницьких вірувань (сонце, місяць, 

зоря), адже, за визначенням М.І. Костомарова, визначальною складовою 

слов’янського язичництва є світлопоклонництво [253, с. 6]. Наприклад: Іду я 

між люди, правою ногою ступаю. Протів мене Пресвятая Богородиця йшла, 

і в руки ключа брала, і моїм ворогам пащеки й ялита замикала, і ризами 

своїми мене прикривала, Господа Бога на поміч  за мене благала. Сонечко в 

личко, місяць у плечі. Зорою підпережусь, ворогів своїх ніколи не боюсь [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 312]. 

Концепт ЗАМОК зустрічаємо в текстах порівняльного характеру, 

наприклад: Як в церквах, як в комірках замки замикаються, так щоб нашим 

ворогам губи й зуби замкнулись [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 328]; Як у церквах, 

та в коморах замки замикаються, так що нашим ворогам зуби і губи 

позамикало! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 328], адже замовляння засновані на 

вірі в реальність порівняння. В інших видах фольклору порівняння – 

зображальний засіб, спосіб можливо більш реального зображення дійсності; а 
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в замовляннях порівняння – засіб впливу на дійсність, засіб реалізації відомої 

практичної мети [395, с. 123]. 

Не завжди в замовляннях доречне використання яскраво вираженого 

порівняння. Так, зустрічаємо тексти зі словесною формулою замикання, у 

яких формальні риси порівняння відсутні: Як стану я на воротях правою 

ногою, правою рукою. / Говорю я речі, праве моє слово, / Замикаю я замки, 

замикаю, / Своїм ворогам близьким, далеким сусідам / Зуби й губи, речі, плечі 

й рот. / Щоб ротів не роззявляли, зубів не розмикали, / Язиком не клеветали 

на рабу Божу (ім’я) / Осудного слова не казали [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

324]. 

Після замикання ключі зазвичай викидають у море, наприклад: Жив 

чоловік (…) у панів, не схотів панам служити, та пішов по чужих землях 

блудити, та прийшов до зеленого гаю, до тихого Дунаю, глянув на море: на 

синьому морі стоїть острів, на тім острові стоять три ліжка синіх, на тих 

ліжках сидить три пани сивих; думали, гадали (…), суд розбирали і ключі в 

море попускали. Хто сі ключі дістане, тоді на нарожденого, молитвеного, 

хрещеного (…) суд устане [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 314]. Беручи до уваги 

детальний опис дій у тексті, можливо, що ключі справді викидали у воду 

(море), тобто ключі були частиною певного обряду, як-от: Вийду я за ворота, 

гляну на праве плече, замкнувсім ворогам роти, закину ключі в синєє море. 

Хто тия ключи мусить достати, той мої мусить речи розобрати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 310]. 

Але трапляються такі тексти замовлянь, у яких описані труднощі 

(ключів аж сімдесят, усі вони залізні, їх закидають в окіян-море та ще й під 

білоріз-камінь), щоб у паралельному зіставленні показати неможливість їх 

дістати, як і спричинити неприємності людині: Я цей суд опровергаю, 

заключаю і замикаю в сімдесят ключів залізних і в окіян-море, під білоріз-

камінь ключі закидаю, а хто ж тиї ключі достане, то той мені, рабі Божій 
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(такій-то чи такому-то), в цім суді супротивником стане [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 327].  

А після того, як отелиться корова, закривали хвіртку і шептали 

замовляння-діалог, адже такий обрядовий комплекс господарського циклу не 

міг існувати без замовляльного тексту на кшталт: Їхав св. Юрій на червоній 

горі, на червонім коні, червоні поводи. Його Мати Божа зустрічала, св. Юра 

питала: «Куди їдеш, св. Юрію?» – «Їду я до народженої, хрещеної, 

молитвеної раби божої (ім’я корови), її коровицю Господню благословляю 

оберегати, остерегати, злих тварів не допускати, бо я буду злим тварам 

золотим мечем голови рубати, золотим ключем роти замикати, й зуби й 

губи, й очі одвертати, щоб на мою коровицю, Господню благословицю, ніщо 

очей не витріщало, рота не роззявляло, зубів не вишкиряло, молока в неї од 

нині й довіку не відбирало, бо то був св. Смеркачу, ти, Господній Замикачу, 

замикаєш ти по білому світу церкви, монастирі, замкни мою хвіртку й не 

пусти до моєї коровиці злого духу од нині й довіку» [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

267], у якому лексемаключі вжита з епітетом золоті, який у давній 

християнській символіці є символом сонця, нетлінності Бога [Цветовая 

культура 1988, с.141], адже в замовляннях не буває випадково дібраних 

епітетів [Петров 1981, с. 126]. Такі події набувають сакрального характеру, і 

замовляння нашіптують незвичайні особи, у цьому тексті це Матір Божа, 

святий Юрій. 

Сімейно-побутовим замовлянням, наприклад, від лайки, у яких 

функціонує формула замикання, властиві звертання до МІСЯЦЯ: Святий 

місяць Оврам, ходиш ти поза горами, поза всякими долами. Замикай церкви 

і башти, замикай моїм ворогам роти, щоб вони на мене роти не роззявляли, 

зубів не розціплювали, молитвеного народженого (такого-то) не займали 

[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 332]; Ти, місяцю-смеркателю, смеркаєш. 

Запираєш комори, обори, замкни йому зуби, щелепи, прищелепи, щоб він 

проти мене очей не витрищав, рота не роззявляв [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 
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321]; до НОЧІ: Ніч темна, ніч тишна, сидиш ти на коні буланому, на сідлі 

соколиному, замикаєш ти комори, дворці й хлівці, церкви й монастирі і 

Київські престоли. Замкни моїм ворогам губи і губища, щоки й пращоки, очі 

й праочі, щоб вони на мене нарождену, хрещену і молитвовану рабу Божую 

зубів і очей не витріщали… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 326]. Хоч перша 

частина наведених вище замовлянь містить фантастичний опис подій, то 

друга – конкретну і реалістичну мету, як-от: замкнути зуби, щелепи, губиі 

губища, очі та ін.  

А ось так замовляли хату від ворогів на Водохреща, звертаючись до 

Бога: З добрим помислом відчини, Боже, двері. / З недобрим помислом – 

зачини, Боже, двері [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 323]. Подібні тексти містять 

елементи прохання та антонімічні пари: добрим – недобрим, відчини – зачини. 

Триразове і багаторазове підсилення образу є своєрідною особливістю 

замовлянь, характерним засобом поетики [395, с. 128], як-от у тексті: 

Закриваю браму тричі / На всі сторони і на всі світи, / Уся чорнота у Наву 

відійди. / Хай душа (ім’ярек) світла і чиста / Водою Даною святою 

омиється, / І у води землі-матінки злиється. / І у третій раз хай брама 

закриється [Замовляння 2007, с.19] брама закривається тричі на всі сторони 

і на всі світи, адже числове, кількісне, а також просторове посилення образу, 

що виростає з бажання посилити дію замовляння, призводить до виникнення 

нового, якісно відмінного образу, зазвичай з космічним змістом [395, с. 128], 

ЗАМОК і КЛЮЧ входять до змісту закріпок як елементів текстового 

обрамлення українських замовлянь, як-от: Коли тії п’ять братів, докупи 

зійшовшись, будуть за одним столом сидіти, пити, їсти, гуляти, добрії 

мислі мати, суди судити, пересуди брати, тоді в раба Божого Івана зубная 

кость, жовтая і білая, буде боліти, і моєму слову ключ і замок. Амінь, амінь, 

амінь [Замовляння 2007, с. 46]; Встань собі, встановись, / Золотим поясом 

пережись, / Золотими ключами замкнись! [Вербальна магія українців 1998, 

с. 64]. Також трапляються лікувальні замовляння, де вони іноді 
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функціонують у конструкціях, у яких повідомлення про словесні дії мовця 

фіксовані у спонукальних формулах, наприклад: З чим народився раб Божий 

(ім’я) – / Тим і хворів раб Божий (ім’я): / тепер ти не хворітимеш! / Будьте 

мої слова легкі, крепкі: / Тим словам замок – море, ключі – зуби. / Худа думка, 

ступай у вітер, / Вітер – у камінь, камінь – у воду. / Будьте мої слова крепкі 

та міцні, / Міцніші від булатного ножа, / Крепші від орудійного ствола. / 

Уста мої – замок, язик мій – ключ! [Вербальна магія українців 1998, с. 31]. 

Отже, словесна формула замикання – відмикання функціонує в таких 

групах текстів замовлянь: лікарських, сімейно-побутових та господарських. 

Для них характерні звертання до Бога, місяця, ночі; числові та просторові 

посилення образів; використання прохань і наказів; фантастичні описи подій. 

Епітети залізний, золотий, якими наділена лексема ключ, не випадкові, адже 

надають текстам поетичності та сприяють переконливості в позитивній дії 

замовляння. Словесні формули замикання близькі до формул огородження, а 

концепти ЗАМОК і КЛЮЧ входять зазвичай до змісту закріпок як елементів 

текстового обрамлення українських замовлянь. 
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4.4. Неструктуротвірні формули замовлянь 

 

 

4.4.1. Формули порівняння 

 

Великого значення надавав дослідженню порівняння О.О. Потебня, 

підкреслюючи, зокрема, що пізнання здійснюють за допомогою порівняння 

пізнаваного з раніше пізнаним [418, с. 169]. Вихідною точкою думки є 

сприйняття явища, котре безпосередньо діє на чуття. Але у власне порівнянні 

це явище аперцептоване чи пояснене двічі: спочатку безпосередньо в тій 

половині порівняння, яке виражає символ, потім – разом із ним у другій 

половині, зміст якої стає ближчим для суб’єкта думки і менш доступним для 

безпосереднього сприйняття [419, с. 44]. Значить, порівняння є як засобом 

пізнання світу, так і результатом пізнання. 

Порівняння є основою творення будь-якого образу. Психологічно 

будь-яке словоутворення в художньому тексті проходить три стадії розвитку: 

1) стадію епітета, 2) стадію порівняння, коли епітет викликає новий предмет, 

3) стадію алюзії (натяку, символізму), коли боротьба двох предметів утворює 

новий предмет, що не міститься в обох членах порівняння. Стадія алюзії має 

різні фази, коли відбувається перенесення значення за кількістю (стадія 

синекдохи), за якістю (метонімія), коли замінюється один предмет іншим 

(метафора). В останній фазі одержуємо символ, тобто нероздільну єдність, 

засіб виразності в цьому значенні є суттю засобу символізації або початкової 

творчої діяльності, нероздільної пізнанням [79, с.  75]. 

Мовне порівняння – компаративема – це будь-яка конструкція мови, 

яка реалізує пізнавальний акт установлення тотожності, схожості та 

відмінності, тобто синтаксичне утворення, основу змісту якого становить 

компаративна семантика [617, с. 153]. Воно характеризоване надзвичайною 
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різноманітністю позначуваних об’єктів довкілля, на яких може ґрунтуватися 

компаративна семантика.  

Порівняння, природно, функціонують у тексті. О.А. Остроушко 

пропонує таку дефініцію поняття текст (у лінгвістичному розумінні): 

текстом є складне семантичне, структуроване за певними зразками й 

правилами мовне утворення, яке характеризується інформативністю, 

цілісністю, зв’язністю, відносною завершеністю й спрямоване на виконання 

певного комунікативного завдання [376, с. 31].  

Семантична структура тексту багатопланова. Семантику тексту 

становить не тільки сукупність денотатів як об’єктивних, номінативних, 

фактичних, предметно-реляційних компонентів значення [ЛЭС, с. 129], а й 

множина стилістичних, прагматичних, модальних, емоційних, суб’єктивних 

відтінків значення [376, с. 36]. Також органічною частиною семантики тексту 

є ті смисли, які виникають у мовця й адресата на ґрунті різного роду 

асоціативних зв’язків [376, с. 36].  

Тексти малого обсягу (як-от: замовляння, анекдоти, газетні 

повідомлення тощо) складаються з ряду висловлень і утворюють звичайно 

один комунікативний блок [376, с. 42].  

У текстах українських замовлянь знаходимо численні порівняльні  

структури, передусімоцінно-емоційної семантики. Зокрема, тут знаходимо 

порівняльні сполучникові конструкції (зі сполучником як).  

Так, міфологічно наснажене порівняння ЛЮДИНИ зі ЗВІРОМ 

ґрунтоване на характеристиці символічного концепту, наприклад, ВОВК. 

ВОВК – символ зла; насильства; кровожерливості; жорстокості; лицемірства; 

хижака; чужого; самотнього; ненаситі, жадібності; символ ночі, зими, смерті; 

зрідка – символ жертви обставин; символ хороброго воїна; помічник героя-

добротворця в казках тощо [326, с. 55]. У замовлянні від лайки Ти, місяцю-

смеркателю, смеркаєш. Запираєш комори, обори, замкни йому зуби, щелепи, 

прищелепи, щоб він проти мене очей не витріщав, рота не роззявляв. Я їду 
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проти його чорним волом-бовкуном, щоб йому став язик кілком. Я 

солов’їними очима обдивлюсь, ведмежою силою доборюсь і тебе, негідного, 

не боюсь.Я перед тобою, як вовк, а ти перед мною, як шовк [Замовляння 

2007, с. 109] спостерігаємо трансформацію ВОВКА та надання йому 

символічного значення захисника від злих сил. М.К. Дмитренко зазначає, що 

концепт ВОВК у фольклорі – символ зла, агресії, чужої небажаної сили 

(окрім, звичайно, прокльонів, лихих побажань: Щоб тебе вовки з’їли!, Щоб 

ти з вовком зустрівся!) [153, с. 228]. 

Порівняння АСТРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ із ТВАРИНАМИ зустрічаємо в 

таких рядках: Молодик – мов бик, / У морі купався, / Та й нам показався. / 

Йому золоті роги, / А нам воли та корови, / Йому ж на сповня, / А нам на 

здоров’я. / Дай, Боже, Тебе випроводити, / А другого діждати [Замовляння 

2007, с. 85]. МІСЯЦЬ порівнюють із БИКОМ, адже бик – давній тотем 

слов’ян, символ космічних сил – Місяця [153, с. 205]. Наведений вище 

приклад замовляння щоб у господарстві велося доводить, що бик символізує 

достаток у родині. 

Порівняння КРОВІ з ДЕРЕВАМИ (кіл дубовий) у замовлянні крові На 

синьому морі стоїть білий камінь, на тім камені два брати січуться, 

рубаються, великі рани завдають – і кров не йде. Стій, кров, як кіл 

(дубовий) [Замовляння 2007, с. 43] ґрунтується на визнанні народною 

традицією символічного значення «твердий, могутній, довговічний» 

стосовно такого культового дерева, як ДУБ. Крім цього, вербалізація 

концепту ДУБу лікувальних замовляннях показує ставлення до цього дерева 

як до оберегу. Як зазначає М.К. Дмитренко, у замовляннях від крикливців, 

щоб дитя добре спало, чоловіча стать ідентифікована з дубом, жіноча – з 

березою: Дубе, дубе! Ти чорний, у тебе, дубе, білая береза, у тебе дубочки 

синочки, а у березочки дочки. Тобі, дуб і береза, шуміть і рости, а 

рожденному, хрещеному рабу Божому Івану спать та рости! [153, с. 146]. 
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Купаючи дитину зразу після народження, першу купіль робили з 

чистої води, частіше з вивару вівса, «щоб був багатий і плідний, як овес». 

Під час першої купелі завсіди говорили: – Здоровий був, мій синочку 

(донечка), з далекої доріженьки! Намучився, поки до світу Божого ясного 

дістався. Рости здоровий та кріпкий, як дуб, гнучкий, як лоза, бистрий, 

як вода [Замовляння 2007, с. 22]. У подібних замовляннях побажання 

здоров’я немовляті порівнювали з міцністю дуба, гнучкості – з лозою, 

спритності – з водою, плідності – з вівсом. Це свідчить про усвідомлення 

людиною фізичних якостей дуба, лози, вівса, води та їхню дальшу 

міфологізацію. 

Зазвичай, за народною традицією, у замовляннях ДІВЧИНУ 

порівнюють із ЗОРЕЮ, наприклад: Хай дівка росте, як ясна Зоря, 

працьовита, талановита, красою зеленою умита [Замовляння 2007, с. 18]. 

Як зазначає М.К. Дмитренко, ЗОРЯ – це ідеальний символ дівчини, жінки 

[153, с. 113]. Традиційним епітетом до лексеми зоря є ясна, що ми й 

спостерігаємо в наведеному вище прикладі. 

Порівняння хвороби з представником фауни – змією ґрунтоване на 

характерних показниках, а саме: змія, кусаючи, завдає людині болю, так і 

хвороба завдає їй страждань: Відчинились врата, / З них мати прийшла, 

приплід принесла. / А за нею тягнуться темнії змії – хвороби лихії. / 

Відступіть від матері чистої, матері славної, / Усіма Богами береженої, 

вірної / Православної…[Замовляння 2007, с. 17]. Звідси й відповідні епітети 

до лексем: змії темнії, хвороби лихії. 

Порівняння МІСЯЦЯ з СЕРПОМ базоване на означенні міфологічної 

ідентичності форм молодого місяця і серпа, як-от: Місяцю молодий, ти як 

серп золотий! / Хай тобі буде на підлов’я, / А мені – на здоров’я! [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 222]. М.К. Дмитренко пише, що на молодий місяць люди 

застосовували лікувальну магію слова, звертаючись саме до місяця, адже 

коли його не було на небі, то він сходив у потойбічний світ, у світ мертвих; 
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вважали, що молодий місяць може забрати в людей хвороби і віднести в те 

мертве царство без повернення; недарма, коли старий місяць, умираючи, 

зникає, а новий з’являється, то люди просять у нього допомоги [153, с. 110]. 

Від криксів дитини замовляли: Ходять до нас, (Кирило), люди, будьте 

такі, як люди. І спи, й рости, й гуляй… Чужі діти, як козенята, а (Кирило) 

як вовк… [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 204]. Перша частина порівняння 

пов’язана з визначенням позитивних якостей людини: доброти, співчуття, 

порядності, доброзичливості та ін., адже саме такі люди мають ходити до 

хати, щоб не зурочити маленьку дитину. Про порівняння людини, у 

згаданому випадку – дитини, з вовком, ішлося вище. 

У замовляннях від плаксивців спостерігаємо порівняння дитини з 

ангелом Божим і надання їй якостей, притаманних порівнюваному: веселий, 

славний, здоровий, наприклад: Від кого те є, хай той і плаче, / А рождений, 

хрещений (Дмитрик) / Хай буде веселим, славним, здоровим, / Як ангел 

Божий, а далі бачимо порівняння ангела Божого (якого просять доглядати за 

дитиною) з Богом, як-от: Хай ангел Божий доглядає / Цього родженого 

(Дмитрика), / Як Бог у своєму царстві, / Аби дитина була веселою / На віки 

віків [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 199]. 

Більшість замовлянь спрямована на подолання злих сил, і наші 

пращури реально уявляли, як саме має зникнути зло. Цей процес порівнюють 

із тим,як дими розходяться, як врата відчиняються, як книги 

розкладаються, наприклад, у тексті українського замовляння: Дай же, 

Господи, спання від нинішнього дня; все зло відганяю, відійди від нього враз 

все зло, як дими розходяться, як врата відчиняються, як книги 

розкладаються [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 190]. 

У замовляннях волосу Розійдися, розтечися, як вітер у полі, як хвиля 

по воді…[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 173] порівнюють зникнення цієї хвороби 

з природними явищами, як-от вітер, вода. Зауважимо, що визначальними 



385 

 

вцьому контексті є дієслова розійдися, розтечися, які несуть особливе 

емоційне навантаження.  

Порівняння, базоване на якостях піску та клоччя, спостерігаємо у 

замовлянняхепілепсії: Щоб ти держалася, як пісок на вилах! / Щоб ти 

тремтіла, як клоччя на веретені! [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 142].  

Багато замовлянь спрямовано на втамування зубного болю. Природно, 

що зуби справді не болять лише у мертвого, тому виправдане порівняння в 

такому тексті: Щоб так у новорожденного, молитвенного, іменованого (…) 

не боліли зуби, так, як і в мертвого [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 132]. У 

подібних замовляннях, крім зазначеного вище, спостерігаємо порівняння зуб 

– дуб, наприклад: Ти місяцю молодий, в тебе ріг золотий. Питайся ти 

старого й малого, чи болять зуби у мертвого? Не болять, не щемлять. Щоб 

так зуб, як дуб [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 129]. Порівняння на основі 

властивостей металу зустрічаємо в такому діалогізованому тексті замовлянь: 

Тіки мертвих питатися: / – Чи вас зуби болять, / Чи в вас зуби щемлять? / – 

Ніт, ні болять, ні щемлять, / Як залізні лежать [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

131]. 

Замовляння хвороби враз за допомогою лексики з негативною 

конотацією супроводжено такими порівняннями: Не коли, як баран, / Не 

реви, як бугай [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 106]. На основі властивостей 

предметів, у згаданому тексті – легкість пір’я, маємо порівняння, як-от: Будь 

легенький (враз), як пір’їна, будь легенький, як мачина [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 103]. 

Побажання-порівняння часто базоване на семантичних паралелях 

«людина – дендролексема», «людина – предмет», як-от: Щоб роджений, 

хрещений (Федір) / Був здоровий, як горіх, / Як твердий камінь [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 23]. 

Відзначимо функціонування порівнянь із елементами як – так щоб, 

яке ти – щоб і я, наприклад: Гора з горою, камінь з травою, риба з водою! Як 
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камінь закаменів, так щоб крикливці заніміли! [Замовляння 2007, с. 23]; Яке 

ти (сонце – С.Ш.) ясне, величне, прекрасне, щоб і я така була ясна, велична, 

прекрасна, перед усім митом християнським [Замовляння 2007, с. 8]. 

Отже, образи порівнянь містять багату символіку переважно 

дохристиянського, народнопоетичного походження, вербалізовану 

різноманітними мовними засобами. Здебільшого вона пов’язана з певними 

стереотипами, що склалися у сприйнятті людиною тваринного, рослинного, 

предметного світів. Лише в контексті ми можемо визначити семантику 

елементів того чи того порівняння, яке є одним із домінантних лексичних 

засобів репрезентації особистості творця народних замовлянь. 

 

 

 

4.4.2. Формули відсилання-вигнання 

 

Маємо на меті вивчити функціонування словесної формули 

відсилання-вигнання в текстах українських замовлянь, серед іншого, 

проаналізувати зв’язок досліджуваної формули з елементами пригощання, 

прохання, наказу, відлякування; визначити зв’язок дії і словесної формули 

залежно від уявлення про хворобу. 

Дослідження О.А. Остроушко дозволяє зробити припущення, що 

максимальною чіткістю, стійкістю й прозорістю структури в межах 

української магічної традиції характеризовані окремі словесні магічні 

формули; відповідно, найстійкішими є однофразові тексти замовлянь. 

Кількафразові ж замовляння є часто поєднанням кількох рівноправних у 

функціональному відношенні структурно-смислових частин, утворенням, що 

реалізоване переважно на рівні дискурсу; виконавець може змінювати обсяг 

тексту за рахунок розширення його чи скорочення, може варіювати порядок 
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розташування окремих висловлень у складі цілісного магічного тексту [376, 

с. 8]. 

В.П. Петров зазначає, що формула відсилання-вигнання є основною 

словесною формулою в замовляннях від хвороби [395, с. 89]. Поряд із 

двочленними формулами порівняння трапляються також інші, які мають 

одночленний характер: формули звернення, прохання, наказу, вигнання і т. д. 

[395, с. 86]. 

Для календарно-сезонних замовлянь характерні формули звернення-

закликування відповідно до того, що до змісту обряду включене також 

пригощання [395, с. 86]. Замовляння можуть починатися формулою 

звернення, яке доповнене формулою запрохування-закликання, або ж 

формули звернення, заклику в замовляннях від хвороби сполучаються в 

більшості випадків із формулою прохання або наказу, щоб хвороба вийшла з 

хворого [395, с. 87], наприклад: Добривечір вам, плаксивиці! Просять вас 

крякавки на вечорниці. Йдіть собі, де люди не ходять, де вітер не віє, де 

сонце не гріє, на ліса-лісниці, там ваші сестриці, там вам бувати, лісом 

ламати, плаксивицями не брати [Замовляння 2007, с. 24]. 

Досить часто формули вигнання сполучаються в замовляннях із 

частуванням, пригощанням. Годилося приобіцяти хворобі щось доброго, 

смачного, горілки, яблука, меду, вареників, щоб вона вийшла з хворого. Як 

підкреслює В.П. Петров, ми обертаємось у сфері суто побутових, звичайно 

життєвих узаємин [395, с. 88]. 

Часто формули вигнання з’єднані в замовляннях із указівкою на річ, 

тварину, рибу, рослину і т. д., на яку має перейти хвороба [395, с. 88], 

наприклад, віск: В череп’яну миску наливають воду, куди кладуть навхрест 

палички з віниччя. Розтоплений віск наливають у миску, яку тримають над 

головою. Вичитують: Виходь всяка болість із людини: / З кості, з жил, із 

сустав, / З крові, з шпигу. / Де вітер не віє, / Де сонце не гріє, / Де глас Божий 

не заходить, / Де престоли не стоять, / Де дзвони не дзвонять, / Де собака 
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не бреше, / Де дівка коси не чеше – / Там вам волю мати…[Ви, зорі-зориці 

1991, с. 16]; Як топиться віск на грані, як сіль на воді, як розходяться хмари 

на небі, то так ця бола має пропасти від (Віри) хрещеної. Щезни, пропади 

від (Віриної) крови, від тіла білого, від (Віриного) ім’я [Ви, зорі-зориці 1991, 

с. 14]; Вийди, пристріт, переляк, навій, сквозняк, / Віхор, віхриця, сквозняк, 

сквозниця, / Навій, навійниця, лунатік, параліч, / З лому, з щему, з глуху. / 

Зійдіте, всякі хвороби, / Які є захворювані, на віск вийдіть: / Від огня, від 

меча, / Від нашествія Духа святого [Ви, зорі-зориці 1991, с. 17]. 

Щоб хвороба вийшла, її лякали, наприклад у замовлянні від укусу змії 

чи гадюки: Гадине-царице, повиймай зуби, бо буде тобі те, що тій жінці, що 

проти неділі у суботу прала, муку придбала, та буде ж тобі те, що тому 

чоловікові, що проти неділі у суботу рубає дрова [Замовляння 2007, с. 101]; 

Скажи і прикажи, / І винную віддай, / А якщо не прикажеш, / То я піду до 

Господа Бога / Ісуса Христа Бога нашого, / Попрошу огненного меча. / 

Мечем висічу, / Огнем висмолю [Ви, зорі-зориці 1991, с. 292]. Узагалі 

виникали труднощі при розмежуванні хвороби й хворого. Щоб хвороба 

вийшла з хворого, для цього її били, але, власне, били не її, а натомість 

хворого [395, с. 88]. 

Відлякувальну функцію в замовляннях виконували не лише словесні 

формули, а й вогонь, що має очищувальну символіку, адже в замовлянні від 

стисків у дитини розводили на припічку вогонь і казали: Йшла я кісними 

вулицями / Та зостріла два чоловіки; / Дали мені (вони) хліба-соли, / А я їм –  

стиски-стиски, – / Вітрянії, водянії, супротивнії, / Подумані, погадані, / 

Наслані, наказані, примовлені… [Ви, зорі-зориці 1991, с. 196]. 

Усі словесні формули в замовляннях, а так само й відповідні 

супровідні дії, безпосередньо пов’язані з уявленнями про хворобу. Словесна 

формула може бути лише поясненням дії, але і дія і словесна формула 

однаково залежать від уявлення про хворобу. У якому б зв’язку в кожному 
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окремому випадкові не виступали дія й словесна формула, усе ж таки і перша 

і друга однаково підпорядковані уявленню [395, с. 89].  

Хворобу можуть уявляти одягом, який можна зняти, а тим самим 

позбутися немочі: Мати Божа, заступнице, / Зніми з мене сухоти й гризоти, 

/ З легень, з печень, / Із серця, з-під серця, / Із білих рук, з босих ніг [Ви, зорі-

зориці 1991, с. 15]. 

Якщо хвороба приходить, то, щоб позбутися хвороби, треба її 

відіслати, вигнати [Петров, 1996, № 3 – 4, с. 89], як-от: Виганяю зло: з голови, 

з-під голови, / В голові буйності не бувати, / Глухотою, німотою, сліпотою / 

Не чути, не знати [Ви, зорі-зориці 1991, с. 19]. Спостерігаємо 

функціонування дієслова перекидатиме, яке має значення переміщення від 

предмета, як-от: Ротом говоритиме, а губами здуватиме, через тин 

перекидатиме, щоб зосталось чисте, як молоко та золото [Ви, зорі-зориці 

1991, с. 12]. 

Тексти зі словесною формулою відсилання-вигнання вирізняються  

значенням наказу і вимоги та мають у своєму складі дієслова відсилаю, як-

от: Я тебе, скусо, в Чорне море відсилаю, там іди в чорні води купатися, у 

каміння перебиратися, в камінні колишися, від (Віри) хрещеної щезни, 

пропади [Ви, зорі-зориці 1991, с. 13]; Я на тебе, скусо, силу маю, я тебе за 

дев’яту межу відсилаю. Аби ти щезла, пропала, аби ти сили не мала. Аби ти 

моці не мала біле тіло сушити,  червону кров пити [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

13]; вийдіть, зійдіть: Вийдіть, всякі хвороби, / Які не є захворовані. / 

Вийдіть – задумані, зачаровані, / Заспані, наслані, / З охоти, з роботи. / 

Вийдіть – котячі, собачі, / Волячі, курячі, овечі, / Дівочі, парубочі. / Зійдіте, 

всякі хвороби, / Які є захворювані, на віск вийдіть [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

18].   

Хвороби відсилають не тільки на віск, а й викачують яйцем, 

наприклад: Хвороба, що називається підвієм (параліч), буває, за народним 

віруванням, від підсіювання хворого вітром, а особливо вихором. Від неї 
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може пособити тільки баба, викачуючи хворого яйцем… Нічний, північний, 

полуденний, сходовий, нудний і сердешний; я ж тебе вимовляю, водою 

виливаю, яйцем викачую, на пущи і на сухий ліс одсилаю… Три рази баба 

плює, затим яйце, яким викачувався хворий, треба віддать собакам 

[Замовляння 2007, с. 64–65]. 

Процес умивання є також елементом вигнання хвороби, наприклад: 

Умиваються водичкою гори і долини, і вмиваю (Віру) хрещену від цієї скуси, 

умити її до життя до веселого і тихого спання [Ви, зорі-зориці 1991, с. 13]. 

У подібних замовляннях словесна формула є вербалізацією дії, як-от: Коли 

хтось нагле захворіє, а видат, що то від уроків, бо тоді хворому дуже течут 

сльози із очей, то тоді ідут до баби, до такої, котра знає баяти від уроків, 

берут із собов кусок хліба, часник і не кланяються, передают бабі. Баба бере 

кусок хліба, часник і над ним говорит…Далі приносять ті річі, тоді хворого 

обмивают, і тим часником пошутруют части тіла хворого. Хворий за тим 

має три рази плюнути в ту воду, а ту воду тоді виливают на західноє місце 

[Замовляння 2007, с. 33-34]. Слину (плювок) часто застосовують у магії 

багатьох народів та епох (пор. плювок як засіб відігнати «нечисть» або мазь 

зі слини, змішаної з землею, як чудесний лік від сліпоти в Євангелії); тут 

зустрічаємо магію за аналогією: як слина пропадає в землі, так повинна 

пропасти напасть [Українські замовляння 2003, с. 261]. 

Залежно від кількості перелічених місць, із яких виганяють хворобу і 

куди її відправляють, замовляння може бути або коротким, або поширеним, 

наприклад, у замовлянні бешихи цій хворобі пропонують розійтися в різні 

місця: Розійдися і по полям, і по морям, і по лісам, де люди не ходять, де 

вітер не віє, де собаки не брешуть, по лугам, по очеретам, де хати пусті і де 

замки пусті [Замовляння 2007, с. 58], а в замовлянні більма хворобу 

виганяють із багатьох місць організму людини: Я ізгоняю більмо од 

хрещеного раба Божого Івана, виговорюю з костей, з мощей, з тісних плечей, 

з синіх печеней, із буйної голови, з чутких ушей, із щирого живота, із 
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ретивого серця, з гарячої крові, з жовтих костей, з солодкого мозгу: у раба 

Божого Івана сльоза із ока, і більмо із ока! [Замовляння, с. 59], порівн.: 

Відтинаю, відсікаю, / усе, що було, вже не буде, / а що нове прийде, / на 

здоров’я вийде [Замовляння 2007, с. 18]. 

З персоніфікованим уявленням про хворобу пов’язаний текст 

замовляння: Їхав Юрій маленькими ослятами / З молодими дівчатами – / 

Зілля копати, жовни замовляти. / Вийдіть, жовни, де ви єсть: / З серця, з 

печінок, / З м’яса, з кісток; Наверх вийдіть і замріть. / Тут вам не бувати, / 

Тут вам не гуляти, / Червоної крові не пити, / жовтої кости не ломити, / І 

м’яса не в’ялити. / Я вас замовляю, / Я вас заклинаю / І на тем вічний / 

Ножем зарубаю [Замовляння 2007, с. 69], у якому хворобі наказують вийти 

наверх і завмерти. 

У замовлянні хвороби вказано один зі способів позбавлення від чогось 

поганого, відсилання зла далеко, а можливо, й на той світ: Щезни, пропади, / 

Від миру відійди, / А моя молитва до святої висоти [Ви, зорі-зориці 1991, с. 

17]. 

Закливання-запрохування бурі, морозу, вовків виконують рівнобіжно 

з аналогічним обрядом закликування родителів, померлих батьків, 

включаючись таким чином до загального циклу обрядового закливання дідів 

на кутю, як вступної початкової частини свята, і становлячи в ній окремий 

епізод [Петров 1996, с. 87]. А от у замовлянні від граду вказують на те, що 

його вже запрошували на гостину, але якщо не прийшов тоді, то й зараз 

нехай не приходить, як-от: Я тебе кликав на св. вечір, ти не приходив! Тепер 

ти не маєш сили іти до мене гуляти, пити. Іди, рознесися, як вітер по світі! 

Іди на сині моря,  на широкі поля; куди коні недоіржують, де котюги не 

побріхують, корови не доричують, вівці не доблевують, кури не допівають, 

де християнського гласу не чути, іди там, набувайся! [Ви, зорі-зориці 1991, 

с. 299].  
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Отже, словесна формула відсилання-вигнання є найуживанішою в 

замовляннях від хвороби, проте трапляється також у календарно-сезонних  

текстах. Загальне значення досліджуваної формули в українських 

замовляннях конкретизоване як наказ, прохання, пропозиція, пригощання, 

відлякування. Словесна формула відсилання-вигнання, а також відлякувальні 

засоби (вогонь, вода, віск), однаково залежать від уявлення про хворобу.    

 

 

4.4.3. Формули спонукання    

 

Значення наказу мають тексти лікувальних замовлянь, які позначають 

вигнання хвороби. Найчастіше в подібних замовляннях зустрічаємо 

імператив іди, а також лексеми відійди, вийди, неси, які мають значення 

відходу, залишення у спокої необхідного об’єкта, як-от у замовлянні від 

перелогів: Летів переліт через попів двір та сів на воротях в червоних 

чоботях. Тут тобі не бувать, жовтої кості не ломать, білого тіла не 

сушить, червоної крови не в’ялить. Іди собі в очерета, і в болота. Там тобі 

кроваті тесові, подушки пір’яні, перини пухові, наїдки сахарні, напитки 

медові. Слово Боже крепко-накрепко. Амінь [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 96]. 

У замовляннях від плаксивців зустрічаємо формули привітань, як-от: 

Добривечір вам, плаксивиці! Просять вас крякавки на вечорниці. Йдіть собі, 

де люди не ходять, де вітер не віє, де сонце не гріє, на ліса-лісниці, там ваші 

сестриці, там вам бувати, лісом ламати, плаксивицями не брати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 191]; Вечір добрий, дубе, березо! Посватаймось, 

побратаймось, у мене є син (дочка) болящий (…), то я йому вимовляю 

плаксивці, марудивці, неспокійниці. Йдіть собі легенько, тихенько на дуби, на 

берези [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 190]. 

У замовлянні від рожі знаходимо порівняння: Рожонько паняночко! 

Уже ти білого тіла накрушила, жовтої кості наламала, червоної крові 
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напила, синіх жил нассала. Іди собі дуби крутити, на степи, очерета і різні 

дороги! Вийди із раба Божого, хрещеного, іменованого, а ви, всі святі, 

поможіть мені [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 159]. Значну частину становлять 

замовляння, пов’язані з певними процесами людського організму, наприклад, 

гикавки: Икавка, икавка, неси свою душу на колючу грушу [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 183]. 

 У лікувальних замовляннях людина звертається до хвороби як до 

живої істоти, забороняючи їй виконувати певні дії (загальнозаперечні 

спонукальні конструкції), наприклад: Вразе-Іване, вразе-Степане! Я тебе 

вимовляю, на місце посилаю. Вразе-Денисе! Тут тобі не бути, на місці не 

стояти, я тебе одпихаю і на місце посилаю. Чи ти, вразе, женишся, чи ти, 

вразе, журишся, що тут ворушишся. Вразе-Дем’яне, вразе-Романе! Я тебе 

вимовляю, горщиком заставляю, покришкою покриваю, живокіст тобі 

даю, мачушником напуваю, рум’янкою заливаю, тоєю замовляю. На місце 

посилаю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 101]. 

Особливим елементом семантико-синтаксичної структури текстів 

українських замовлянь є звертання. Вони – основний мовний засіб 

уособлення й персоніфікації; виконують характеризаційну функцію завдяки 

різним способам синтаксичного поширення; виступають мовним засобом 

організації тексту, оскільки співвідносні, як правило, з усіма висловленнями 

тексту [377, с. 18], наприклад, у замовлянні від порухи, болячниці: Золотний-

золотниче! Чого ти забувся, з свого міста звалився? Чи ти з подумів, чи ти з 

уроків, чи ти панський, чи ти циганський, чи ти попівський, чи ти 

жидівський? Я тебе благаю: лягай, ти, на своїм місці, на золотім 

криселечку, де тебе сам Господь Бог посадив з апостолами [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 109]; Болячка-болячниця, голова-головниця, ой чого ти 

розболілась-розшумілась? Чи ти від спання, чи від гуляння, чи від буйного 

вітру? Годі тобі боліти, шуміти, жовтої кости ломати, червону кров 
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розганяти. Доти ти боліла і шуміла, поки я не говорила [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 117]. 

Лікувальним замовлянням притаманні звертання до МАГІЧНИХ 

ІСТОТ із наказом-проханням забрати хворобу, наприклад: Я вас, бабиці, 

вимовляю і Господа Бога благаю. І святу Богородицю, і святу Ганну Осіянну, 

поможіть мені, бабиці, вимовляти, і на пущі, на нетрі зсилати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 110]. 

Замовляння у формі звертань-монологів були своєрідними 

язичницькими моліннями до сил природи, явищ, духів-істот. Особливо 

вшановували місяць, наприклад: Місяце Владимире, прийди до мене зуби 

замовляти[Ви, зорі-зориці… 1991, с. 122]; Місяць ти, місяць, серебраниї 

рожки, золоті твої ножки. Зійди ти, місяць, зніми зубную боль у 

(вставляйте ім’я хворого), підніми боль під облака. Його журба не мала, не 

тяжка, а твоя сила могуча. Йому боль не перенести, а твоя сила могуча 

перенесе. Ось зуб, ось два, ось три: всі твої, возьми. Місяць ти, місяць, 

возьми от його зубную біль [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 124]. 

Часто значення прохання зустрічаємо в замовляннях зі звертаннями 

до Бога та святих. Тут мовець просить допомоги у якійсь дії. Зазвичай це 

синтаксичні конструкції з дієсловами поможи, зціли, стань мені на поміч, 

пошли, дай, як-от: Господи, поможи, першими разами, Господніми словами, 

від бешихи пошептати [Ви, зорі-зориці… 1991, с.  163]; Святий Антипію, 

сціли зуби й немощі [Ви, зорі-зориці… 1991, с.  130]; Я, раб Божий, призиваю 

на поміч Матінку Божую, Матінко Божа Сокальська, Шаршасівська, 

Почаєвська, Ченстоховська, стань мені на поміч, на ратунок о ласки своєї і 

Духом Святим [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 159]. 

У замовлянні на зразок Первим разом, Господнім часом, Господу Богу 

помолюсь і Пречистой Святой Матері і всім святим твоїм. Всі святиє, 

станьте в помощь (ім’я) святий місяцю-владико, святиє зорі денниє, і 

ночниє, і полуночниє, і святая пречистая своєю помоччю, і своїми силами 
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небесними [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 170] головними концептами є МІСЯЦЬ, 

ЗОРІ, Свята Пречистая; Стань, Господи, на помоги хрещеному 

породженому дитяті іменного зуба виговоряти [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

213]; Пошли, Боже, сон з усіх чотирьох сторон, а ви, кури, звисока нашліть 

сон здалека [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 208]. Любовні замовляння, залежно 

від особи, яка їх промовляє, можна поділити на замовляння парубка та 

дівчини, як-от: Дай мені, Боже, ві сні видати, яку буду пару мати [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 231]; Дай Боже, Тебе випровадити, а другого діждати [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 237]. 

Отже, спонукальність у текстах українських замовлянь визначена як 

наказ, прохання, пропозиція.Найчастіше в таких замовляннях зустрічаємо 

імператив іди, а також лексеми відійди, вийди, неси, які мають значення 

відходу, залишення у спокої необхідного об’єкта. 

 

 

 

4.4.4. Епітетні словосполучення 

 

Утекстах українських замовлянь  виділяємо епітет – художнє, образне 

означення, що називає характерну властивість предмета, явища. 

Н.О. Данилюк зазначає, що цілісні, нерозкладні епітетні словосполучення у 

фольклорі мають асоціативний зміст, поєднані культурно-історичними 

традиціями [147, с. 13]. Серед постійних епітетів переважають ті, що 

виникли внаслідок зорового сприйняття довкілля (кольороназви, ознаки за 

якістю, кількістю, матеріалом, розміром тощо) [147, с. 14]. 

Здійснено класифікацію епітетів за семантикою кольору, розміру, 

ваги, віку, опису хвороб та здоров’я, релігійних характеристик.  

За семантикою кольору виділяємо такі епітети: білий, срібний, 

золотий, сірий, чорний, червоний, синій, жовтий та інші, наприклад: Білий 
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камінь у морі [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 126]; Місяцю, місяченьку, срібні 

рожки, золотії ніжки [1, 126]; Місяцю молодий, в тебе хрест золотий [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 132]; Їхав Юрій на білім коні золотим мостом, 

підпірався золотим хостом [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 133]; Їхав Ісус 

Христос на сірому коню в сірому жупаню з трьома хортами: один чорний, 

другий сірий, третій білий [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 135]; Щоб тут тобі 

червоної крові не спивати, синіх жил не потягати, жовтої кості не 

ламати [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 148]. 

Зауважимо, що білий і золотий кольори мають помітно більшу 

частотність у текстах українських замовлянь, адже БІЛИЙ КОЛІР у давній 

християнській символіці виступає атрибутом святості, добра, невинності, 

радості [308, с. 16], а ЗОЛОТИЙ КОЛІР – символ світла, блиску, слави, 

сонця, нетління, життя і здоров’я [323, с. 43]. Рідковживаним можемо назвати 

епітет половий, який зустрічаємо в тексті з іншими кольороназвами, 

наприклад: За морем, за океаном бігло три пси: один сірий, другий білий, 

третій половий [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 141]. 

Щодо семантики розміру та ваги, то такі приклади нечисленні, як-от: 

Їхав Юрій маленькими ослятами [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 156]; Розтечися 

і рознесися легким пером і буйним вітром [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 150]. 

Вікові характеристики у складі епітетних сполучень зазвичай 

притаманні текстам замовлянь зубного болю, основними елементами яких є 

МОЛОДИЙ та СТАРИЙ МІСЯЦІ, наприклад Молодий місяцю, золоті в 

тебе роги [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 126]; Ти місяцю молодий, в тебе ріг 

золотий [1, 127]; Молодий пита старого місяця, чи не боліли зуби 

мертвого? [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 132], а також текстам іншої тематики, 

як-от: Все його життя від молодості до старості [Ви, зорі-зориці… 1991, 

с. 127]. 

Зважаючи на те, що найпоширенішим видом замовлянь є лікувальні, 

то й лексика переважає відповідна, тобто на позначення характеристики 
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хвороб та здоров’я, що й спостерігаємо у контекстах на кшталт: Візьми ти 

мою лихую хворість, а мені дай здоровля крепке, як криця [Ви, зорі-зориці… 

1991, с. 126]; Чи ти бех, чи ти бешиха вітряна, водяна, запитана, заїдена, 

чоловіча, жіноча, хлоп’яча, дівчача [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 163]. 

Оберегові замовляння зазнавали більш виразного впливу 

християнської культурної традиції, що зумовило використання епітетів, які 

виражають релігійні характеристики, наприклад: Господній дух [Ви, зорі-

зориці… 1991, с. 143]; Свята Марія Божа [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 145]; 

Цю чорну слабость вижени, бруд з тіла видави чистим хрестом 

животворящим [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 145]; А тепер святий Ілію, 

святий Міхайле і святий Міколаю, будьте мині на рахуночку. Амінь [Ви, 

зорі-зориці… 1991, с. 149]. 

Специфічна риса фольклору – тавтологічні епітети (нова-новина, 

старосто старесенький, молодії молодиці, темная темниця, криниченька 

муром мурована та ін.); до усталених епітетних словосполучень належать 

атрибути-прикладки (матінко-любко, хлопець-молодець, орли-сизоперці, 

нічка-петрівочка й ін.) [147, с. 14]. 

У текстах українських замовлянь зустрічаємо тавтологічні епітети, як-

от: А біль занеси з собою під небо, під хмари, в далеку даль, від хрещених 

людей [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 126]; Добридень, вода йорданна! Ти від Бога 

прислана, називаєшся Оліяна, очищаєш ліски, піски, каміння, креміння, 

очисть роджену, наіменовану, книжну, молитвовану, миром мировану рабу 

Божу (…) від гістцю [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 150]. 

Усталені епітетні словосполучення представлені такими прикладами: 

буйний вітер, бистрі води, як-от: Іди собі на чорні луга, де буйний вітер 

свистав, пребував! Амінь [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 161]; Чи в тебе собача, 

чи в тебе котяча, чи парубоча, чи дівоча, – іди туди, де жовті піски 

пересипаються, де бистрі води переливаються [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 

167]. 
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Крім вищеназваних словосполучень, у текстах українських замовлянь 

функціонують атрибути-прикладки (гостець-братець), наприклад: Гостець-

братець, злюбимий дух, не мої слова – Божі слова і святої Богородиці Діви 

Марії [Ви, зорі-зориці… 1991, с. 150]. 

Отже, епітети класифіковані за семантикою кольору, розміру, ваги, 

віку, опису хвороб та здоров’я, релігійних характеристик. У текстах 

українських замовлянь функціонують усталені епітетні словосполучення,  

атрибути-прикладки, тавтологічні епітети, виникнення яких пов’язане з 

базовою внутрішньою формою ключових лексем. 

 

 

4.4.5. Історичний вектор дослідження мови українських замовлянь 

 

Окремий аспект лінгвістичного дослідження замовляльних текстів 

репрезентований діахронією, що показує відмінності лінгвоконцептуальних, 

лінгвопрагматичних та інших параметрів таких текстів залежно від епохи їх 

створення. 

Слід підкреслити, що задовго до появи сучасної фольклористики та 

етнографії українські народні замовляння були зафіксовані в пам’ятках 

української мови синкретичного змісту – господарських порадниках 

XVIII ст.  

Наявність значної кількості замовлянь у цих пам’ятках указує на те 

місце, яке замовляння посідали в повсякденні традиційного суспільства в 

Україні: вони були частиною щоденних справ, практичним доповненням до 

конкретних господарських процедур, репрезентуючи своєрідний сакральний 

компонент профанного побуту. Це не дивно, адже саме в такого типу 

пам’ятках збереглися старолатинські замовляння (у трактаті про 

землеробство Катона Старшого).  
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Ці замовляння є прикладом узаємодії усно-розмовної і літературно-

писемної традицій, їх тісного взаємозв’язку: за змістом вони можуть 

інкорпорувати уявлення суто книжні, пов’язані з середньовічними і 

ренесансними окультними, астрологічними й астрономічними знаннями, 

натомість у плані вираження, у своєму мовному оформленні вони цілковито 

продовжують традицію складання усних народних замовлянь, адже саме 

МОВЛЕНЕ СЛОВО в них виступає головною конституентою не тільки 

тексту, а й усього ритуалу в цілому.  

Деякі практичні поради подані взагалі без словесного замовляльного 

компоненту, але в тому зчепленні дій, яке рекомендується в тексті, 

прояснюється гра слів, що могла лягти в основу таких акцій.  

Отож, деякі замовляння поєднують суто народно-міфологічні 

найменування з найменуваннями книжного, передовсім християнського, 

походження.  

Мл(ъ)тва /220/ Мл̃тва В̃ [2] ω(т) трAсавіцЂ. Напіши сію мл̃тву на Aпку 

или на про[с]курЂ, даи болAщεмуЂз(ъ)ти. 

Мол̃тва В̃ [2]: 

Заклинаю васъ, наріцаεмии́ діяволіцЂ, проклAтыи́, то вашіми имεны 

заклинаю ва(с) ст̃ы(м) Трофоніεмъ, и ст̃ы(м) ч(с)т̃нымъ и жівотворAщімъ 

кр(с)т̃омъ, и ωбла(с)тми аг̃глы и архг̃глы и го(д)ствіAми, и Д ̃[4]-ма εул̃(с)ты 

Ма(т)., Ма(р)., Лу., Іωано(м), и тЂмы ст̃ы(х), да нε маεтε власти на нε(м) ні 

пакости нε дЂεтε εму, рабу бж̃ію, ім. (р)къ, но идЂтε, ω(т)куду εстε прішли. 

Г(с)д̃и, г(с)д̃и, избави дш̃у раба своεго, ім. (р)къ, Х̃ε б̃ε н̃шъ. Во имA ω(т)ца и 

сн̃а и ст̃аго дх̃а, а(м). 

Мл̃тва Г̃ [3]: 

Во имA ω(т)ца и сн̃а и ст̃аго д̃ха, амінь. Кр̃(с)тъ Х(с)в̃ъ во мнЂ, кр̃(с)ъ 

Х(с)в̃ъ на мнЂ, кр̃(с)том(ъ) сAжεгнаю, кр̃(с)то(м) Х(с)в̃ымъ бЂсы проганAю. 

Ω(т)ступЂтε, проклAтыи́, ω(т) мεнε, раба бж̃іA, ім. (р)къ, и ω(т) 

тоA храмины, бо ту сЂдітъ архг̃глъ Міхаи́лъ, и ту пожівутъ архг̃гли, анггли, 
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архг̃глъ Гавріи́лъ, Рафаи́лъ, Уріи́лъ и прε(с)т̃аA бц̃а Хр̃(с)та раждаε(т) тутъ бо 

ε(ст) храмъ ст̃ъ. Заклінаю ва(с), діяволы, идіт(ъ) во ліцЂбг̃о(м) жівы(м), нε 

пріходЂтε, лихъ нε творЂтε, пакости, анЂ якія зліи́ вεщи во вЂки, бо на на(с) 

ωпочіваεтъ дх̃ъ ст̃ыи, и прославлAε(т)сA ст̃аA тр̃(о)ца, и на рабЂ бж̃імъ, ім. 

(р)къ н̃нЂ и во всA вЂкы, аминъ 1. /221/ во вЂки вЂкомъ, аминъ. ТAр(ъ)ра 

канЂра тεтуя нε туA шεлвіA нεхвЂA жупεлвЂA лЂнаръ штанЂнаръ кафЂра, 

я васъ заклінаю бг̃омъ жівы(м), и прч̃(с)то[ю] пан(ъ)ною дЂвою Мр̃іεю, и 

всЂми ст̃ымы, и ст̃ымъ мч̃ніко(м) Авεркіεмъ, и ст̃ымъ, ім. (р)къ, εго ε(ст) дн̃ь, 

абыстε нε шкодили рабу бж̃іεму, ім. (р)къ, я васъ всЂхъ заклинаю, 

ω(т)ступЂтε ω(т) мεнε. Посилаю ва(с) до пропасты тεмнои, идЂтε, В̃ [2], 

идЂтε жε ω(т) тεлεсε εго и бЂжітε во свои гра(д), тар(ъ)таръ цЂтаръ 

комЂаръ.8 

Особливо цікавим є приклад спонтанних експресивних поєднань слів, 

що можуть відображати звукові враження від іноземних, древніх і 

тогочасних, мов:  

ТAр(ъ)ра канЂра тεтуя нε туA шεлвіA нεхвЂA жупεлвЂA лЂнаръ 

штанЂнаръ кафЂра. Цей прийом, відомий як «ефеські літери» 

(ephesiagrammata), був відомий уже в магічних текстах пізньої античності.  

   Є поради, що не мають у своєму складі власне замовляння, але тільки 

гра слів пояснює наступні рекомендації:  

Ащε кто удовъ языкъ прі собЂ носитъ, то рεчъ прідаεтъ 12, а гкды [!] 

яждъ εго, памAтливъ 13 будε. 

Ащε будεшъ мати прі собЂ ωко правоε волчεε 11, то εгда на пути 

тεбεоузрA(т) звЂрЂ дікіи́, нε двігнут(ъ)сA к тобЂ, мимо идутъ. И ащε 

поидεши протіву разъбоиніко(в), нεоувідA(т) тεбε.  

Серед замовлянь і ритуалів є типові приклади симпатійної магії: 

Ащε хощεши знати ω любви 14, и оулій воды в оуста, и вложи в(ъ) воду 

тую злата, и срεбра, и хлЂба, и воды трεтюю часть вліи, и хмεлю зεркало 15и 

                                         
8http://litopys.org.ua/porad/por05.htm 

http://litopys.org.ua/porad/por05.htm
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р(ъ)ци \111\ такъ: «Якъ вεлможни(й) каждыи чл̃овεкъ нε можε(т) быти бεз 

хлЂба, и бεс соли, и бεз хмεлю, злата, и срεбра, и воды, та(к) жεбы нε мохлъ 

быти рабъ бж̃іи, ім. (р)къ. Bo имA ωц̃а, и сн̃а, и ст̃го дх̃а, аминъ». 

Актуалізується в замовляннях із ритуальних порад і поширений у 

фольклорі топос неможливого:  

Ащε оу скотіны 10 оувоилε(т)сA вода, зри εи в(ъ) ωчи и рци: «Воронъ 

падε на (д)рεво, а в(ъ) того дрεва нЂсть корεнε ні вЂт(ъ)віи, и мили εго бεз 

рукъ, и зарЂзарЂзали [!] бεз ножа, a зЂли бεзъ оустъ». Ащε ти мовлю: 

«ПустісA, вода», ащε нε пустісA вода, и ты возми мε(д)вεжую жолчъ, и 

горцεвоε зεрно, и лошку воды, и розотри, и даи піти. 

Деякі ритуали на вербальному рівні цілковито перейняли лексикон і 

стиль літургійних молитов, натомість на рівні акційних одиниць зберегли 

безпосередній зв’язок із язичницькими віруваннями. Так, у наступному 

обряді фігурує традиційний мотив замовлянь – вихід у поле до схід сонця; 

також очевидним є солярний культ (адже в замовлянні фігурує саме рослина, 

що повертається за сонцем):  

Ащε хощεши знати быліε 
6
, ижε ростε(т) вε Лεванда и маεтъ цвЂтъ 

бЂлыи, сл̃нцεεгда возыйдε, зри жъ ко востоку, то εгда идεтъ сло(н)цε, и ωно 

цвЂтъ свой пущаεтъ и ωбращаεтъ по сло(н)цу. Єгда идεтъ сло(н)цε, во 

своε(й) лунЂ исполнAющεсA, востанε(т) в н(д)лю прε(д) всходомъ сл̃нца и 

пріидε(т) на мЂсцε тоε, гдε ростεтъ зεліε, и дεржи собЂ в(ъ) правои 

руцЂ злато чисто, и мεчεмъ быліε рушаи и гл̃и: «Во ст̃ои тр(о)ц̃и б̃εεдіный, 

ω(т)чε, и снε̃, и дш̃ε ст̃ыи, прεст̃аA бц̃ε Мр̃іε, помагай мнЂ мл̃твами твоими, 

сп̃си дш̃а нш̃а». По сεмъ «Ω(т)чε на(ш)». Та (ж) пріεмъ зεліA корεнь и носи 

прі собЂ, ажъ тобЂ ні εдіна злость шкодіти нε будεтъ, анЂ языкъ 

злосливыи нε воз(ъ)можεтъ к тεбЂ глаголати ничтожε, вси злотвор(ъ)ныи́ 

щолЂпшε 
7
 возлюблAт тA. 

Підсумовуючи, можна сказати, що українські замовляння, зафіксовані 

в господарських порадниках XVIIIст., зберігають своє пізнавальне значення у 
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лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному й суто інтралінгвальному 

аспектах, адже є одними з найраніших писемних свідчень про те, які форми 

могли мати українські замовляння до появи сучасної етнографії та 

фольклористики. При цьому записувачі XVIII ст. були навіть ретельніші, ніж 

їхні наступники, адже вони детально фіксували і позавербальну сторону 

виконання обряду замовляння: натомість записи XІХ-ХХ ст. майже завжди її 

ігнорують, чим незрівнянно утруднюють дослідження прагматики текстів 

замовлянь. Також очевидно, що замовляння і практика їх складання без 

шкоди для збереження автентичності тексті вбудовувалося в усе більш 

розповсюджувану серед народу рукописну книгу.  
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Висновки до розділу 4 

 

Функції структурної організації тексту й підсилення його сугестивно-

впливової дії поєднують прийоми повтору і психологічного паралелізму. 

Словесний повтор співвідносний із повторенням обрядових дій, реалізуючи 

принцип діалектичної єдності мовних і позамовних чинників 

(С.В. Семчинський). Детальна реалізація цього прийому включає повтор 

самостійних частин мови (іменників, дієслів, займенників, числівників, 

прикметників), службових слів, вигуків, усталених сполучень слів, 

словосполучень, підрядних фразеологізованих словосполучень тощо. 

Психологічний паралелізм відображає уявлення про єдність 

МАКРОКОСМУ і МІКРОКОСМУ, ЛЮДИНИ й УНІВЕРСУМУ, об’єкта 

(замовника) обряду, його ВИКОНАВЦЯ і САКРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ, в якому 

уявляють здійснення обряду або елементи якого створюють на місці 

виконання обрядових дій.    

Центральну роль у забезпеченні сакралізації тексту та магічної 

функції його мови відіграє ритміка. Ритмічний малюнок замовлянь 

забезпечений такими засобами, як 1) ритмічні групи слів; 2) синтаксичні 

рими; 3) повтори окремих лексем, синтаксичних конструкцій, уживання 

спільнокореневих слів; 4) використання питань і відповідей (пор. магічні 

питання як випробуванняв чарівних казках, загадках); 5) перелічення 

об’єктів, дій та ін. як магічний засіб їх організації; 6) використання 

психологічного паралелізму. Сукупність описаних прийомів дає значний 

ефект реалізації впливової функції мови. 

Досліджено два структурні типи замовляльних текстів. Замовляння-

діалоги тяжіють до драми, обрядовий синкретизм якої включає поєднання 

словесних і позасловесних компонентів. Замовляння-оповіді пов’язані з 

епічним началом.    
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Уживані в текстах замовлянь формули класифіковано на 

структуротвірні і неструктуротвірні. До перших належать тісно пов’язані з 

певною позицією щодо початку або кінця тексту. 

Важливі концепти ПОЧАТКУ і КІНЦЯ тексту (і, відповідно, обряду) 

вербалізують відповідно зачини (у структурі яких особливе місце посідають 

формули привітання) і закріпки. Коли в зачинах представлені і язичницькі, і 

християнські елементи, то закріпки репрезентують християнський пласт 

ідеології текстів (вербалізатор амінь).    

Формули звертання належать до мовних засобів, що споріднюють 

тексти замовлянь із драматичними, підсилюють уявлення про зв’язок 

учасників обряду з силами ВСЕСВІТУ. Звернення до астральних об’єктів та 

явищ природи, тварин, рослин, речовин чітко вказують на їх міфологізацію 

та антропоморфізацію в межах архаїчного магіко-міфологічного уявлення 

про світ, віддзеркалюють уявлення про МІФОЛОГІЧНИХ ПОМІЧНИКІВ 

виконавця обряду.      

Формули замикання і вербалізації концепту КЛЮЧ – структуротвірні 

елементи, що належать до сполучних ланок між словом і невербальним 

обрядом у замовлянні.    

Неструктуротвірними в текстах замовлянь є формули порівнянь 

(вербалізація уявлень про єдність людини і природи), відсилання, вигнання 

та спонукання (репрезентація уявлень про слово як дієву обрядову дію), 

епітетні словосполучення (загальнофольклорна риса мови замовлянь).  

 

Зміст цього розділу висвітлений у таких публікаціях: 
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ВИСНОВКИ    

 

1. Віддзеркалена в замовляльних текстах магія – своєрідна первісна 

«наука», спрямована на досягнення прагматичної мети засобами, 

відповідними до міфологічної картини світу. Сакральне слово – один із 

найдієвіших магічних засобів. Основна прагматична спрямованість магічного 

тексту – підтримання наявного світопорядку на макрокосмічному і 

мікрокосмічному рівнях. Функції замовлянь – збереження, зміцнення, 

трансформація, відведення певних станів окремої людини, малої групи, 

соціального прошарку, природи і космосу в цілому. Сенс замовляння – 

вербалізація хронотопу, магічних персонажів, артефактів та дій (включаючи 

передусім прямі й опосередковані прохання, звертання до сакральних істот); 

опис об’єктів і явищ відіграє магічну роль, покликаний впливати на них. 

Заоб’єктом магічного впливу українські замовляння класифіковані на: 1) 

тексти, зорієнтовані на природу; 2) тексти, зорієнтовані на людське здоров’я; 

3) тексти, зорієнтовані на міжособистісні взаємини; 4) тексти, зорієнтовані на 

соціальні взаємини. 

2. Мова українських народних замовлянь має риси, спільні з мовою 

фольклорних текстів іншої тематики (билин, чарівних казок, загадок, 

космогонічних колядок) та визначені універсальністю дохристиянського 

світогляду стародавніх українців, і специфічні особливості, зумовлені 

прагматикою замовляльних текстів. Найбільш споріднені за концептосферою 

і прагматикою з текстами замовлянь тексти чарівних казок, календарно-

обрядової поезії та особливо космогонічних колядок (магічне повторення 

космогонії в колядках і впорядкування світу в замовляннях, спільні концепти 

ДЕРЕВА (зокрема, ДУБА) і ПТАХА (передовсім СОКОЛА) як медіаторів). 

Ці тексти репрезентують найбільш архаїчний шар дохристиянського 

світобачення українців. Визначальною рисою текстів українських народних 

замовлянь слід уважати їхню співвіднесеність не стільки з міфологічним 
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мисленням, скільки з більш архаїчним магічними мисленням, яке передбачає 

можливість упливу людини, що володіє спеціальними знаннями у сфері магії, 

зокрема магічними словами, на природу та її божественні персоніфікації.    

Апелятиви й оніми замовлянь репрезентують як 

загальнофольклорний, так і специфічний для цього типу текстів шари 

лексики. Специфічним є використання широкого арсеналу найменувань 

магічних дій, назв антропоморфізованих стихій та природних об’єктів. 

3. Простежено закономірності залежності функціонування 

вербалізаторів від їх етимології. Дослідження вербалізаторів ключових 

концептів українських народних замовлянь дозволяє виокремити основні 

лексичні шари – праіндоєвропейський питомий, праслов’янський із 

гіпотетичними питомим і субстратним компонентами, власне український, 

запозичений грецький та ін. Перші два репрезентують найменування образів 

дохристиянського світобачення, третій виступає в ролі мовного засобу 

вербалізації християнського світогляду і запозичений разом із ним. Лексика 

переважно індоєвропейського походження описує верхній і нижній світи, 

тоді як лексика праслов’янського походження без індоєвропейських 

відповідників, однак із можливими слідами субстратного впливу, виступає у 

значній кількості в описі середнього шару світобудови.      

4. Концептуальний аналіз демонструє домінування в мовній картині 

світу замовлянь як «язичницьких молитов» дохристиянського світобачення, 

переосмисленого в межах християнської ідеології, що не витіснила 

попередніх вірувань, а сформувала діалектичну єдність ідей у межах 

«двовір’я». Замовляння вербалізують трирівневий космос (верхній небесний, 

середній земний та нижній підземно-водний рівні) зі СВІТОВИМ ДЕРЕВОМ 

як утіленням світової осі і сполучною ланкою між трьома рівнями Всесвіту, 

концепти першоелементів буття, міфологізовані образи небесних об’єктів, 

рослин і тварин, людей і божественних істот. ПТАХИ – медіатори між небом 

і землею, ВОДОПЛАВНІ ПТАХИ – між верхнім і нижнім світами.Уживання 
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зменшено-пестливих назв Сонця, Місяця та зірок указує на їх стародавні 

культи. Специфіку вербалізації бінарних протиставлень в антонімічній 

лексиці увиразнює використання прийому ідентифікації вербалізаторів 

концептуальних опозицій. 

5. З метою моделювання концептосфери замовлянь використані 

лексикографічні прийоми. Укладений словник вербалізаторів концептів 

українських замовлянь (астральних, фауністичних, флористичних, 

антропоморфних) та найважливіших мікроконтекстів їх використання, 

створено глосарій найменувань магічних дій, словник сталих 

словосполучень. 

Установлено, що етноспецифіка (ідіоетнічність) мови українських 

народних замовлянь визначена передусім давньоукраїнськими 

дохристиянськими концептуальною і мовною картинами світу в їх тривалій 

узамодії з християнством у межах народного синкретизму, двовір’я. Цей 

позамовний чинник детермінує як зовнішньомовні чинники (запозичені 

вербалізатори), так і внутрішньомовні.     

6. Концептуальна картина світу замовлянь утілена на рівні не тільки 

лексичних вербалізаторів, а й структури тексту, що має низку специфічних 

рис. Використаний у замовляннях психологічний паралелізм вербалізує 

дохристиянські уявлення про співвіднесення людини зі світовим деревом і, 

ширше, рослинним світом, тваринним царством, небесними світилами, 

першоелементами буття, утілює відчуття органічної вписаності людини до 

цілісної системи світобудови, що є засобом додаткової сакралізації та 

підсилення дії магічного слова. Наджанрова природа залучених до 

конструкцій психологічного паралелізму символів указує на їх значну 

архаїку, що підтверджений дуже незначним залученням до таких конструкцій 

елементів християнської ідеології.    

Досліджено  замовляння-оповіді (вербалізація побажань з метою їх 

реалізації) й діалогічні замовляння двох структурних типів – «запитання –
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відповідь» (споріднені з магічними загадками як самостійними текстами й 

елементами чарівних казок) і «запитання – відповідь – побажання». 

Установлено, що сакралізація тексту забезпечена 1) організацією 

ритмічних груп слів, що наближає замовляння до тонічного вірша; 

2) наявністю рим, до того ж рим синтаксичних, що репрезентують ті самі 

частини мови, посилюючи ефект магічного повтору; 3) повторами слів; 

4) наявністю імпліцитних питань і відповідей, пор. ініціаційні питання як 

різновид випробувань у різних фольклорних жанрах – казках, загадках тощо; 

5) перелічення об’єктів, дій та ін. як магічний засіб їх організації; 

6) використанням психологічного паралелізму. Ритмічна організація мови 

замовлянь і психологічний паралелізм відповідали, слід гадати, уявленням 

про гармонію Всесвіту і нероздільності людини як мікрокосму і світу як 

макрокосму. Гармонізуючи священну мову, людина прагнула посприяти 

таким чином і гармонізації себе та своїх близьких в аспекті фізичного і 

психічного здоров’я. Міфологізовані елементи природи виступали зразками 

для організації життя людини і родини, що описувала магічно гармонізована 

за допомогою ритміки та інших засобів мова. Дослідження мовних засобів 

сакралізації текстів замовлянь підтверджує думку про розвиток цього жанру 

фольклорних творів із язичницьких молитов і дозволяє зробити внесок до 

реконструкції набору мовних магічних засобів язичницької ідеології. У 

замовлянні може бути виділений своєрідний алгоритм священнодійства, 

відображений у структурі тексту: виконавець замовляння звертається до 

божественної сили, показує свою включеність до світобудови і просить 

допомогти в досягненні певного ефекту. 

Перспективи дослідження – міждисциплінарне моделювання 

сценаріїв формування текстів українських замовлянь та їх виокремлення з 

синкретичних магічних обрядів, реконструкція праслов’янського фонду 

замовляльних формул та визначення місця українського матеріалу в 

загальнослов’янському і загальноіндоєвропейському етимологічно-
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формульних контекстах, фоносемантична інтерпретація текстів українських 

замовлянь на тлі інших традицій, розроблення рекомендацій щодо 

використання концептуального, лексичного та структурного потенціалу 

замовлянь у сучасних текстах, укладення лексикону українських замовлянь 

тезаурусного типу. 
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Додаток А      

 

Вербалізація МАКРОКОСМУ і МІКРОКОСМУ 

в синтагматиці замовлянь: 

сакральні формули заклинання природи    

 

Тексти колядок та щедрівок      

 

Текст 1: Колядка. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/7509 

Будьте здорові, ми вже їдемо, йдемо 

І за коляду Вам дякуємо. 

Приспів: 

Дай Бог діждати року нового, 

Дай Бог діждати року нового, 

Ми ще повернем до дому цього. 

Христу младому славу віддаймо. 

Щастя й достатку ми Вам зичимо.  

Приспів 

 

Текст 2: Колядка. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/11316 

Возвеселімся всі купно нині: 

Христос родився в нищой яскині! 

Послідним віком, став чоловіком, 

Всі утішайтесь на земли! 

Всі утішайтесь на земли гойно, 

Хвалу віддайте Єму достойно, 

Пожаданому з неба даному, 

Которий весь сьвіт відкупив. 

http://nashe.com.ua/song/7509
http://nashe.com.ua/song/11316
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Которий весь сьвіт спасе від ада, 

Через Него вічна всім нам відрада, 

За тоє Єму, Пану нашому, 

Пісни співаймо согласно. 

Пісни співаймо, согласно, мило, 

І торжествуймо всі купно, щиро; 

Слава во вишних, а мир для нижних 

Весело сьвіту голосім! 

Сьвіту голосім Господа явно, 

О котрім вже пророки давно 

Пророкували, проповідали, 

Що ся народив Цар віків. 

Що ся народить Цар віків, слави, 

Зітре на земли всі злії глави, 

Перскії цари принесли дари, 

Поклін віддали смиренно. 

Поклін віддали смиренно нині, 

Христу рожденну, малій Дитині: 

Ливан і злато, і смирну на то, 

Яко кадило, зі страхом. 

І пастиріє зі страхом бігли, 

Там, де віл, осел Дитину гріли; 

Ангели в небі, в Єго потребі 

Умильно пісни співають. 

Пісни співають Народженному, 

У яслах нині положеному; – 
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І ми співаймо і вихваляймо, 

Єго на віки славімо. 

Щоби нам дав тут довго прожити, 

Царства сьвятого всім доступити; 

Покорив вороги всім нам під ноги, 

Дай нам у мирі прожити. 

Прожити мирно на многі літа, 

Служачи Єму як Пану світа, 

І Тебе Діво, Пречиста Мати, 

Хвалим со Сином во віки! 

 

Текст 3: Колядка. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/4817 

Вселенная, веселися! 

Бог від Діви народився: 

У вертепі між бидляти, 

Там поклін Христові дати 

Три царі, три царі приходять. 

Ладан, миро, злото в дари 

Принесли Йому три Царі. 

Народженому Цареві, 

Всього світу Господеві, 

Віддали, віддали в покорі. 

І пастирі прибігають, 

На сопілках грають-грають. 

Бо пізнали, що Рожденний – 

Бог з Марії воплоченний, 

Чистої, чистої дівиці. 

Ти, Йосифе, не смутися, 

Це Спаситель народився! 

http://nashe.com.ua/song/4817
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Радість Він Тобі приносить, 

Нам спасення всім голосить 

Від нині, від нині до віку. 

Ангели припадають, 

"Слава в вишніх" там співають, 

Народженому Дитяті 

Поспішають честь віддати: 

Богові, Богові у яслах. 

Пастирям уподобімся, 

Рожденому поклонімся, 

Щоб дозволив мирно жити, 

Смуток в радість замінити 

Віруючим, віруючим у Нього! 

 

Текст 4: Щедрівка. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/5813 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір з колядов прийшли. 

Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір Христос родився. 

Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір звізда засяла. 

Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір прийшли д’ нас царі. 

Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір Ірод згнівився. 

http://nashe.com.ua/song/5813
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Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір дітям помстився. 

Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір ангел з’явився. 

Дай, Боже. 

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я. 

В той Святий вечір славу співають. 

Дай, Боже. 

У розглянутому тексті 2/3 рядків – повторювані обрядові побажання, 

прагматична мета яких – забезпечити добробут адресатів тексту, і тільки 1/3 

рядків – епічна, оповідна частина тексту. Повний повтор забезпечує 

сугестивний ефект, з одного боку, і сакралізацію тексту й обряду в цілому – з 

другого боку. Ще один чинник сакралізації – звертання до Бога. 

 

Текст 5: Колядка. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/17612 

Здраствуй, пан хазяїн, тебе величаєм. 

Приспів: 

Радуйся, ой радуйся, земле, – 

Син Божий народився. 

Замітайте двори, застилайте столи. 

Буде тебе, пане, аж три гостя з неба. 

А первий гость буде – святоє Рожество. 

Святоє Рожество нам радість принесло. 

А другий гость буде – святоє Василля. 

А Третій гость буде – то ж Іван Хреститель. 

Специфіка розглянутого тексту – сполучення вербалізацій 

МАКРОКОСМУ (радуйся, ой радуйся, земле) і МІКРОКОСМУ (здравствуй, 

http://nashe.com.ua/song/17612
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пан хазяїн; замітайте двори, застилайте столи). Включеність певного 

обрядового тексту до єдиного етнонаціонального сакрального 

макротексту, співвіднесення тексту з космосом у цілому і маленькими 

світами окремих людей, родин, громад – важливий чинник сакралізації 

обряду.    

Провідна ідеологічна особливість колядкових та щедрівкових текстів 

– сполучення християнського світогляду з дохристиянськими міфологічними 

уявленнями. Трапляються звертання як до християнського Бога, так і до 

землі як одного з чільних персонажів язичницьких вірувань.    

На стикові дохристиянських і християнських уявлень перебувають 

персоніфікації свят, типові для української обрядової поезії, як-от Коляда, 

Купала тощо. Так, у тексті № 5 християнські свята антропоморфізовані й 

поставлені в один ряд із Іваном Хрестителем: Буде тебе, пане, аж три гостя 

з неба.// А первий гость буде – святоє Рожество. // Святоє Рожество нам 

радість принесло. //А другий гость буде – святоє Василля.   

 

 

Веснянки    

 

Текст 1. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/5847 

Не коси же, бузьку, сіна, 

Бо росиця по коліна. 

Най то сіно чайка косить, 

Бо високий чубок носить. 

А ти, бузьку, ходи з нами, 

З молодими дівчатами. 

А я з вами не піду, 

Бо захрип я, шкода труду. 

Най співають ластів’ята, 

http://nashe.com.ua/song/5847
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Щебетущі пташенята. 

Най співають, най співають, 

Україну звеселяють. 

Розгляданий текст сполучає орнітоморфні (бузько, чайка, ластів’ята), 

антропоморфні (молоді дівчата) та соціально-історичні (Україна) концепти. 

Звертання до птахів, заклинання птахів слід уважати винятково архаїчними. 

Пор. гіпотезу Б.Ф. Поршнєва про сугестивну функцію мови як найпершу – в 

силу, серед іншого, потреби впливу на тварин як об’єктів полювання, культу, 

приручення, символів пір року тощо.          

 

Текст 2. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/12970 

Не стій, вербо, над водою, 

Рано-рано, 

Не стій, вербо, над водою, 

Та ранесенько. 

Розвий, вербо, сімсот квіток, 

Рано-рано, 

Розвий, вербо, сімсот квіток, 

Та ранесенько. 

Що всім хлоцям по квітоньці, 

Рано-рано, 

Що всім хлопцям по квітоньці, 

Та ранесенько. 

Тільки Грицеві нема квітки, 

Рано-рано, 

Тільки Грицеві нема квітки, 

Та ранесенько. 

"Не журися, милий Грицю, 

Рано-рано, 

http://nashe.com.ua/song/12970
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Не журися, милий Грицю, 

Та ранесенько. 

Буде тобі квітка красна, 

Рано-рано, 

Буде тобі квітка красна, 

Та ранесенько. 

Буде тобі красна Ганна, 

Рано-рано, 

Буде тобі Ганнусенька, 

Та ранесенько!" 

Вступна частина розглянутої веснянки – дуже архаїчне звертання до 

верби, фактично заклинання дерева як перша частина дослідженої 

О.М. Веселовським формули психологічного паралелізму, що передбачає 

співвіднесення стану природи і психологічного стану людини.       

 

Текст 3. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/15874 

Та не стій же, вербо, та над водою, 

Бо холодна вода та під тобою. 

А вирости, вербо, та на толоці, 

А де збираються дівчата та хлопці. 

Та викинь же, вербо, зелене віття, 

Щоб було багате молодих життя. 

Щоб було багате та ще й щасливе, 

Бо покохав козак дівча вродливе. 

– Викинь же, козаче, хоч копієчку 

За свою кохану, красну дівочку. 

Викинув же козак та найбільше всіх, 

Та й вибрав дівчину та й найкращу всіх. 

http://nashe.com.ua/song/15874
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Ой візьми, дівчино, повний гаманець, 

Та й підем, кохана, разом під вінець. 

Обрядові побажання розгляданого тексту структуровані за 

принципами психологічного паралелізму. Повторювані (з метою посилення 

сугестивного та сакрального ефектів) звертання до верби посилюють ефект її 

фольклорного співвіднесення з дівчиною, яку обирає козак.    
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Додаток Б       

 

ЗАКЛИНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП    

У СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ    

 

Текст 1. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/16671 

Ой ви, хлопці, не журіться, 

З дівчатами полюбіться. 

Полюбіться, покохайтесь, 

Разом пісню заспівайте. 

Заспівайте про руїну, 

Про Карпатську Україну. 

І про села Верховини, 

Де ся тільки крови лило. 

Де ся славно воювали, 

За свій нарід життя дали. 

Де полягли наші браття 

В обороні Закарпаття. 

За свій нарід, за свободу, 

За добробут для народу. 

Понад Хустом ворон кряче, 

На чужині мати плаче. 

Мати плаче на чужині, 

А сестричка в домовині. 

Понад річков водить внуків, 

Серце тьохкає з розпуки. 

Подивіться, соколята, 

Українські молодята. 

http://nashe.com.ua/song/16671
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Подивіться, соколята: 

Несе річка сестру-брата. 

Несе річка сестру-брата, 

Мамі сина, дітям тата. 

"Сину, сину", – злементіла 

Та й на річку полетіла. 

Ніхто трупів не ховає, 

Похоронів не справляє. 

Тілько круки із півночі 

Вибирають карі очі. 

Карі очі, чорні брови 

Не діждалися любови. 

Зашуміла тиха зоря, 

Потекла кровця до моря. 

Тілько сестра ся остала, 

Що нам пісню передала. 

Передала про руїну, 

Про Карпатську Україну. 

Поряд із замовляннями, зверненими до окремої особи (або невеликої 

кількості осіб), та заклинаннями природи слід звернути увагу на своєрідні 

приклади фольклорно-поетичного сугестування соціальних груп. На наш 

погляд, розміщення цього тексту в електронній публікації (джереле зазначене 

вище) серед веснянок та гаївок слід уважати дискусійним.       

 

Текст 2. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/16902  и    

Гей нум, хлопці, до зброї 

На герць погуляти! 

Слави добувати. 

А чи пан, чи пропав, 

http://nashe.com.ua/song/16902
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Двічі не вмирати, 

Гей нум, хлопці, до зброї. 

Гукнем з гаківниць, 

Вдаримо з гармати, 

Блиснемо шаблями! 

А чи пан, чи пропав, 

Двічі не вмирати, 

Гей нум, хлопці, до зброї. 

Нам поможе святий Юр 

І Пречиста Мати 

Слави добувати. 

А чи пан, чи пропав, 

Двічі не вмирати, 

Гей нум, хлопці, до зброї. 

 

Текст 3. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/5638 

Гей ви, стрільці січовії, 

Раз, два, три, 

В наших дівчат серце мліє, 

Раз, два, три. 

Ви вперед все поступайтесь, 

Ні на що не оглядайтесь. 

………………………………… 

Пам’ятайте, командири, 

Раз, два, три, 

Щоб не злетіли ковніри, 

Раз, два, три. 

Бо стрільці всі тайни знають, 

Але вас не поважають, 

http://nashe.com.ua/song/5638
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Раз, два, раз, два, раз, два, три. 

Гей ви, стрільці січовії, 

Раз, два, три, 

В наших дівчат серце мліє, 

Раз, два, три. 

Ви вперед все поступайтесь, 

Ні на що не оглядайтесь, 

Раз, два, раз, два, раз, два, три. 

Прагматична мета поезії – підтримання в соціальній групі військового 

етосу, сугестування групи вояків на дотримання певних норм життя у 

міліарній громаді. Ключову роль відіграє ритміка фраз, узгоджена з ритмікою 

крокування, що посилює психологічний ефект сугестії.      

 

Текст 4. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/16803 

Раз, два! раз, два! Вперед, хлопці, ми вандрівники! 

Ідем через ліси-гори, гейби козаки! 

Нас не мучать труди, радість нас кріпить, 

Де лиш глянем всюди піснь життя звенить! 

Раз, два! раз, два! Вільним кроком, дуже не спішім, 

Розглядаймось на всі боки, в села повернім! 

Там жиє наш нарід, рідні гуцули, 

Довідаймось братя, що роблять вони. 

З верха на верх і в долину звернім до колиб, 

Довідаймось, чом в тих горах схне гуцул, як гриб! 

Даймо йому раду, щоб збудивсь зі сну, 

Щоб лучивсь в громаду і гнав з гір біду. 

Шумять води, гучать струї, садять з скал, мов грім, 

Ідем, несем гнів, месть в серцю гнобителям всім! 

http://nashe.com.ua/song/16803
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Ненько Україно, сліз не проливай, 

Ми за тебе згинем, засвитає рай! 

 

Текст 5. Джерело: Наше http://nashe.com.ua/song/16878 

Геть, вороги, з України! 

Геть із широких степів! 

Досить кайдан і неволі, 

Досить наруг і терпінь! 

Наші високі Карпати, 

Наш другий батько Дніпро 

Кличуть до зброї ставати, 

Кличуть скидати ярмо. 

Наш чорнозем плодовитий, 

Нашую славу батьків 

Ми боронитемо сміло, 

Ми розіб’єм ворогів. 

Станьмо всі враз, українці, 

Станьмо, як сила одна. 

Всіх ворогів проженемо, 

Засяє всім нам свобода! 

 

 

 

 

 

 

 

http://nashe.com.ua/song/16878
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Додаток В 

 

КВАНТИТАТИВНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ТЕКСТІВ    

УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ 

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП ЗАМОВЛЯНЬ  

 

ЛМ – любовна магія  

ПЩ – побажання щастя  

ЛК – лікувальні  

ВУ – від уроків  

НС – на сон 

ВК – від крикливців  

НЗ – на здоров’я  

ВП – від переляку  

ВА – від алкоголізму  

ОЧ – очисні  

КА – календарні  

ЛТ – лікування тварин  

ВЗ – від зміїного укусу  

ЗА – захисні  

ДИ – дитячі заклички  

ТР – трудові  

ПР – прокльони  

 

№ тематика  довжина тексту  

(в словах) 

ключові магічні поняття  

1 ЛМ 21 КИЇВ, ГОРА, ХРЕСТ  
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2 ПЩ 80 СОНЕЧКО, ГОРИ/ДОЛИНИ, 

МОГИЛИ, МИР 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 

3 ПЩ 37 СОНЕЧКО, ГОРИ/ДОЛИНИ, 

ПОВАГА, ПИХА, КРАСА 

4 ЛМ 55 МІСЯЦЬ-ВЛАДИМИР, БАТЬКО-

МАТІР, МОРЕ 

5 ЛМ 103 МІСЯЦЬ 

6 ЛМ 28 ЗІРОЧКО ВЕЧІРНЯЯ І СВІТОВАЯ 

7 ЛМ 57 ЗОРІ-ЗОРЯНИЦІ 

8 ЛМ 35 ЗОРІ-ЗІРНИЦІ 

9 ЛМ 125 ОГНЕННИЙ БУГАЛО 

10 ЛМ 86 КІНЬ, МЕЧ 

11 ЛМ 58 ОТЕЦЬ ДОМОВИЙ 

12 ЛМ 27 ПОРІГ, СВОЛОК 

13 ЛМ 14 ГОЛУБ 

14 ЛМ 32 ВОГОНЬ 

15 ЛМ 32 ЧОРТИ 

16 ЛМ 25 УДОВИЦЯ, СОН 

17 ПЩ 37 СВЯТА ЗЕМЛЯ, БОГ, ЩАСТЯ 

18 ЛМ 47 НЕЧИСТА СИЛА, БОГ 

19 ЛК 19 ПРЕЧИСТА ДІВА, ПЛУГ, РУТА, 

КРОВ 

20 ЛК 19 ІВАН БОГОСЛОВ, МОРЕ, РОЖА 

21 ЛК 25 ІСУС ХРИСТОС, МОРЕ, ДЕРЕВО, 

КРОВ, ВОДА 

22 ЛК 39  ТУРИ, РОЖА, СИНЄ МОРЕ 

23 ЛК 34 ПРЕЧИСТА, СВЯТИЙ ПЕТРО 
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24 ЛК 12 ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, 

КРОВ 

25 ЛК 37 РІКИ 

26 ЛК 54 ІЛЛЯ, КІНЬ, ПРЕЧИСТА  

27 ЛК 27 МОРЕ, КРОВ 

28 ЛК 14 ТРИ ДІВЧИНИ 

29 ЛК 26 ОРЕЛ, МОРЕ, КРОВ 

30 ЛК 40 ТРИ БРАТИ 

31 ЛК 17 ТРИ КАЛІКИ, РОЖА 

32 ЛК 17 СВЯТИЙ ПЕТРО, БІЛИЙ КІНЬ 

33 ЛК 40 БІЛИЙ КАМІНЬ, СИНЄ МОРЕ, 

ЛЮТИЙ ЗМІЙ 

34 ЛК 35 ОСІЯНСЬКА ГОРА, КАМЯНИЙ 

КОЛОДЯЗЬ 

35 ЛК 33 ГОСПОДЬ, БАБА, ГОРА, 

КОРОВА, МОЛОКО, КРОВ 

36 ЛК 44 МІСЯЦЮ-КНЯЗЮ 

37 ЛК 24 МІСЯЦЬ, МЕРТВЕЦЬ, КАМІНЬ 

38 ЛК 24 МІСЯЦЬ, КИТ, ДУБ 

39 ЛК 51 МІСЯЦЬ, КНЯЗЬ 

40 ЛК 65 КНЯЖИЧ, ДУБ, МЕДВІДЬ, 

КАМІНЬ 

41 ЛК 45 МІСЯЦЬ, АДАМ, МОЛОДИК, 

МЕРТВІ/ЖИВІ 

42 ЛК 59 МІСЯЦЬ, МЕРТВІ 

43 ЛК 42 АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ, МІСЯЦЬ, 

МЕРТВІ ЛЮДИ 

44 ЛК 28 МІСЯЦЬ, ХРЕСТ, ЗОЛОТИЙ  
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45 ЛК 29 МІСЯЦЬ-МАЙ, МРЕЦЬ 

46 ЛК 14 МОЛОДИК 

47 ЛК 17 МІСЯЦЬ 

48 ЛК 15 МІСЯЦЬ, СВІТ 

49 ЛК 124 АВРАМ, ТРЯСОВИЦЯ 

50 ЛК 76 ІРОДОВІ ДОЧКИ, БОЖАЯ МАТИ, 

СВІТ ХРЕЩЕНИЙ 

51 ЛК 12 ПРОПАСНИЦІ 

52 ВУ 42 ВОДА, ПРОЗОР  

53 ВУ 26 НЕБО/ЗЕМЛЯ 

54 ВУ 52 ДЕРЕВО, УРОКИ, ОГОНЬ 

55 ВУ 78 МОРЕ, КАЛИНА, ДІВЧИНА 

56 ВУ 54 ГОРИ, ВОДИ 

57 ВУ 25 УРОКИ, ЛІСИ, ЛУГИ 

58 ВУ 33 ГОРИ, МОХИ, БОЛОТА 

59 ВУ 25 СВЯТИЙ ПЕТРО, СВЯТИЙ 

ПАВЛО 

60 ВУ 29 МОРЕ-ОКЕАН, КАМІНЬ 

61 ВУ 19 МОРЕ-ОКІЯН, ДУБ, СОКІЛ 

62 ВУ 36 ГОСПОДЬ, ОРДАН-РІКА 

63 НС 33 ДУБ, БЕРЕЗА 

64 НС 29 КУРИ, СОН 

65 ВК 61 МОРЕ, ДУБ, ДИМ, ВИХРОВІЇ 

66 ВК 16 ГОРА, КАМІНЬ, ТРАВА, РИБА, 

ВОДА 

67 НС 86 СУХОТИ, ОГОНЬ/ПОЛЯМ’Я  

68 НЗ 8 БОЖЕ, ВИСОКОСТЬ  

69 ВУ 49 ПРИСТРІТ, ЗОЛОТЕ 
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КРІСЕЛЕЧКО, МОРЕ 

70 ВП 64 ПЛАНІТНИК/ПЛАНІТНИЦЯ, 

ПРИСТРІТНИК/ПРСИТРІТНИЦЯ, 

ЧЕСНИЙ ХРЕСТ 

71 ВП 19 МОРЕ, КАМІНЬ, ВОРОН 

72 ЛК 31 ПУСТА НИВА 

73 ЛК 20 БЕШИХА 

74 ЛК 84 МАТІР БОЖА, ПОЛЯ, МОРЯ, 

ЛІСА 

75 ЛК 23 ОГНІ, АНГЕЛИ, АРХАНГЕЛИ 

76 ВП 33 ПЕРЕЛЯК, ЯЙЦЕ, ВОДА 

77 ЛК 19 ЗОРІ-ЗОРЯНИЦІ 

78 ЛК 35 ЖОВНА (птах) 

79 ЛК 23 ЧОРНА БАБА, ЧОРНА ДОРОГА 

80 ЛК 14 БАБА, ЛІС 

81 ЛК 35 (СВ.) ЮРІЙ, КІНЬ, ТРИ ХОРТИ 

82 ЛК 78 ГОСПОДЬ, НЕБО/ЗЕМЛЯ 

83 ЛК 86 ВОЛОСНИЙ, ДІЖА, 

ПЕРЕПІЧАЙКА 

84 ЛК 104 КАМЯНА ЖЕНА 

85 ВА 15 БЕРЕГИ  

86 ЛК 82 СУХИЙ ЛІС 

87 ЛК 72 КУРИ, ДЗВОНИ 

88 ЛК 8 ЛАСТІВКА 

89 ЛК 15 КИЇВ 

90 ЛК 14 ВОДА 

91 ОЧ 20 ВОДИЧКА-ЙОРДАНИЧКА 

92 КА 10 РЯСТ 
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93 ЛТ 130 БОГОРОДИЦЯ, ПРЕСТОЛ 

94 ЛТ 69 ТРИ РІКИ, КАЛИНОВИЙ МІСТ 

95 ЛТ 32 ОРЕЛ, ГРУША 

96 ЛТ 49 МОРЕ, ЗОЛОТИЙ МІСТ 

97 ЛТ 83 ЗОЛОТИЙ МІСТ 

98 ЛТ 12 ТИН, ГОРА, РУКА 

99 ЛТ 61 СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ЗОРІ 

100 ЛТ 56 ГОРА, ТРУБА 

101 ЛТ 25 ХОРТИ 

102 ЛТ 76 ЛІС, ВЕРБА 

103 ЛТ 107 ПОЛЕ/СТЕП 

104 ЛТ 50 МОРЕ/ЛУКОМОРЯ, ДУБ 

105 ЛК 86 МОРЕ, ЗМІЯ 

106 ВЗ 44 МОРЕ, ДУБ 

107 ЛК 54 МОРЕ/ОКІЯН 

108 ЛК 83 ПОЛЕ, МОРЕ 

109 ВЗ 42 ГОРА, ГАДЮКА 

110 ЛК 19 ГОРИ 

111 ЛК 32 ЛУКОМОРЯ, ВІТЕР 

112 ЛК 22 ГАДЮКА 

113 ВЗ 40 МОРЕ/ОКІЯН, ДУБ 

114 ВЗ 35 ГАД, ЗЕМЛЯ 

115 ЗА 24 МОРЕ/ЛУКОМОР’Я  

116 ЛК 51 ОРДАНСЬКА РІКА 

117 ЗА 23 ГОНЧАРІ  

118 КА 87 НЕБО, ЗЕМЛЯ 

119 ЗА 57 РОСА НЕБЕСНА 

120 ЗА 18 ВОДА 
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121 ЗА 26 ___________ 

122 ЗА 33 СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ЗВІЗДИ, 

КОВЧЕГ 

123 ЗА 41 КАМІНЬ 

124 ЗА 19 ВОДА-ЙОРДАНКА 

125 ЗА 58 ВОДА ОЛЯНА 

126 ЗА 19 МОРОЗ 

127 КА 19 ГОГОЛЬ 

128 ДИ 12 СОНЕЧКО 

129 ДИ 21 ДОЩИК 

130 КА 21 АДАМ, ХРИСТОС 

131 ЗА 17 ДЗВІН 

132 ЗА 111 ТУЧА, ВОСТОК, ЗАПАД 

133 ПЩ 5 БОГ, ДОЛЯ 

134 ТР 18 БОГ 

135 ТР 8 БОГ 

136 ТР 12 БОГ 

137 ПЩ 12 ГРЕК, ВИНО 

138 ЗА 26 КАМІНЬ 

139 ЗА 26 ЧОРНИЙ ВІЛ 

140 ЗА 24 КАМІНЬ 

141 ПР 51 ВОВК, ЖАБА, ГАДИНА, БОЛОТО 

142 ЗА 68 ОСТРІВ 

143 ЗА 74 БОЖИЙ СЛІД, ГОСПОНІ СТОПИ 

144 ЗА 33 ЧОРНИЙ ВІЛ, СУХА ГАДИНА 

145 ЗА 31 КІНЬ, ГАДЮКА, ЖАБА 

146 ЗА 31 МАК 

147 ЗА 66 НІЧ 



525 

 

148 ЗА 31 СМЕРК 

149 ЗА 34 ГОРИ, РІКИ 

150 ЗА 18 (І)СУС ХРИСТОС, БОЖА МАТИ, 

СВ. МИКОЛАЙ 

 

Загальна довжина корпусу – 6093 слова  

Мінімальна довжина замовляння – 5 слів (№ 133) 

Максимальна довжина замовляння – 130 слів (№ 93) 

Середня довжина замовляння – 41,34437 слова



526 

 

Діаграма 1: Жанрово-тематичний склад корпусу українських замовлянь  
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Діаграма 2: Графічне представлення довжини замовлянь  
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Діаграма 3: Графічна репрезентація довжини тексту замовлянь тематичної 

групи ЛМ  

 

 

Середня довжина 50,92857 
 

Діаграма 4: Графічна репрезентація довжини тексту замовлянь тематичної 

групи ПЩ 

 

Середня довжина 34,2
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Діаграма 5: Графічна репрезентація довжини тексту замовлянь тематичної 

групи ЛК  

 

Середня довжина 39,66071 
Діаграма 6: Графічна репрезентація довжини тексту замовлянь тематичної 

групи ВУ 

 
Середня довжина  39 
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Діаграма 7: Графічна репрезентація довжини тексту замовлянь тематичної 

груп замовлянь, пов’язаних із дитиною (НС, ВК, НЗ, ВП) 

 

Середня довжина 38,77778 
 

Діаграма 8: Графічна репрезентація довжини тексту замовлянь тематичної 

групи замовлянь ЛТ 

 
Середня довжина 62,5 
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Додаток Г    

 

МОВА БІЛОРУСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ 

У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ:       

ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

 

У білоруській традиції замовляння розглядають як магічні тексти, 

котрі в народі називають замовами, шептами, словами, молитвами та 

лікуваннями. Підкреслюють, що традиційна магія розвивалась як одна з 

галузей етнічної, національної культури, відзначалася мовною творчістю, 

винахідливістю, а часто й досконалою поетичністю текстів, що збагачували 

рідну мову. Традиційна магія існувала не сама по собі, а була невіддільною 

від усієї системи міфології, народної символіки, виділяючись виразно тільки 

своєї функціональною скерованістю, націленою на вирішення різних 

проблем, своїм прагматизмом [448, с. 3].  

Замовляння виступає частиною цілого магічного ритуалу, будучи 

його вербальною частиною [448, с. 4]. Магічний ритуал – стародавній 

язичницький обряд із принесенням жертви вогню, домовику, предкам та ін. 

[448, с. 5]. Більшість магічних ритуалів в усіх їх компонентах – дієвому, 

вербальному, предметному – мають символічне наповнення. Іноді словесну 

формулу писали на певних речах, які слугували оберегами або лікарськими 

засобами [448, с. 6], що засвідчує наявність магії письма в найширшому 

розумінні слова письмо, включаючи й магічні знаки. 

Підкреслюють велику стійкість замовляльної магічної традиції, що не 

тільки спирається на власну творчість певного етносу, а й певною мірою 

переробляє і застосовує щось запозичене, як і будь-який інший фольклорний 

жанр. Деякі стародавні магічні сюжети могли мати письмове поширення і 
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побутування, а їх запозиченість та іншомовність тільки зміцнювала 

таємничість, сакральність [448, с. 7]. 

Білоруські дослідники підкреслюють наявність спільних тем 

ведійських і слов’янських замовлянь: від блискавки, пожежі, зміїв, диких 

звірів, шкідливих птахів, злих духів, чарівників, на захист свійських тварин, 

на добробут сім’ї, для викликання кохання жінки або чоловіка, для 

нейтралізації суперника та ін. [448, с. 8]. 

У минулому, коли більш суворо дотримувалися часової 

регламентації всієї обрядово-магічної діяльності, багато охоронних обрядів і 

відповідних їм вербальних формул були пов’язані з певним часом, 

найчастіше з певним пороговим моментом, переходом до нового етапу: 

зимові новорічні обряди та ворожіння, весняні новорічні, ті, що пов’язані з 

першим вигоном тварин на пашу, купальські та інші [448, с. 9]. 

Серед засобів зміцнення дії замовляння відзначають проголошення 

жаданого як наявного, звернення до магічних помічників та ін. [448, с. 13]. 

Широко використовують магічну символіку лічби [448, с. 14]. В українській 

лінгвістиці етимологію числівників у контексті магії лічби, поширеної чи не 

в усіх народів світу, досліджує Т.Б. Лукінова.       

Підкреслюють, що магічні тексти належать до найдавніших творів у 

традиційній духовній спадщині білорусів [448, с. 14].  

У багатьох текстах замовлянь чарівними помічниками виступають 

християнські святі. Так виявляється адаптація персонажів християнської 

релігії до народних уявлень про сакральність і сакральних персонажів: тут 

діють стереотипи дохристиянського світогляду, зокрема дуалізм [448, с. 22–

23]. Тексти замовлянь показують, що в свідомості народу язичницька і 

християнська сакральність не суперечили одна одній, а тільки доповнювали і 

зміцнювали дієвість магічних обрядів. Затребувана всіма шарами 

суспільства, а найперше – соціальними низами, старожитна магія збереглася 

в житті всупереч колосальним змінам, що відбувалися впродовж тисячоліття. 



533 

 

Така стійкість забезпечена органічним зв’язком магічної творчості з 

традиційною міфологією, символікою, народною аксіологічною системою 

[448, с. 23–24]. 

Серед визначальних рис білоруських народних замовлянь не тільки 

ритмічність, а й численні доволі досконалі рими, у які включені серед 

іншого і найменування християнських діячів. Яскраво виражений культ 

небесних світил. Так, замовляння дівчини, спрямоване на те, щоб її сватали 

хлопці, є молитвою до місяця, який просять увиватися біля дівчини так, як 

вона увивається біля місяця, і це замовляння дівчата виконують колективно, 

спостерігши появу молодика і крутячись на п’яті правої ноги [Замовы, с. 25]. 

Танцювальні рухи з метою імітації руху небесних світил відомі в багатьох 

архаїчних традиціях.       

Звертання до молодого місяця з золотим рогом, який має обійти весь 

світ і знайти дівчині пару, нагадує українські замовляння і підлягає 

виконанню перед сном, дивлячись на молодик [Замовы, с. 26]. Результатом 

християнізації виступає звернення до місяця, на якому золотий криж 

[Замовы, с. 26]. 

У перебігу здійснення замовляльних дій у білоруській традиції 

широко використовують предмети. Наприклад: дівчина кладе в яблуко із 

іменем коханого і сушить його на сонці, примовляючи: «Хай хлопець по мені 

сохне, як це яблуко» [Замовы, с. 29]. Привертаючи до себе увагу хлопця, 

дівчина звертається до ясної зірниці, просячи її бути своєю помічницею 

[Замовы, с. 31]. 

Викликаючи кохання хлопця, дівчина звертається до яблунь, буйного 

вітру, льону та інших помічників [Замовы, с. 32–33], що певною мірою 

нагадує дохристиянську символіку персоніфікованих помічників у Плачі 

Ярославни зі «Слова о полку Ігоревім». 

Поряд із тим, є й християнські молитви Господу Богу і Божій Матері, 

у які включені язичницькі символи [Замовы, с. 35]. Дружина, бажаючи 
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спрямувати чоловіка на шлях добра і любові, молиться до вогню [Замовы, с. 

39].  

Замовляння від грому поєднує звернення до Іллі-пророка, який керує 

цим природним явищем, і до самого грому, що вказує на синтез язичницьких 

і християнських традицій. Інші замовляння від грому суто християнські і 

містять звертання до Пречистої, Христа, святих ангелів, святих Миколи, 

Юрія та Іллі [Замовы, с. 81]. 

Замовляння вогню на добре горіння – язичницька молитва, що містить 

його персоніфікацію під іменем Агонь-агніч [Замовы, с. 82].       

Дослідження специфіки білоруської традиції інтерпретації народних 

замовлянь дозволяє зробити декілька висновків, які можуть бути корисними 

у вивченні українських замовлянь.       

По-перше, українські і білоруські замовляльні тексти мають багато 

спільних рис, зокрема у сфері широкого переплетення дохристиянських і 

християнських символів, активного використання образів небесних об’єктів 

та ін. 

 По-друге, білоруські замовляння виступають дещо архаїчнішими за 

українські, зважаючи на їх тісніший зв’язок із позавербальною частиною 

обряду, яка включає навіть жертвоприношення. Іншим репрезентантом 

позамовної частини білоруського замовляльного обряду виступає культовий 

танець, який, очевидно, тією або іншою мірою імітує рух місяця, з молитвою 

до якого звертається виконавиця замовляльного обряду.      

По-третє, особливе місце в білоруських народних замовляннях посідає 

вогонь як божественна персоніфікація, в українських замовляннях 

репрезентована не так яскраво і різноманітно.       

По-четверте, римовані фрагменти текстів репрезентовані в 

білоруській замовляльній традиції дещо ширше, ніж в українській.       

По-п’яте, білоруські народні замовляння, так само як і українські, 

мають численні паралелі з однією з найархаїчніших індоєвропейських 
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традицій, сакральною взагалі й замовляльною зокрема, а саме ведійською. 

Саме у ведійській традиції вогонь відіграє першорядну культову роль, адже 

божеству небесного вогню Агні присвячена найбільша кількість гімнів 

Рігведи. Замовляння, концептуально близькі до слов’янських і, очевидно, з 

ними споріднені, зосереджені в Атхарваведі. 
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Додаток Д 

 

ПОЛЬСЬКА ТРАДИЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОІСТОРИЧНИХ 

ВИТОКІВ ВЕРБАЛЬНОЇ МАГІЇ 

 

Позамовні основи дослідження культурних реліктів 

у мові українських замовлянь 

 

Мова українських замовлянь має бути дослідженою в контексті 

новітніх відкриттів у галузі лінгвістики, археології, генетики, антропології, 

етнографії, когнітивної психології та інших дисциплін, що вивчають 

розвиток світоглядних засад людини від появи її як виду і до сьогодення.  

На початку ХХІ ст. дослідження в галузі гуманітарних наук, зокрема в 

історії розвитку перформативних мистецтв (наприклад, магічних, ритуальних 

витоків театру) неможливе без залучення відомостей зі сфери археології та 

антропології. Адже тільки таке поєднання різних дисциплін здатне створити 

повноцінне бачення еволюції та сутності досліджуваного явища. Такий 

синтез здійснено в монографії польського дослідника М. Коцура «Джерела 

театру» [774]. Через те, що замовляння саме по собі вже є згорнутою формою 

драми і містить елементи драматичного дійства (обрядові дії, визначене 

місце і час дії, іноді – певний набір учасників), для дослідження українських 

замовлянь та вирізнення серед їхніх специфічних рис тих, що належать 

найдавнішим етапам розвитку людства, треба залучити досвід вивчення 

ритуально-магічних джерел театру.  

Українські замовляння часто були частиною ширшого обрядового 

комплексу, який включав дії, жести, взаємодію з природним середовищем та 

предметним світом. Однак через неповноту матеріалу, що його фіксували 

записувачі фольклору, до наших днів майже не зберігся перформативний 

контекст виголошення замовлянь.  
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 Багатовимірний комплекс дій (вербальних і невербальних), яких 

вимагає виконання замовлянь та первісних театралізованих дійств, М. Коцур 

розглядає як еволюційних феномен не менш складний, ніж сам виконавець (в 

авторських термінах «перформер») [774, s. 15]. Отож, дослідник вимушений 

був ґрунтовно розглянути проблему походження всіх складових частин 

ритуального дійства, а відтак і їхні магічні функції, які виникають 

безпосередньо з їхньої біологічної основи.  

 

 

Еволюційні і біологічні підстави для виникнення 

магічних драматизованих дійств 

 

Прямоходіння було складним досягненням людини, яке забезпечило її 

цілою низкою еволюційних переваг. Серед них необхідно назвати перевагу 

над хижими тваринами, яким вертикальна поза (на відміну від горизонтально 

спрямованої пози їхніх потенційних жертв) здавалася менш привабливою для 

полювання, а також передовсім – звільнення передніх кінцівок, які людина 

швидко почала використовувати для різноманітних дій, які й уможливили 

появу культури [774, s. 71–89].  Серед них найголовнішим пристосуванням 

передніх кінцівок є жестикуляція, яка з’явилася в зародковому стані ще в 

вищих мавп, однак досягла високого розвитку тільки в людини. 

Жестикуляція дозволила людині набути складної системи символічної 

взаємодії в межах соціуму. Уже вищі мавпи володіють доволі широким 

набором жестів, які передають інтенції «мовця». Одним із головних жестів є 

вказівний жест, яким виявляють зацікавлення певним об’єктом довколишньої 

дійсності. Інший тип жестів – це, умовно кажучи, замісні жести, що 

репрезентують інтенції інакомовно. Так, фалічний сенс мають жести зі 

здійняттям догори руки або пальця (він зберігся в українській дулі й у 

багатьох інших жестах європейських культур, наприклад, у давніх римлян 
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існував вислів «показувати середній палець», тобто виказувати зневагу). 

Саме дулі приписується і нині магічна оборонна функція в українських 

повір’ях [774, s. 105–116].  

Тільки нещодавно було з’ясовано, що в корі головного мозку існують 

так звані дзеркальні нейрони (mirrorneurons), які активуються не тільки коли 

сам індивід виконує певні дії, а навіть тоді, коли індивід спостерігає за тим, 

які інші їх виконують. Саме завдяки таким функціям цих нейронів людина 

може переживати видовище як його безпосередній учасник. Імовірно, саме 

вони є біологічною підставою мімезисута катарсису – головних засад 

мистецтва, зокрема й драматичного [774, s. 123–132]. Імовірно, саме на 

властивостях дзеркальних нейронів базується головний принцип мислення 

традиційного суспільства – аналогія – та принцип партиципації, 

використовуваний у замовляннях. На рівні синтаксису замовлянь він наявний 

у вигляді паралелізму.  

Отож, М. Коцур показує, що здатність людини до складно 

організованих культурних (зокрема й культових) дій вимагала 

багатоступінчатого розвитку протягом усієї еволюції людини як виду. 

Пристосування, які з’являлися внаслідок потреб виживання та ефективнішої 

взаємодії з природним оточенням, урешті почали виконувати додаткові 

культурні функції, які, удосконалюючись, дозволили конструювати складні 

послідовності – зокрема й ритуальні перформанси, які залучають слово, жест, 

дію, використання предметів-інструментів.  

 

 

Спільні витоки магічних і драматизованих дійств 

 

«Палеоперформанси» відігравали значну роль в організації світу 

первісної людини, упорядковуючи у просторі й часі її життя. Елементи 

головних обрядів (як їх називають в українській традиції) М. Коцур так само 
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аналізує, виходячи з діахронічної перспективи, яку сучасні природничі науки 

поглибили для передісторії людини до 2-3 мільйонів років.  

Штучні знаряддя праці, використання яких відрізняє людину від 

інших приматів і взагалі тварин, імовірно, уже від початку свого існування 

виконували подвійну функцію – робочу і ритуальну водночас. Разом із тим, 

ускладнення процесу виготовлення знарядь безпосередньо було пов’язане з 

ускладнення ментальних операцій, доступних мозкові. Так, симетризація 

знарядь, яка не обов’язково мала прагматичне спрямування, відображала 

ритуально-магічні погляди на симетрію, які були закладені суто біологічно – 

симетричність тіла партнера гарантувала його здоров’я. Знаряддя 

поширювало межі людського мислення, відкриваючи людині нові сфери дій 

[774, s. 151–160]. Усе сказане безпосередньо стосується вербального та 

невербального компонентів будь-якого замовляння, особливо ж із 

архаїчними рисами. В українських замовляннях неодноразово фігурують 

магічні предмети, які водночас є трансформованими предметами щоденного 

вжитку (стрілка, відро тощо).  

Вогонь, неодноразово згадуваний в українських замовляннях, має 

особливу очисну та магічну силу. Можливо, це пов’язано з його 

еволюційним значенням та тим когнітивним ефектом, який справило 

вживання і приборкання вогню. Вогонь не тільки обігрівав і відлякував 

звірів, він дозволив готувати їжу, відтак її перетравлення зберегло більше сил 

для розвитку мозку та пізнавальних можливостей людини [774, s. 161–169]. 

Українські замовляння виконували з різних нагод і в різних частинах 

світу селянина – у дворі, в оселі, в господарських спорудах, а також поза 

територією села (у полі, в лісі). Як і знаряддя праці, оселя виконувала 

водночас і щоденні, і ритуальні функції. Обряди, відображені і в мові 

замовлянь, і в мові календарно- та родинно-обрядової поезії, були пов’язані з 

порогом, покуттю, піччю та іншими сакральними локусами хати. Прямою 

паралеллю до цього можуть служити насичені символічними зображеннями 
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неолітичні оселі Чатал-Гююка, які відображали нерозривність 

ритуалізованого повсякдення зі щоденним ритуалом. Дім у Чатал-Гююку 

відігравав одразу три функції – власне оселі, храму і некрополя. Оселя 

допомагала освоїти ворожі елементи довколишнього світу – саме тому на 

стінах часті зображення хижих тварин, пазурі та ікла були частиною оздоби 

інтер’єру [774, s. 252–272].   

 

 

Звірі в світогляді і в обрядах неоліту 

 

Звірі відігравали особливу символічну роль у світогляді давньої 

людини, що відображено йумові українських замовлянь. Передовсім 

представлені найменування тварин, пов’язаних зі сферою потойбіччя, 

наприклад, змія, жаба тощо. Це має пряму паралель із мистецтвом неоліту, 

зокрема із вирізьбленими на камені зображеннями в найдавнішому відомому 

святилищі – Гебеклі-Тепе, датованим ХІ – ІХ тис. до н.е. Головним чином на 

вже розкопаних барельєфах святилища зображені не свійські тварини, а 

хижаки й отруйні рептилії чи комахи  [789, s. 154–159].  

 

 

Індоєвропейські паралелі українських замовлянь 

 

Українські замовляння як словесний жанр фольклору вписані в 

ширше коло обрядових дій, серед яких одними з головних виступали 

ворожіння. Українські ворожіння часто супроводжують відповідні примовки.  

Замовляння як магічна дія співвідносна з поняттям «ворожіння». 

Перша з цих дій спрямована на вплив на дійсність, друга покликана пізнати 

майбутнє. Дослідження про магію здійснювали вже в часи греко-римської 

античності – наприклад, слід відзначити текст Цицерона «Про дивінацію», 
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назву якого перекладають «Про ворожіння» [485, s. 5]. Стародавні греки 

приписували запровадження мистецтва магічних дій серед людей Прометеєві 

(Есхіл, «Прометей прикутий», 484 – 500). І в згаданій праці Цицерона, і в 

трагедії Есхіла описано низку видів ворожіння. Спеціально присвячений 

ворожінню і текст Апулея «Про магію». Мешканці стародавнього Риму 

приписували найрозвиненіше мистецтво ворожіння своїм давнім сусідам – 

етрускам, і називали магію етруською наукою; Рим був заснований зі 

здійсненням спеціальних магічних обрядів. Багато прикладів ворожіння 

описані вже в «Іліаді» й «Одіссеї» Гомера. Мистецтво чаклування поєднує з 

медичними здібностями легендарна Медея з оповіді про аргонавтів. У 

стародавній Греції магічні дії чітко співвідносили з певними божествами та 

напівбожествами (героями) та з певними місцями їхньої діяльності, тоді як 

українські замовляння, здається, не співвідносяться так чітко з 

божественними персонами та локусами. Звичайно, у замовляннях згадані 

постаті християнської релігії, однак їх слід уважати в цих текстах пізніми 

через те, що первісно замовляння вважають язичницькими молитвами. Хто з 

язичницьких богів був найбільш тісно пов’язаний із текстами замовлянь, із 

самих текстів не видно; з інших текстів можна припускати, що таким був бог 

магічного слова Велес, ім’я і функції якого мають індоєвропейські 

відповідники. Згадані в замовляннях СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ЗОРІ, природні 

явища та тварини також, очевидно, слід розглядати як божества язичницької 

політеїстичної релігії. До таких язичницьких концептів слід віднести і 

СВІТОВЕ ДЕРЕВО. Згадане в замовляннях і таке священне місце, як острів 

Буян, традиційно ототожнюваний із давнім язичницьким центром слов’ян у 

Балтійському морі – островом Руян або Рюґен.  

Через синкретизм і вірувань, і релігійних дій давніх народів, що 

зберігали безпосередній зв’язок із індоєвропейськими старожитностями, 

риси, спільні з українськими замовляннями, збереглися в текстах, які 

побутували в незвичних для української фольклорної традиції контекстах. 
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Так, римська епіграфіка включає значну частину текстів, які мають 

безпосереднє усне походження. Їхня писемна фіксація тільки утривалила їх, 

зберігши форму й обставини виголошення відповідних усних текстів, які 

мали форму, що дуже нагадує українські замовляння чи близькі до них 

мікрожанри.  

С. Каспшишяк (Kasprzysiak) детально аналізує світоглядні засади 

давньоримських епітафій [771]: зіткнення архаїчного світогляду зі світом 

потойбіччя викликало в людини питання про першопричини буття, слугувало 

чинником виникнення філософських роздумів. Однак попри свою доволі 

сучасну гостроту переживання епітафії зберегли чимало архаїчних рис. 

Передовсім вони виражені в переважанні імперативних форм, звернених як 

до читача (перехожого, родичів тощо), так і богів та природних сил, що 

напряму відображає типологічну подібність мови давньоримських епітафій із 

замовляннями, заборонами та іншими мікрожанрами фольклору, зокрема й 

українського. Іноді вся епітафія складається з прокльону на адресу того, хто 

наважиться зрушити з місця надгробок або вчинити іншу непоштиву дію 

[771].  

Римські закляття, уміщені в збірці [771, s. 122–127], представляють 

жанр, який серед українських замовлянь зберігся недостатньо повно. А саме 

– відворотні замовляння. Однак формальні ознаки (прийоми), які застосовані 

в тексті для досягнення відповідного магічного ефекту, цілком притаманні й 

українським замовлянням. Це синтаксичний паралелізм у різних його 

різновидах.   

Отож, давньоримські епіграфічні тексти доповнюють розуміння 

української традиції замовлянь, показуючи, яким чином фольклорна традиція 

може взаємодіяти з писемністю та літературними формами. 

Здійснений вище розгляд польських публікацій з проблематики, 

дотичної до досліджуваної, розширює теоретико-методологічну базу 

лінгвістичної інтерпретації текстів українських замовлянь.   
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Додаток Е 

 

ЗАМОВЛЯННЯ У ВЕДІЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 

В ПОРІВНЯННІЗ УКРАЇНСЬКОЮ 

 

Українська мова, належачи до слов’янської групи індоєвропейської 

родини мов, є віддалено спорідненою з давньоіндійською ведійською мовою, 

що належить до індійської групи тієї самої індоєвропейської родини мов. Іще 

від середини ХІХ ст. дослідники ведуть пошуки слідів праіндоєвропейської 

традиції священної поезії, залишки якої могли зберігатися не тільки в 

давньоіндійських, давньоіранських, давньогрецьких, латинських, 

давньоскандинавських, давньоірландських, а й у давньослов’янських текстах.        

Атхарваведа – найдавніше зібрання індійських замовлянь, датоване 

приблизно початком І тис. до н.е. Атхарваведу визначають як енциклопедію 

побуту ведійських племен. За своєю назвою Атхарваведа – це веда жерця 

вогню атхарвана [163]       

Перший текст першої книги Атхарваведи – це замовляння «На 

збереження Священного Знання», де міститься п’ять звернень до Повелителя 

Мови, поєднаного з божественною думкою, й одне – до Повелителя Добра, 

яких просять дати сили і зберегти сокровенне. Четверте, п’яте, шосте та 

тридцять третє замовляння – до вод, які дають силу, радість та цілющість. 

Сьоме і восьме замовляння – до бога божественного вогню Агні (в образі 

якого в Рігведі виступає сонце) проти чаклунів. Поряд із замовляннями проти 

ворогів та зловмисників, у першій книзі Атхарваведи наявні й замовляння 

проти хвороб [Атхарваведа 1].          

Друга книга Атхарваведи містить замовляння проти хвороб, демонів, 

проклять, страху, на тривале життя дитини, на силу і здоров’я, на відведення 

чаклування, на перемогу в суперечці, молитви до давньоіндійських богів, 

серед яких звернення до Сонця і Місяця, які, зважаючи на численні 
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звернення до Сонця і Місяця в українських та інших слов’янських народних 

замовляннях, варто навести.       

«До Сонця – проти ворогів», переклад російською мовою 

Т.Я. Єлизаренкової:       

1 О Сурья, (тот) жар, что у тебя, изжарь им того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

2 О Сурья, (та) хватка, что у тебя, схвати ею того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

3 О Сурья, (то) пламя, что у тебя, воспламени им того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

4 О Сурья, (тот) пыл, что у тебя, заставь им пылать того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

5 О Сурья, (тот) блеск, что у тебя, лиши им блеска того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

«До Місяця – проти ворогів», переклад російською мовою 

Т.Я. Єлизаренкової:       

1 О Луна, (тот) жар, что у тебя, изжарь им того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

2 О Луна, (та) хватка, что у тебя, схвати ею того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

3 О Луна, (то) пламя, что у тебя, воспламени им того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

4 О Луна, (тот) пыл, что у тебя, заставь им пылать того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! 

5 О Луна, (тот) блеск, что у тебя, лиши им блеска того, кто нас 

ненавидит, кого ненавидим мы! [Атхарваведа 2] 

Третя книга досліджуваної давньоіндійської пам’ятки сакральної 

літератури містить замовляння проти ворогів та хвороб, проти змій, на 

тривале життя, на побудову хати, на процвітання корів, на талан у торгівлі й 
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оранці, на велику кількість зерна, на згоду і доброзичливість, на набуття 

влади над жінкою, молитви до богів. 

Замовляння «На згоду і доброзичливість» містить елементи 

морально-етичного кодексу давньоіндійського суспільства, і його варто 

навести, переклад російською мовою Т.Я. Єлизаренкової:       

1 Я создаю вам единство сердец, 

Единство мыслей, невраждебность. 

Относитесь с любовью друг к другу, 

Как корова к новорожденному теленку! 

2 Да будет сын послушным отцу, 

Согласным с матерью! 

Жена мужу пусть произносит 

Медовую речь, благодатную! 

3 Пусть брат не ненавидит брата, 

А сестра не (ненавидит) сестру! 

Оборотившись друг к другу, следуя одному обету, 

Речь произносите по-доброму! 

4 Благодаря чему боги не расходятся в разные стороны 

И не питают взаимной ненависти – 

То заклинание мы творим в вашем доме, 

Согласие между людьми! 

5 Подчиняясь старшим, не разьединяйтесь, 

Доставляя удовлетворение, идя под одним ярмом! 

Ступайте, говоря друг другу приветливое! 

Я делаю вас стремящимися к одной цели, единомышленниками! 

6 (Да будет) у вас то же место для питья, общая доля в еде! 

Я запрягаю вас вместе в общую упряжку! 

Служите Агни, обьединившись, 

Как спицы (колеса) – вокруг ступицы! 
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7 Я делаю вас стремящимися к одной цели, единомышленниками, 

Послушными одному приказу – с помощью заговора, примиряющего 

всех! 

(Будьте) как боги, защищающие амриту! 

Утром и вечером да будет у вас доброжелательность! [Атхарваведа 

3].        

Четверта книга Атхарваведи містить замовляння проти диких звірів 

та злодіїв, проти демонів, проти отрути, ран та переломів, проти злих сил та 

чаклування, проти ворогів, на тривале життя, на зцілення, на повернення 

чоловічої сили, на дощ, молитви до богів. Слід звернути увагу на такий 

замовляльний текст, як «Самовихваляння Священної Мови – Вач», нижче 

наводимо деякі уривки в перекладі російською мовою Т.Я. Єлизаренкової:       

2 Я – повелительница, собирательница сокровищ, 

Сведущая, первая из достойных жертв. 

Меня такую распределили боги по многим местам, 

(Меня), имеющую много пристанищ, (они), дающие многого 

достигнуть. 

3 Я ведь сама глаголю то, 

(Что) радует богов и людей. 

Кого возлюблю, того сделаю могучим, 

Того – брахманом, того – риши, того – очень мудрым. 

4 Благодаря мне ест пищу тот, кто смотрит, 

Кто дышит и кто слышит сказанное. 

Не отдавая себе отчета, они живут мною, 

Внимай, о прославленный, глаголю тебе достойное веры! 

5 Я натягиваю лук для Рудры, 

Чтобы (его) стрела убила ненавистника священного слова. 

Я вызываю состязание среди людей. 

Я пропитала собой Небо-и-Землю. 
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7 Я рождаю отца на вершине этого (мира) 

Мое лоно в водах, в океане. 

Оттуда расхожусь я по всем существам 

И касаюсь теменем того неба. 

8 Я ведь вею, как ветер, 

Охватывая все миры: 

По ту сторону неба, по ту сторону этой земли – 

Такая стала я величием [Атхарваведа 4].       

П’ята книга Атхарваведи містить молитви до різних богів, 

замовляння на успішне зачаття, на тривале життя, на безпеку, проти демонів 

та чаклування [Атхарваведа 5].    

У шостій книзі Атхарваведи містяться молитви до богів, замовляння 

проти ворогів, проти зміїної отрути, проти хвороб, передчасних пологів та 

ревнощів, проти демонів, на завоювання жіночої любові (два замовляння), на 

народження сина, на очищення, дві молитви до вод на добро та зцілення, 

декілька молитов до вогню, на відсутність страху та ін. Наведемо перше з 

замовлянь на завоювання жіночої любові в російському перекладі 

Т.Я. Єлизаренкової:       

1 Как лиана дерево 

Целиком обвила вокруг, 

Так и ты меня обними – 

Чтобы стала ты меня любящей, 

Чтоб не стала ты избегать меня! 

2 Как орел, пролетая, 

Прибивает крыльями землю, 

Так и я прибиваю мысль твою – 

Чтобы стала ты меня любящей, 

Чтоб не стала ты избегать меня! 

3 Как этих небо-и-землю 
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Враз обходит солнце, 

Так и я обхожу мысль твою – 

Чтобы стала ты меня любящей, 

Чтоб не стала ты избегать меня!   

Зважаючи на значну репрезентованість астральних об’єктів в 

українських замовляннях, наведемо давньоіндійське замовляння до солярних 

божеств у російському перекладі Т.Я. Єлизаренкової:       

1 Выступил этот пестрый бык, 

Он уселся перед матерью 

И отцом, отправляясь в путь как солнце. 

2 Сверкающая движется между (землей и небом) 

От выдоха этого вдыхаящего. 

Буйвол разглядывал небо. 

3 Он управляет тридцатью стоянками (дня). 

Голос, птица, распространяет (свет) 

Рано утром день за днем [Атхарваведа 6].        

У сьомій книзі Атхарваведи зосереджені молитви до різних божеств, 

замовляння на талан, на дощ, на набуття нащадків, на відновлення духу, 

проти шкоди зерну від блискавки, проти ворогів та злих сил, проти 

суперниці, проти ревнощів (два замовляння), проти отрути змій та комах, 

проти тих, хто проклинає, любовне замовляння, що промовляє наречена 

нареченому, на здоров’я і тривале життя та ін.       

У багатьох книгах Атхарваведи наявні замовляння, спрямовані на 

магічну підтримку священного царя, зокрема того, що вступає на престол, і, 

відповідно, ще не набув достатньо необхідної магічної сили.       

Спільні риси українських і ведійських замовлянь виявляються в 

подібній прагматичній тематиці – спрямованості на збереження, підтримання 

й поліпшення здоров’я, на встановлення й підтримання міжособистісних 

узаємин чоловіка і жінки, зокрема наречених, на привернення позитивної дії 
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божеств і відвернення негативного впливу демонів, на забезпечення талану, 

проти ворогів і негативного чаклування тощо. В обох традиціях помітне 

місце посідають образи персоніфікованих, антропоморфізованих та 

обожнених небесних об'єктів – Сонця і Місяця, тоді як зірки у ведійській 

замовляльній традиції не посідають такого місця, як в українській.      

До найважливіших відмінностей слід уналежнити звертання 

ведійських замовлянь до численних богів, тоді як в українських замовляннях 

імена язичницьких божеств, за винятком обожнених природних об’єктів, 

відсутні, натомість виступають образи (в лінгвістичному аспекті – концепти) 

Ісуса Христа, Богородиці, біблійних патріархів, християнських святих. В 

українській замовляльній традиції відсутній образ священного царя як 

об’єкта магічної допомоги, який посідає важливе місце у ведійській традиції; 

традиційно вважають, що давньоіндійський образ священного царя має 

праіндоєвропейське походження. В Атхарваведі відповідно до особливостей 

давньоіндійської традиції в цілому велике значення мають образи бика і 

корови, що не посідають такого місця в українських замовляльних текстах.        

Нарешті, давньоіндійські замовляння Атхарваведи є за своєю 

структурною організацією поетичними текстами більшою мірою, ніж 

збережені досьогодні українські замовляння, однак не виключено, що з 

ритмізованої прози українських народних замовлянь можуть бути 

реконструйовані принаймні певні елементи архаїчної поезії з 

індоєвропейськими паралелями й праіндоєвропейськими витоками. 

 



550 

 

 

Додаток Ж 

 

МОВА УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ  

НА ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТЛІ 

 

 

Мовні особливості українських замовлянь не можуть бути сповна 

дослідженні у відриві від генетично чи культурно споріднених та 

територіально близьких культур, а також без зважання на певні 

закономірності ритуальних вербальних практик, характерні для всіх відомих 

магічних словесних традицій.  

Українська мова належить до слов’янських, які у свою чергу є 

індоєвропейськими за походженням. Для індоєвропейського періоду 

реконструюють не тільки спільну мову, а й навіть спільну поетичну 

формульну мову, яка функціонувала у вигляді багатьох поетичних жанрів, 

серед яких був і епос, і тексти, які наближалися до сьогоднішнього розуміння 

ліричних, однак більше належали до супроводу обрядових дій, ніж до 

вираження індивідуальних переживань індивіда. Перелік головних паралелей 

у найдавніших пам’ятках індоєвропейськими мовами опрацьовано і зібрано в 

низці праць із індоєвропеїстики, авторами яких є Р. Шмітт, К. Воткінс, 

М.Л. Вест [788; 795; 796]. 

Р. Шмітт наголошує передусім на послідовності згадування частин 

тіла у тексті замовляння [789]. Його спостереження продовжив К. Воткінс 

[795, p. 525–536]. Так, К. Воткінс наводить переліки частин тіла при 

заклинанні хвороби, і хоча цей перелік побудовано певною мірою відповідно 

до будови людського тіла, однак слова, що входять до цих переліків, є 

етимологічно спорідненими, що дозволяє і самі переліки датувати часом 

індоєвропейської мовної єдності: волосся, шкіра, кров, жир, плоть, жили, 
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кістки, суглоби, кістковий мозок. Ця послідовність зберігається йу разі 

зворотного напрямку перелічування і властива багатьом індоєвропейським 

традиціям: хетській, ведійській, іранській, староірландській, германській 

[Watkins 1995, p. 525–536]. 

К. Воткінс небезпідставно вважає, що спільноіндоєвропейську 

традицію вербальної магії треба вивчати у зв’язку з медичними уявленнями 

індоєвропейської епохи, невіддільною частиною якої й був словесний 

компонент. Так, Піндар і невідомий автор Авести наводять однакові три види 

лікування: лікування ножем, лікування травами і лікування замовляннями 

[795, p. 537], останній варіант авестійський автор визнає за найбільш 

ефективний, оскільки він діє «зсередини».  

М.Л. Вест [796] виокремлює такі типи магічних текстових жанрів, які 

можна реконструювати для спільноіндоєвропейської епохи: 

- інвокативні гімни (безпосередньо звернені до божества, можуть 

містити не лише епітети відповідного бога і побажання, а також і оповідний 

елемент; молитва розглянута як підтип такого гімну); 

- чари, замовляння (не звернені до конкретного бога, а розраховані на 

безпосередній ефект у певній ситуації, апелюють до більш «локальних» 

міфічних істот – уособлення хвороби тощо) [796, p. 304 – 339]. 

В українській традиції не збереглося безпосередньо язичницьких 

гімнів божествам (імовірно, за винятком окремих колядок, веснянок та 

деяких епізодів «Слова о полку Ігоревім»), натомість жива народна традиція 

донесла багато зразків замовлянь, «чарів». Тому поглянемо, які саме 

особливості індоєвропейського замовляння виводить М.Л. Вест зі 

збережених давніми традиціями текстів. Замовляння зазвичай виконували 

або співаючи, або проказуючи їх речитативом [796, p. 326-327]. З числової 

магії варто згадати, що числу дев’ять надавали особливого значення [796, p. 

329]. У багатьох старовинних замовляннях індоєвропейських традицій 

безпосередньо в тексті згаданай чарівна рослина, яку застосовували в 
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ритуалі, що був паралельний самому текстові [796, p. 331]. Були 

йзамовляння-прокльони [796, p. 332-333]. Значна частина замовлянь 

присвячена лікуванню якогось симптому чи хвороби, які «виганяли» з тіла 

хворого повторенням уже згаданих переліків частин тіла [796, p. 334-335]. 

Особливим типом замовлянь є тексти з початковою оповіддю (нім. 

Legendenzauber) [796, p. 336]. Серед українських замовлянь цей тип є доволі 

численним.  

Іншим важливим джерелом для вивчення найдавніших 

спільноіндоєвропейських мотивів у мові українських замовлянь є 

давньоіндійська спадщина. Французький дослідник В. Анрі [768] поділяє 

магічні дії давніх індійців на ворожіння (divination) і власне charmes «чари» 

(зокрема й замовляння). Серед «чарів» і замовлянь дослідник виокремлює 

такі групи за спрямованістю на певну сферу життя людини:  

- чари для довголіття; 

- чари на достаток (достаток у домашніх справах; оборона «від вогню 

й води»; на худобу, на врожай, на успіх у подорожах, торгівлі і азартних 

іграх); 

- статеві чари (любов і подружнє життя, боротьба з суперниками чи 

суперницями, постійність у стосунках, примирення після сварок; 

підтримання чоловічої сили, плодючість і нащадки чоловічої статі, вагітність 

та акушерство); 

- обряди суспільного життя (на війні і в мирний час);  

- вигнання демонів (екзорцизм); 

- лікувальні чари (від лихоманки, від «внутрішніх хвороб», від 

кровотечі і поранень, від отрути, від спадкових хвороб); 

- покутні звичаї; 

- елементи чорної магії.  

Автор наголошує на думках, визначну важливість яких буде 

усвідомлено в перебігу міждисциплінарних досліджень практик вербальної 
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магії в ХХ ст., а саме – на зв’язкові магії і міфу, магії і релігії, магії і 

протонауки на початкових етапах її розвитку.  

Ця класифікація є вкрай необхідною для заповнення «лакун» у 

текстовому корпусі української вербальної магії, адже вона збереглася далеко 

не так повно, як інші жанри українського фольклору, що пояснюється 

впливом християнства, з яким пов’язані чи не всі пам’ятки старовинної 

писаної літератури (за винятком уже згаданого раніше «Слова о полку 

Ігоревім»). Далеко не всі зі згаданих давньоіндійських піджанрів замовлянь, 

які є безпосереднім продовженням індоіранського та глибше – 

індоєвропейського рівня, мають прямі відповідники в українських 

замовляннях. Однак для повного розуміння картини, для реконструкції 

цілісного набору текстових типів та їхніх мовних ознак необхідно мати на 

увазі йу полі дослідницького зору традиції, які збереглися повніше.  

Однак не тільки індоєвропейські замовляння допомагають краще 

зрозуміти природу українського ритуального тексту – адже існують певні 

універсалії побудови та структурування елементів у текстах замовлянь різних 

національних традицій.  

Так, для давніх цивілізацій усього Близького Сходу та Малої Азії, з 

якими мали торгівельні та культурні зносини мешканці давньої України, 

винятково важливе значення мали: 

- шумерська література і мова; 

- давньоєгипетська література і мова; 

- аккадська мова (як мова міжнародного спілкування) та література (як 

універсальний культурний код), на зміну якій прийшли інші семітські. 

Саме вони мали безпосередній вплив на розвиток жанрової структури 

та мовних особливостей Псалтиря (як і всього Старого Заповіту та значною 

мірою, Нового), винятково важливого для ритуальної практики (зокрема 

позацерковної) України-Руси після її хрещення.  
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Шумерські замовляння хоч широко представлені в окремих виданнях 

у цілих корпусах текстів, доступних онлайн [ST], однак комплексно і 

міждисцилінарно не були досліджені. Натомість значно більшу увагу було 

приділено пам’яткам давньоєгипетської ритуальної словесності, передусім – 

так званим «Текстам Пірамід» [AEPT], які є не тільки найдавнішими 

ритуальними текстами, а також узагалі найдавнішими зв’язними текстами, 

що збереглися на письмі. Замовляння, що входять до складу «Текстів 

Пірамід», мали бути вербальною частиною заупокійного ритуального 

дійства, яке нагадувало прототип драми, і були спрямовані на убезпечення 

«героя» драми (фараона) від небезпечної подорожі потойбічним світом.  

Аккадські замовляння [778] належать до більшого спектру ритуальних 

текстів, серед яких були гімни богам, календарні обряди тощо.  

Обидві групи традицій – індоєвропейська (грецька, римська, індійська 

та ін.) і афразійська (семітська, давньоєгипетська) зазнали істотного 

взаємовпливу та синтезу в епоху греко-римських імперій – держави 

Александра Македонського та Римської імперії. У цей час у тексти грецькою 

мовою потрапляють численні семітизми (на рівні лексики, синтаксису, 

стилю, жанру). Визначною пам’яткою цієї доби є численні «магічні 

папіруси», що з’явилися в еллінізованому Єгипті початку нашої ери як 

наслідок такої «креолізації» традицій. Загалом культові й заклинальні 

практики греко-римської доби настільки синтезують різноманітні традиції, 

що їхній жанровий склад та мовні особливості містять сліди впливів культур 

Європи, Азії та Африки [753; 758]. 

Також важливим аспектом аналізу українських замовлянь, який уже 

втілений в аналізі інших європейських традицій, є необхідність залучення і 

літературних творів, які можуть слугувати джерелами інформації про стан 

заклинальних ритуальних практик. Так, фінський народний епос «Калевала», 

укладений Е. Льонротом, давно слугує для дослідження замовлянь 

[Franciosi]. Інший твір, майже всуціль літературний, – «Розгніваний Роланд» 
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Л. Аріосто – так само є важливим джерелом вивчення магічних уявлень та 

вербальних практик [786].  

Як висновок здійсненого огляду можна сформулювати такі вихідні 

засади дослідження українських замовлянь: 

- для відтворення повної картини текстових жанрів та особливостей 

мови замовлянь, що побутували в дохристиянську добу, варто звертатися до 

інших індоєвропейських традицій (індійської, грецької, латинської та ін.), які 

в писемній формі зберегли ті жанри, які усне передання фольклору могло 

втрати в перебігу століть; 

- ритуальні тексти не можуть бути досліджені поза ритуальним 

контекстом, до якого входили не лише спосіб виконання, дії та маніпуляції з 

об’єктом, а також архітектурні та ландшафтні компоненти (напр., «Тексти 

Пірамід» невіддільні від усього архітектурного ансамблю піраміди); 

- замовляння – це лише один із типів ритуальних дій, які в давнину 

існували, ймовірно, і в давніх слов’ян, зокрема праукраїнців; отож 

аналізувати мову замовлянь треба лише виходячи з цілісного розуміння 

вербальної магії як одного з видів доісторичної медицини;  

 - твори книжного характеру теж можуть бути застосовані для 

вивчення обрядових дій та їхнього словесного компоненту, серед пам’яток 

давньої української літератури такими є «Слово о полку Ігоревім» та 

численні барокові тексти;  

- магія (зокрема й вербальна) на ранніх етапах розвитку суспільства 

становила функціональний еквівалент сучасної експериментальної науки, 

тому були поширена в усіх сферах людського життя; через те обмежень на 

сфери, в яких може бути знайдено важливий текстовий матеріал, практично 

не існує – це і лікувальні дії, і сільськогосподарські роботи, і сфера 

міжособистісних узаємин; 

- хоча в українській культурі діє етична пересторога щодо «темного» 

боку замовлянь, однак він також існує (про що свідчить значний за обсягом 
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текстовий матеріал із інших традицій), і його мовна організація так само 

потребує уваги дослідника;  

- важливим завданням дослідника української традиції замовлянь є 

визначення рис відносно автохтонних (успадкованих від праслов’янського чи 

й індоєвропейського етапів) та запозичених у сусідніх народів, що можна 

здійснити лише на тлі широкого порівняльного аналізу.    
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Додаток З     

 

ПЕРЕДІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 

МАГІКО-МІФОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНЦІВ   

 

 

1. Теоретичні аспекти еволюції   

магіко-міфологічного мислення 

 

Первісним джерелом поетичного рядка варто вважати заклинання чи 

молитви, які мали магічне значення. Магічне слово – це слово сакральне і 

тому випадковим бути не може. Надто віра в його магічну силу позбавляє 

нейтральності будь-яке слово. Магічне сакральне слово може бути 

зрозумілим чи незрозумілим лише в езотеричному колі. Магічну мету мав як 

обряд у цілому, так і його вербальна частина. Магія слова сприяла його 

повторенню [314, с. 25]. Через віру в магічну дію слова повторення і 

варіювання значеннєвих комплексів домінували над повторенням суто 

звуковим [314, с. 25]. Сакральне магічне слово було водночас і міфологічним, 

оскільки заклинання і ритуальні пісні були невіддільні від уявлень про 

предків, духів, богів [314, с. 26]. Словесне мистецтво у момент свого 

зародження було невіддільне від інших мистецтв, від магії та сакральної 

мудрості. Сакральне слово, сакральна формула зливалися з певною 

міфологемою [314, с. 27]. Міфічне мислення не виокремлює людину із його 

природного та суспільного середовища, воно зберігає риси дифузності і 

нероздільності, майже невіддільне від емоційної та моторної сфери [314, с. 

32]. Повторюваність усіх видів, що належить стихії фольклору та архаїчної 

словесності з її гегемонією ритуального первня, є головним і найпотужнішим 

засобом структурування архаїчних і фольклорних творів і найголовнішою 
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рисою фольклорного стилю. З’явившись на підґрунті ритуальності й усності, 

повторюваність форм, фразеологічних зворотів, фонічних і синтаксичних 

елементів сприйманів той же час як прикрашальний прийом [314, с. 40].    

 

 

2. Магія в первісному суспільстві   

 

Англійський антрополог Е. Тейлор вважав магічні уявлення, поряд із 

багатьма іншими рисами культур, пережитками первісного стану 

суспільства: магію простежено у складі культурних уявлень уже від 

найбільш архаїчного етапу їх розвитку [570, с. 64].  

На цьому етапі особливу організаційну роль для структурування не 

тільки магічних і ритуальних її компонентів, а й усієї культури відігравала 

мова як один із перших досвідів абстрактного мислення. Тому мову в усіх її 

аспектах, а передовсім граматичному, сприймали як універсальний засіб 

ритуального впливу на дійсність, а також як засіб її упорядкування. Усі ці 

риси характерні з особливою виразністю для давньоіндійської традиції 

ставлення до санскриту як упорядкованої (як космос) мови [559].   

У ХІХ ст. в Ярославській губернії було записано мисливське 

замовляння: «Стану я скликати своїх слуг-сторожів… – капловухих, 

маловухих, рогатих і косолапих, хвостатих і шерстистих – заганяти в мої 

ставушки-капкани і в булатні кліпи, щоб усі були шляхи-дороги, перебіги і їх 

ігрища обставлені, заставлені, щоб попадалися в мої ставушки і капкани і 

булатні кліпи лисиці красовиці, куниці чорні, зайці білі, зайці сірі, рисі 

пістряві, вовки сірі, ведмеді бурі. Поклонюся своїм пригоничам і загоничам 

до матері-сирої землі, щоб вони всіх звірів замахували, заганяли у всі мої 

ставушки, … щоб повз мої ставушки … не пробігали, не проскакували… Хай 

їм здається: по той бік – вогонь, по інший – стіна, позаду – стріла кам’яна» 

(переклад із російської наш. – Авт.). Наявність у замовлянні згадок про 
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кам’яну зброю дозволяє дослідникам зробити висновок про датування цього 

тексту щонайменше періодом нового кам’яного віку (неоліту). Тоді як 

наявність зооморфних помічників мисливця співвідносять із відомими з 

живопису давнього кам’яного віку (палеоліту) персонажів – напівлюдей-

напівтварин [588, c. 67].   

 

 

3. Магія Трипілля   

 

Українська мова зберегла субстратні слова, що пов’язані з 

дослов’янським субстратом, який залишила Трипільська культура. Серед 

слів, які не мають паралелей в інших індоєвропейських мовах, значну 

частину посідають ті, які можуть бути пов’язані зі сферою сакрального.  

Тому в українській сакральній культурі мала зберегтися і значна 

частина ритуальних уявлень чи магічних практик, які можна вивести з часів 

Трипілля. Саме цій проблемі присвячена монографія Н.Б. Бурдо «Сакральний 

світ трипільської цивілізації» [70].  

Хоча від Трипілля не лишилося писемних пам’яток, як, наприклад, від 

шумерів, однак їхнє ритуальне життя можна відновити на основі 

матеріальних пам’яток.  

Серед археологічних знахідок на місцях колишніх трипільських 

поселень частими є предмети, які з великою ймовірністю трактують як 

об’єкти, належні до ритуально-магічних дій. Повсюдна поширеність 

магічних уявлень (у формі забобонів, повір’їв) навіть у наш час свідчить (що 

й підтверджено спостереженням етнографів) про те, що все життя індивіда в 

архаїчному суспільстві було пронизане ритуалом.  

Виконувати ритуальні дії могли як звичайні люди, так і професійні 

чаклуни. Об’єктами ритуальних маніпуляцій трипільського чаклуна були 

чаші, керамічні прясельця, статуетки божеств.  
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Особливе значення чаш для ритуальних дійств притаманне багатьом 

давнім, гарно задокументованим традиціям, зокрема античним. У трипільські 

глиняні чаші, ймовірно, наливали напої чи насипали зерно для жертви. Для 

чаш виготовляли високі підставки, які символізували антропоморфні фігури, 

що тримають чашу на руках. Підставки могли виготовляти у формі кількох 

антропоморфних фігур, розташованих по колу – так відбито у пластиці 

ритуальний танець [70, с. 42–43].  

Через те, що чаші виконували важливу магічну функцію, їх 

оздоблювали символічно значущим орнаментом. Геометричний орнамент 

представлений численними варіантами кіл чи хрестоподібних окружностей. 

Ці фігури символізують нескінченність або значне накопичення магічних 

сил. Зооморфні мотиви втілені не лише окремим елементом посудини, а й 

усією її формою, і чаші у формі бика, корови чи барана часто трапляються 

серед трипільської кераміки. 

«Візитівкою» трипільської культури вважають притаманні тільки їй 

«біноклі» – вироби у вигляді двох чаш без ден, що поєднані спільною 

«ручкою». Найбільш вірогідно, на думку Н.Б. Бурдо, що їх застосовували як 

литаври – обтягнувши зверху шкірою, а сам порожнистий виріб 

використовуючи як резонатор [70, с. 46–48].  

Звуки мали відлякувати демонів, як це підтверджено свідченнями 

інших традицій, у яких відоме і словесне передання. Тому крім барабанів, на 

території трипільських поселень знайдені інші прості музичні інструменти – 

наприклад, брязкальця [70, с. 44].  

Про те, що ритуали справді відбувалися в житлах трипільців, свідчать 

залишки вівтарів, знайдених під час розкопок, а також зображення вівтарів, 

помітні на трипільських моделях жител, що збереглися до наших днів.  

Ритуальні посудини розбивали під час священнодійств, і тому під час 

розкопок знайдено розвали керамічних черепків у місцях, пов’язаних із 

культом трипільців.  
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Серед розкопаних трипільських споруд трипільців не має таких, які б 

однозначно можна було кваліфікувати як святилища – однак знайдено 

рештки споруд зі значно вищою концентрацією ритуальних предметів. Але 

глиняні моделі храмів свідчать, що вони таки справді існували в трипільців 

[70, с. 54 – 57].    

Трипільські пам’ятки відображають образність, а через неї – різні 

культові уявлення людини тієї прадавньої доби (викладаємо за [99, с. 99–

104]). Так, дослідники вказують, що орнаменти на посуді трипільців імовірно 

мали магічне призначення. Ритуальний аспект діяльності мав із погляду 

прадавньої людини значення не менше, якщо не більше, ніж суто практичні 

дії (промисли, ремесла, хліборобство) для добробуту громади.  

Хоч ці символи і не піддаються прямому прочитанню, однак їхнє 

загальне значення і світоглядне спрямування можуть бути зрозумілими 

шляхом реконструкції. Трипільці як народ, що створив високорозвинену 

хліборобську цивілізацію, за основний міф, імовірно, мали міф відродження 

природи і людини. Ритуальні дії були спрямовані на задоволення потреб 

ведення сільського господарства – аби весь цикл річних робіт удалося 

успішно завершити, була необхідна гарна погода, отож заклинання проти 

посухи і викликання дощу мали посідати важливе місце. Обряди мали 

забезпечити гармонійну зміну пір року. Ритуальні дії сприймали як запоруку 

такого довершеного колообігу. 

Про ритуал жертвопринесення свідчать численні розбиті й цілі 

статуетки, заховані у спеціальних місцях. Імовірно, їх розбивали в межах 

ритуальної, символічної дії.  

Серед антропоморфних статуеток головним мотивом є зображення 

Великої Матері, як її потрактовують дослідники, а також чоловічі статуетки, 

зображуване ними божество, імовірно, виконувало менш важливі функції, 

ніж Велика Матір. Примітно, що статуетки не однотипні – вони 

відрізняються хоч і схематизовано переданим, однак чітко розрізнюваним 
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положенням рук, які можуть бути витягнутими вперед, здійнятими вгору, 

схрещеними на грудях. Трапляються так звані «фруктівниці»,  великі 

посудини зі стилізованим зображенням танцю, у якому беруть участь шість 

антропоморфних фігур.  

Найзагадковіший трипільський ритуал – це спалення жител, яке могло 

охоплювати від одного будинку до цілого поселення. Перед самим 

спаленням у приміщеннях розставляли ритуальний посуд, приносили жертви. 

Цей ритуал був поширений і на інших землях Старої Європи, однак трипільці 

найдовше дотримувалися його, навіть коли їхні сусіди вже перестали 

спалювати свої житла з ритуальною метою [70; 99].    

 

 

4. Магія Стародавнього Сходу   

 

Давня людина осмислювала космос у термінах людського буття, а 

людське буття – через існування космосу. Ставлення до світу також було 

інакшим, ніж сучасне: давня людина говорила світові переважно «ти», а 

сучасна каже про світ «воно» [590, с. 25]. Це «ти» є унікальним, 

безпрецедентним, має непередбачуваний характер особистості, присутності, 

відомої лише з виявів її самої. Тобто для первісної людини неодухотвореної 

природи не існує [590, с. 26]. Міф є поетичною формою, яка виходить за межі 

поезії тим, що проголошує істину; це і форма розмислу, яка виходить за межі 

розмислу тим, що хоче породжувати ту істину, яку проголошує; це також і 

форма дії, ритуальної поведінки, яка не набуває свого завершення в дії, а 

повинна проголосити і виробити поетичну форму істини [590, с. 29]. Для 

міфологічного типу розуму «те, що бентежить, хвилює» рівнозначне «тому, 

що існує». Так само зливають воєдино символ і те, що він позначає, а також 

два порівнювані предмети аж настільки, що один може виступати замість 
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іншого [590, с. 32]. Сприйняття світу було персоніфікованим – шукаючи 

причину, людина питала не «як», а «хто» [590, с. 35].  

Міфопоетичне мислення не знає часу як однорідного тривання або як 

послідовності якісно індиферентних митей. Те поняття часу, яке 

використовують сучасні математика і фізика, було невідоме первісній 

людині, як і те, яке лежить в основі нашого розуміння історії. Первісна 

людина не абстрагує ідею часу від власного переживання часу [590, с. 41].  

Розуміння природи названо «драматичним розумінням природи» [590, 

с. 42]. З допомогою свят людина брала участь у житті природи [590, с. 43].  

Слово мало особливе значення – адже у космогонічних уявленнях, 

зокрема давньоєгипетських, слово супроводжувало і спрямовувало творення, 

це слово виражала щось на кшталт божественного ладу [590, с. 70]. Серед 

атрибутів бога сонця, які самі по собі уособлюють божество, був Ху, тобто 

«наказовий вислів», вказівка, яка наділяє буттям певну ситуацію [590, с. 89]. 

У шумеро-аккадській міфології промовленому слову також відведено 

великуроль: Еа (бог вод) використовує заклинання, могутній наказ, аби 

підкорити Апсу (первісний океан) [590, с. 163]. Тіамат (водне чудовисько), 

яку не можуть подолати боги поодинці, вони вирішують подолати спільним 

наказом [590, с. 165]. Влада у давній Месопотамії базувалася на вірі в силу 

слова, як це зафіксовано в одній із пам’яток: «Наказ палацу, ніби наказ 

Ану[бог неба], не може бути змінений. Слово царя правильне, його 

висловлювання, ніби висловлювання бога, не може бути змінене!» [590, с. 

188].  

 

 

5. Магія в суспільстві греко-римської античності   

 

Магія як явище спільне для фактично всіх відомих нам типів культур 

була притаманна і культурі Давньої Греції та Риму з найдавніших часів. Але 
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після завершення класичного періоду антична магія перестає бути явищем 

локальним і набуває масштабів усього Середземномор’я. З цього моменту 

вона поєднує традиційні греко-римські риси з елементами магії 

давньоєгипетської, єврейської та вавилонської. У загальних рисах цей процес 

завершився до початку нашої ери. Середземноморська магія стає в цей час 

розгалуженою і складною дисципліною, яка має своїх професіоналів і 

дилетантів [391, с. 5]. Давнім грекам магія була відома вже за мікенської 

доби, коли вона зберігала спільні індоєвропейські риси, а в часи класичної 

Греції еллінська релігія ще не була вільна від магічних уявлень, особливо у 

варіанті народної віри в оракули та в межах культів плодючості. Магія в 

Давній Греції не була протиставлена ні релігії, ні медицині, а входила до 

широкого комплексу культурних явищ [391, с. 24-25]. Отож, у часи класики 

грецька культура містила широкий спектр магічних феноменів, успадкованих 

від праіндоєвропейців, крито-мікенців та засвоєних під час міжкультурної 

комунікації [391, с. 28]. Відповідно при зміні інших компонентів культури 

(при появі християнської релігійності й уявлень про благочестя) магія теж 

змінювала свої форми, і саме так у І–V ст. н.е. з’явилася теургія – елітарна 

форма магії [391, с. 83]. Автор порівнює еволюцію ролі й соціального 

призначення магії в першій половині першого тис. н.е. з розвитком 

християнства, яке теж починалося як явище маргінальне, але з часом, завдяки 

діяльності апологетів, стало явищем нормативним, а вершинним завданням 

діяльності останніх було перевести його в розряд елітарної культури. На 

противагу християнству, яке стало нормативним явищем, магія (теургія) не 

зберегла за собою нормативного статусу, але зберегла статус елітарності 

[391, с. 93]. 
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Додаток К     

 

ПОГЛИБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВИ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ:   

можливості залучення свідчень позаслов’янських індоєвропейських 

та позаіндоєвропейських ностратичних мов 

 

 

1. Від праіндоєвропейського до ностратичного 

рівня дослідження фольклорних формул 

 

Уже через декілька десятиліть після виникнення індоєвропеїстики, у 

середині ХІХ ст., дослідники розпочали роботу над порівнянням епічних 

текстів різними індоєвропейськими мовами з метою реконструкції сталих 

словосполучень, переважно зі сфери сакрально-міфологічного епосу, які 

були названі індоєвропейськими поетичними формулами, що 

репрезентують індоєвропейську поетичну мову. Зазначена сфера 

репрезентована дослідженнями А. Куна, Р. Шмітта, К. Уоткінса (Воткінса), 

Г. Надя, В.В. Іванова, В.М. Топорова та ін. Основними мовами для таких 

реконструкцій зазвичай виступають давньоіндійська (у двох варіантах – 

ведійська мова «Рігведи», «Атхарваведи» та ін., і санскрит – мова 

«Махабхарати» і «Рамаяни»), давньоіранська (авестійська – мова «Авести»), 

давньогрецька (починаючи з мікенського періоду – середини ІІ тис. до н.е.) 

та давньоскандинавська. На жаль, слов’янські мови, а серед них і 

українська, залучені до таких порівнянь дуже незначною мірою. 

А тим часом наука передбачає у цій сфері дуже великі перспективні 

можливості. Ще в середині ХІХ ст. А. Шлейхер (Шляйхер) запропонував 

твір-реконструкцію байки праіндоєвропейською мовою. Хоча на той час 
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романтичний напрямок у мовознавстві, репрезентований іменами Ф. Боппа, 

Р. Раска, Я. Грімма та ін. і пов’язаний із прагненням якнайширшого 

залучення матеріалу (Ф. Бопп відносив до індоєвропейських картвельські й 

австронезійські або малайсько-полінезійські мови) й якнайглибшим рівнем 

реконструкції, уже закінчився, однак праіндоєвропейська байка А. Шлейхера 

та його послідовників може виступати саме типовим репрезентантом 

лінгвістичного романтизму. На початку ХХ ст. новий варіант реконструкції 

відповідно до тодішнього рівня досліджень запропонував Г. Хірт (Гірт), а 

пізніше з’явилися ще сучасніші варіанти цієї створеної-реконструйованої 

праіндоєвропейської байки.                          

На початку ХХ ст. Х. Педерсен започаткував нову галузь порівняльно-

історичного мовознавства – ностратику, що передбачає дослідження не 

окремих мовних сімей (родин), а об’єднаних за більш віддаленою 

спорідненістю, ніж усередині однієї мовної родини, груп мовних родин – 

макросімей або надродин. Серед них та, що включає індоєвропейські, 

уральські, алтайські, афразійські (пізніше виділені в окрему надродину), 

дравідійські та картвельські, була названа ностратичною від латинського 

nostra«наша». У середині ХХ ст. В.М. Ілліч-Світич не тільки реконструював 

словник праностратичної мови, а й написав вірш цією мовою. Сучасний 

український дослідник С.К. Росовецький убачає перспективи в реконструкції 

елементів праностратичного фольклору.                                                               

 

 

2. Праностратичні джерела формульності 

в мові українських замовлянь 

 

Останнім часом з’явилася низка публікацій, присвячених 

дослідженню українських замовлянь у контексті інших індоєвропейських 

мов та мов інших родин Євразії [347; 345; 346]. 
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Подібно до того, як український лексикон був досліджений у 

контексті мов і культур Євразії [338],  український фольклор та мова, якою 

він послуговується, потребує дослідження в якнайширшому контексті, 

особливо ж зараз, коли інформаційний простір Інтернет, глобалізація та 

туризм сприяють відкритості українського суспільства до порівнянь із 

іншими культурами, до спілкування та збагачення культурним і світоглядним 

досвідом.  

Згідно з дослідженнями Н.А. Назарова, замовляння – чи не 

найархаїчніший жанр українського фольклору, формальні особливості 

якого виявляють паралелі з найдавнішими фактами інших індоєвропейських 

мов та мов інших родин. Попри велику тематичну розмаїтість, слов’янські 

замовляння класифікують здебільшого за прагматичним спрямуванням – за 

хворобою чи іншим негативним чинником, який потрібно усунути (детальну 

класифікацію див.: [190])
9
. Відповідно формульність замовлянь розглядали 

здебільшого на лексичному рівні, а на синтаксичному – лише з погляду 

риторичних фігур. Дослідники докладно вивчали кліше і змістові схеми 

замовлянь. Проте момент появи замовляння потребує докладнішої уваги. Як 

показано у В.П. Петрова, замовляння не завжди мали уже сталу, завчену 

форму: часто особа імпровізувала їх відповідно до моменту. Імовірно, і 

більшість відносно усталених замовлянь, які трапляються в подібному 

текстовому оформленні як в українців, так і в росіян чи білорусів, теж були 

зімпровізовані. Справді, за словами Є.Г. Кагарова, у замовлянні головне 

«формула» – проте цю формулу треба розуміти не як «словесне кліше», а в 

тому значенні, яке цьому термінові надавали М. Перрі і А.Б. Лорд.   

Мова замовлянь наділена всіма тими рисами, які іншим фольклорним 

жанрам притаманні або факультативно, або лише частково. За словами 

                                         
9
Літературу див. у ст. Назаров Н.А. Українські замовляння із зачином-звертанням у 

зв’язку з індоєвропейською гімнографічною традицією // Indo-

Europeanastronomyinmythsandlanguages. – Publisher BOGDANI: USA, 2013. – с. 108 – 115.  
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В.М. Топорова, теперішній етап «у розвитку індоєвропейської реконструкції 

не може бути обмежений виключно мовними завданнями. Він пов'язаний із 

реконструкцією так званих поетичних формул, які були притаманні 

особливому різновиду мови, що її вперше Я. Вакернагель позначив як 

‘indogermanische Dichtersprache’» [556, с. 17]. Проте реконструкція 

фрагментів тексту, більших за слово, передбачає не буквальне відтворення 

текту-прототипу, що, як буде показано далі, і неможливо за умов усності 

фольклорних текстів, а експлікацію «рівня семантичних блоків і відповідних 

фразеологізмів формульного характеру» [551, с. 11]. В.М. Топоров [Топоров 

1969] вважав, що, виходячи зісвідчень споріднених традицій, можна 

реконструювати «на семантико-синтаксичному рівні дещо на кшталт тексту-

прототипу, датованого індоєвропейською епохою» [551, с. 25]. Звісно, у разі, 

якщо реконструюють найбільш змінний мовний рівень – лексичний, то існує 

небезпека плутання контактних збігів із генетичними, хоча й у цьому 

випадку методологічною засадою має бути «архаїчність (не-вторинність) 

формул-джерел реконструкції» [347, с. 108].  

Н.А. Назаров вважає, що реконструкція долітературних текстів 

типологічно значно відрізняється від зіставлення різних списків одного 

тексту і прийняття врешті textusreceptus. Хоча деякі пареміологічні 

мікрожанрові тексти і можуть бути гіпотетично відтворені з великою мірою 

достовірності чи не на всіх мовних рівнях, однак для відтворення довших 

текстів потрібно дещо відкореговане уявлення про фольклорний текст, який 

кожного разу при виконанні ніби витворюють заново, спираючись на 

традиційний тематичний і формульний тезаурус. Проте й формули самі по 

собі є сталими лише на рівні синтаксису – і парадигматично еквівалентні 

елементи досвідчений виконавець замінює досить вільно [780, p. 36]. 

Виконавець «і не може, і справді не пам’ятає достатньо (тексту), щоб 

заспівати пісню, він має – що він і робить – навчитися створювати фрази» 

[780, p. 43], і головне в специфіці епічного тексту – не те, що його виконують 
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усно, а те, що його створюють під час усного виконання [780, p. 5]. Урешті, 

під формулою А.Б. Лорд розуміє «групу слів, використовуваних регулярно за 

тих самих метричних умов для вираження певної головної думки» [780, p. 4]. 

Очевидно, що усні тексти індоєвропейської епохи, або й давніших, не можна 

реконструювати: натомість можна відновити їхній формульний і тематичний 

репертуар. Імовірно, що замовляння у своїх найархаїчніших витоках були 

вкрай близькими саме до такого способу існування. У такому разі 

стабільність замовляння полягає не в завченому напам’ять тексті, а в 

«тропах» фольклорної «риторики» і не в останню чергу – в композиції. Проте 

такий стан невизначеності зберігається, доки ми зупиняємося на рівні 

лексики і фразеології. Адже формули, як було показано А.Б. Лордом, 

зберігають найбільшу стабільність на синтаксичному рівні, а на лексичному 

їхні елементи можуть бути замінені близькими за смислом. Адже для жанрів, 

які, як замовляння, є всуціль регламентованими ідеальним зразком, можна 

відтворити з великою вірогідністю синтаксичні структури, які мають цілком 

конкретне фізичне втілення – сталу послідовність граматичних форм. 

Зважаючи на розуміння формули в А.Б. Лорда, у текстах замовлянь 

віддалених у просторі традицій, які все ж можуть мати генетичні зв’язки, 

варто шукати не лише на рівні лексичних кліше, які зберігаються в значно 

меншій кількості випадків, а на рівні послідовності граматичних 

конструкцій. Тому архаїчні формули й текстові шаблони мають бути 

досліджені більше на рівні морфемних слідів, які не залежні від 

змінюваного лексичного  наповнення. Проте аналізовані не цілі тексти, а 

«нуклеуси» формул, які вживають тільки в певному з композиційних 

підрозділів замовляння (інвокативному, епічному, ліричному). Під 

нуклеусом слід розуміти поєднання іменників і дієслів, почасти особових 

займенників, бо саме їхні парадигми в українській мові зберегли найбільше 

архаїчних рис. Звісно, збігатися в найвіддаленіших (географічно – і за мірою 

близькості чи опосередкованості щодо праіндоєвропейського чи 
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праностратичного стану) традиціях будуть лише найдавніші морфеми, тому 

новіші, утворені на ґрунті новоутвореної мови, не варто брати до уваги. При 

цьому така реконструкція не обов’язково має бути обмежена 

індоєвропейським рівнем, адже в ностратичному словнику В.М. Ілліча-

Світича є низка коренів і службових морфем, які ще на 

спільноностратичному етапі слугували для вираження граматичних категорій 

[210, с. 10–16]. Тому для вирішення методологічної проблеми розрізнення 

генетичних, типологічних та контактних збігів, варто мати 

tertiumcomparationis– корпуси текстів інших генетично споріднених мов, 

паралелі з якими відображають давніший стан, який передував їхньому 

розходженню. Для індоєвропейської мовної сім’ї такий матеріал можуть 

забезпечити інші члени ностратичної надродини: афразійські, уральські, 

алтайські, дравідійські, картвельські, а згідно з останніми дослідженнями – 

корейська та японська мови [347, с. 109].  

Композицію замовляння слід розуміти як сталу послідовність 

граматичних форм, матеріально виражених у морфемному каркасі, який 

і забезпечує стабільність жанру. Завданням Н.А. Назарова було показати, 

що сталі послідовності морфем свідчать про єдність походження жанру і 

композиції замовлянь не лише в межах індоєвропейської традиції, а й у 

ностратичних вимірах. Доказом цього має слугувати генетична спорідненість 

граматичних засобів або їхня взаємоперекладність. Висока міра подібності 

українських (ширше – слов’янських) замовлянь не лише з іншими 

індоєвропейськими, а й із іншими ностратичними традицями наштовхує 

на думку про значно ширше коло генетично споріднених традицій, ніж 

досі традиційно вважали. Те, що композиційна схема замовляння є доволі 

стабільною щонайменше в євразійському ареалі, звісно, можна пояснити 

контактними взаєминами. Проте в такому разі кожна з традицій мала би 

спільний лексичний і тематичний матеріал утілювати у тільки їй властивій 

граматичній формі: той же зміст мав би бути виражений різними 
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граматичними засобами. Натомість можна припускати, що генетична 

спорідненість морфем, послідовність яких слугує опорою для побудови 

тексту замовляння, свідчить про протилежне: усі вони походять із 

генетично спільного джерела. На користь цього можуть свідчити випадки, 

коли в послідовності морфем (наприклад, індоєвропейських і тюркських) 

елементи, які через значний час після розходження з єдиної прамови почали 

виконувати різні функції, трапляються в тих же ланках послідовності, що й 

споріднені з ними генетично елементи інших традицій. 

Як слов’янські, так і близькі до них балтійські замовляння чітко 

розподілені на дві групи: заклинальні й епічні [190, с. 70]. Заклинальні 

зазвичай починаються зі звертання до міфічної особи чи стихії, а епічні 

починаються формулою про місце ритуальної дії, за якою слідує оповідь. 

Тому та ж сама за суттю й класифікація слов’янських, зокрема російських, 

замовлянь на замовляння «з початковою формулою і без неї» [373, с. 45–46]. 

Предметом дослідження Н.А. Назарова є саме останні – заклинальні 

замовляння, які розпочинаються зі звертання [347, с. 110].  

Українські замовляння з початковим звертанням мають 

стабільну композиційну схему, блоки якої хоч і не завжди вповні 

реалізовуються, проте зберігають сталість і для інших слов’янських та 

індоєвропейських традицій. Послідовність композиційних блоків та їх 

репертуар доволі повно описав Є.Г. Кагаров. Дослідник вивів узагальнену 

композиційну формулу слов’янського замовляння: I + E + L + B + Z, де I – 

звертання, E – епічна частина, L – лірична частина (у ній висловлюються 

прохання), B – містичні імена, Z – заключні слова. У свою чергу, епічна і 

лірична частини можуть бути детальніше поділені. Епічна може включати: a 

– вказівку на виконувані дії, h – мотив погрози,f – мотив нагороди демону,k – 

прийом наклепу на супротивника,m – прийом викликання співчуття, θ – 

відсилання до божественного авторитету, e – оповідь, різновидом якої є 

нагадування про прецеденти. Лірична частина може містити: v3 – прості 
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побажання в третій особі, v2 – наказ, звернений до об’єкта замовляння в 

другій особі, q – побажання у формі порівняння, n – невиконуваної умови 

[218, с. 73, 74]. 

Насправді композиційне членування, запропоноване 

Є.Г. Кагаровим, виходить за межі слов’янського ареалу. Так, воно майже 

повністю повторює композиційну схему індоєвропейського гімну,  

реконструйовану В.М. Топоровим [556] та шумерських і аккадських 

замовлянь (див. узагальнену схему в: [441]), а також композицію 

найдавніших пам’яток японської мови – гімнів норіто [167, с. 22].  

Спільність як багатьох окремих мотивів, так і загальної схеми 

замовлянь у різних індоєвропейських традиціях дає підстави для 

реконструкції не лише лексичного, а й граматико-синтаксичного 

оформлення замовляння на спільноіндоєвропейському етапі.  

Засади лінгвістичної інтерпретації та реконструкції праформул 

замовляння, запропоновані Н.А. Назаровим, такі. Головна процедура 

порівняльного методу, реконструкція, виходить із припущення, що за 

наявності споріднених елементів А1 А2 А3 … Аn у споріднених мовах можна 

стверджувати наявність елемента А у мові-основі [48, 754]. Морфологічний і 

синтаксичний рівень, який ми маємо на меті реконструювати, достатньо 

повно вивчений і реконструйований як для спільнослов’янського етапу, так і 

для спільноіндоєвропейського [372, 447, 754]. Тому реконструкція полягає у 

визначенні сталих послідовностей уже реконструйованих раніше морфем. 

Із індоєвропейських гімнографічних і заклинальних традицій Н.А. Назаровим 

обрано ті тексти, які відповідають композиційному членуванню 

Є.В. Кагарова – себто інвокативні гімни з різною мірою розвинутою 

епічною частиною (від кількох словосполучень – до кількох сотень рядків). 

Інші форми замовлянь вимагають спеціального дослідження. Українські 

замовляння з початковим звертанням мають такі контексти порівняння, які й 

слугуватимуть послідовно для відтворення стану відповідного етапу єдності: 
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спільнослов’янський і спільноіндоєвропейський. Індоєвропейський контекст 

представлений корпусами текстів, які не могли мати прямого контакту зі 

слов’янським фольклором після розпаду індоєвропейської мовної єдності, а 

також не зазнали істотного неіндоєвропейського впливу як на жанровому, 

так і на мовному рівні. Тому залучення хеттської гімнографії є дуже 

проблемним, адже в ній представлені впливи як доіндоєвропейського 

субстрату (хатти), так і семітського адстрату (аккадські впливи) [347, с. 108–

111]. 

Покладаючись на думку С.К. Росовецького про те, що настав час 

звертатися до реконструкцій не лише індоєвропейського рівня 

фольклорного мовлення, а й до ностратичного, Н.А. Назаров здійснив 

спробу бодай часткової реконструкції «морфемного каркасу» інвокативного 

замовляння для ностратичного рівня (див. [346]).  

На зв’язок карело-фінського епосу «Калевала» з шаманськими 

уявленнями та практиками вказували неодноразово. При цьому до 

зіставлення залучалися переважно рівні, доступні літературознавчому чи 

фольклористочному аналізу.  

Замовляння в складі «Калевали». Е. Льонрот скомпонував 

«Калевалу» майже винятково з оригінальних текстів. Замовляння, які 

ввійшли до складу епічної поеми, є цілком автентентичними – деякі з них 

мають паралельні варіанти у нециклізованій збірці карело-фінських рун 

«Kanteletar». Дослідники давно звернули увагу на «скомпонованість» 

«Калевали» і почали виокремлювати у її складі різні жанри фольклору, 

зокрема замовляння. Але попередні дослідники виходили з дещо вужчого 

розуміння замовляння як ритуального тексту, висловленого з певного 

нагального приводу. Н.А. Назаров включає до складу замовлянь і тексти, 

подібні до гімнів, яких у «Калевалі» є значна кількість. На попередньому 

етапі для зіставлення вибрані ті, у яких структура, визначена Є.Г. Кагаровим 

(I, E, L) представлена найбільш повно. Тобто ті випадки, коли замовляння 
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редуковане лише до ліричної частини L, ми розглядаємо лише як допоміжний 

матеріал для морфологічної реконструкції.  

Алтайські шаманські «містерії». Шаманство тюркських народів у 

етнографічному плані вивчене достатньо повно (наприклад, [11]). Меншою 

мірою досліджений суто текстовий компонент камлань. Так, О.С. Новик 

здійснено аналіз камлань із погляду структурального семіотичного підходу. 

Натомість суто лінгвістичний аналіз шаманських камлань іще має бути 

здійснений. При цьому тексти окремих гімнів, які виконували при одиничних 

обрядах, не відображають повної картини ритуального дійства, лише в 

контексті якої і виступає в усій повноті ритуальна семантика певних 

граматичних категорій. Тому на теперішньому етапі залучені лише ті записи 

шаманських камлань, які відображають камлання як цілісну сукупність і 

сталу послідовність різних субжанрів і субтекстів [155, 18].  

Корейські хянга. Найдавніші пам’ятки корейської мови, обрядові 

пісні хянга, увійшли до складу історичного твору «Самгук юса» (1285) 

(«Події, що лишилися від часів Трьох Царств») і датовані періодом від VI до 

IX ст. н.е. [355, с. 7]. Хоч їхню фонетичну форму реконструюють із певною 

мірою умовності (бо тексти записані китайськими ієрогліфами, 

використаними у фонетичному значенні), проте це важливе джерело для 

повноти висвітлення урало-алтайської заклинальної традиції.    

Лінгвістичні підстави зіставлення. Безвідносно щодо урало-

алтайської теорії, яку приймають далеко не всі дослідники, спорідненість 

уральської і алтайської мовних сімей у межах ностратичної теорії є доволі 

обґрунтованою [210]. Паралелі граматичного і лексичного плану між цими 

двома мовними сім’ями і можуть, і мають бути вписані в ширший контекст 

ностратичного мовознавства. Особливо нагально постає ця потреба при 

аналізі найархаїчніших граматичних форм, які вживають у шаманістичних 

заклинаннях угро-фінських («Калевала») та алтайських (тюркські шаманські 

«містерії») народів.  
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Для попереднього окреслення гіпотези про генетичну спорідненість 

на морфологічному рівні уральських і алтайських заклинальних текстів ми 

обрали традиції, які найменше зазнали впливу інокультурних релігій, 

передовсім це фінська «Калевала» та тюркські (алтайські у вузькому, 

тюркологічному розумінні – ойротські, шорські) шаманські дійства.  

Словесний компонент ритуалу, як і весь ритуал, спрямований на зміну 

дійсності. Отож у супровідному тексті мають бути ключові сегменти, які й 

виконують перформативну роль. Вони не є суто уявними одиницями, а 

навпаки – цілком конкретними і фізично вираженими елементами. Предикат 

виражає не тільки дійсний стан, а й стан можливий чи бажаний, у такому разі 

він граматично маркований спеціальними формантами (модальними, 

заперечними тощо). Отож аналіз цих формантів у діахронії (адже в граматиці 

немає нічого, чого б не було раніше в лексиці) дозволяє виявити 

безпосередню кореляцію уже не тільки між словом і ритуальною дією, а й 

між магічними уявленнями й еволюцією граматичних категорій. 

Запропоновано комплексний підхід до проблем як порівняльно-історичної 

морфології, так і ритуально-міфологічних студій, що разом можуть дати 

відповіді на цілий комплекс питань, пов’язаних із найдавнішими етапами 

формування мови, фольклору, магічних уявлень людини. 

На думку Г. Рамстедта єдиними суто дієслівними за походженням і за 

суттю формами дієслова є наказовий та бажальний способи (імператив та 

оптатив) [429, с. 85]. Імовірно, категорія модальності давніша, ніж категорія 

виду та похідна від неї категорія часу, бо граматичні показники модальності 

спільні для багатьох мов різних мовних родин та надродин.  

Показники оптативу (або близького до нього каузативу), за 

моногенетичною теорією А. Тромбетті, зазвичай походять від форманта ki і, 

спрощуючись, набувають форм ši, si, s, h, кожна з яких може бути як 

префіксом, так і суфіксом [794, p. 113]. У ностратичних мовах цей формант 

зберігся як *SV, його рефлекси представлені як каузатив афразійських, 
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оптатив уральських, алтайських, дравідійських, майбутній час 

індоєвропейських (грецька, санскрит,  литовська) мов [210, с. 13; 760, p. 26] 

(за [345]). 

Отож, зіставлення ностратичної заклинальної традиції з шумерською 

показує, що остання зберігає і функції, і дистрибуцію форманта 

оптативу/прекативу *s/hV-. Як і в індоєвропейсько-уральсько-алтайських 

замовляннях, прекатив (що відповідає ностратичному оптативу) 

зосереджений у «ліричній», заключній частині замовляння, яка відповідає 

завершальній фазі ритуальної дії. Також шумерська заклинальна традиція 

поділяє з індоєвропейсько-уральсько-алтайсько-афразійською особливості 

сполучуваності предиката з суб’єктом: у переважній більшості випадків 

шумерський формант ha-/he- модифікує дію, виконувану божеством (у 

минулому чи потенційно). Ці паралелі дозволяють з одного боку 

стверджувати ще один аргумент на користь генетичної спорідненості 

ностратичних мов і шумерської, а з іншого – ностратичної та шумерської 

заклинальних (а ширше і ритуальних) традицій [345].  

Н.А. Назаров припускає, що дослідження вторинних знакових систем 

показують, що вони з’явилися під дією організаційного чинника, 

зовнішнього щодо них, дія якого з часом припинилася, зв’язки з ним 

перестали усвідомлювати, але тим не менше знакова система продовжила 

своє успішне функціонування (орнамент, що має календарне значення; 

міфологічні оповіді як мнемонічні засоби збереження астрономічних знань; 

чарівна казка як відтворення структури ініціаційного ритуалу). Проте 

сполучуваність (валентність) елементів системи та їх послідовність 

(синтаксис) можна пояснити, лише звернувшись до зовнішнього джерела.  

Головною вторинною знаковою системою є мова, а в її межах – 

граматика (або функціонально еквівалентні їй класи слів). Природно, що 

граматика як знакова система теж мала б виникнути під впливом 

чинників, зовнішніх щодо неї самої – умовно кажучи, первісно мав 
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існувати рівень, на якому парадигматичні елементи граматики 

(форманти) були розташовані в плані синтагматики (тобто мав існувати 

«текст» у широкому розумінні).  

Усі граматичні форманти походять від повнозначних слів. Тому опис 

граматики будь-якої мови – це розчленована оповідь (що є паралеллю до 

розчленованих і анаграмованих імен), у якої є всі потрібні для елементарного 

висловлювання елементи: 

- діяч – форманти ергативного, абсолютного чи номінативного 

відмінка; 

- об’єкт – форманти знахідного чи номінативного (для ергативних 

мов) відмінка;  

- дія чи стан та їх обставини – позначення модальностей дієслова та 

інших категорій, пов’язаних зі способом дії.  

Форманти, що виражають ці значення, походять від повнозначних 

слів, а разом вони можуть бути зведені до «текстів», які як могли існувати 

насправді, так і бути імпліцитно наявними в інших текстах. Отож, граматику 

можна умовно читати як лінійний текст, завершене повідомлення, значення 

якого лежить поза межами системи – для його відчитування необхідно 

звернутися до знакової системи іншого рівня, якою для індоєвропейських 

мов (та їх граматик) є ностратичний рівень, на якому більшість граматичних 

формантів іще зберігали своє лексичне значення, хоч їх і використовували 

вже нерідко як службові слова.  

 Однак сам по собі опис граматики (якому на лексичному рівні 

відповідає словникове значення слова) є лише формальними підставами для 

реконструкції змісту. Тільки спостереження над ширшими контекстами 

вживання формантів у текстах дозволяє скласти уявлення про «текст», на базі 

якого утворилася граматика, та про його елементи, що мали виконувати 

надзвичайно важливі функції у світогляді давньої людини, адже їх уживали 
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настільки часто, що вони поступово перетворилися на слова без значень, але 

з конкретною функцією.  

У гімнографічних традиціях індоєвропейських, алтайських та 

уральських народів у попередніх публікаціях Н.А. Назарова було виявлено 

низку паралелей морфологічного плану: у гімнах (чи замовляннях, які мають 

структуру інвокативного гімну) простежено збереження спільного 

морфологічного каркасу, який може бути розглянутий як залишки давніших 

послідовностей лексичних елементів. Згідно з класифікацією Є.Г. Кагарова, у 

замовлянні можна виокремити кілька головних частин – «інвокативну I» 

(власне звернення до божества), «епічну Ε» (оповідь, що може містити 

міфічний чи особистий прецедент, ознаки і атрибути божества і под.), 

«ліричну» частину (прохання до божества), а також деякі інші, яких у 

опрацьованому матеріалі майже не вдалося виявити.  

Натомість така тричленна композиція, зі збереженням саме 

послідовності I – E – L, властива багатьом зразкам ритуальних текстів. 

Обмежуючись лише конспективним переліком, можна назвати такі: із 

індоєвропейських – гомерівські та орфічні гімни, гімн Сапфо до Афродіти, 

багато гімнів Рігведи, замовляння, що ввійшли до складу «Слова о полку 

Ігоревім» («Плач Ярославни»); із уральських – замовляння у складі 

«Калевали», що починаються зі звертання до певного божества; із алтайських 

– тексти шорських, алтайських (у вузькому, тюркологічному значенні) 

шаманських камлань, японські норіто і корейські хянга.  

Індоєвропейські, уральські й алтайські гімни (і тотожні з ними за 

структурою інвокативні замовляння, шаманські камлання) зберігають цю 

послідовність, яка на морфемному рівні є послідовністю етимологічно 

споріднених морфем, уживаних у тих самих композиційних частинах 

інвокативного замовляння. Такі композиційні частини напряму пов’язані зі 

структурою ритуалу (наприклад, шаманського камлання) та типом дій, що в 

ньому переважали. Тобто форманти зберігають не лише фонетичну 
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подібність, близькість позначуваних ними грамем і лінійну послідовність, а й 

значення у межах ритуалу, тобто єдність із певним типом дій.  

Це спостереження дозволило Н.А. Назарову припустити існування 

спільної, індоєвропейсько-уральсько-алтайської, гімнографічної традиції, 

адже інакше морфеми, споріднені етимологічно, але з дещо відмінними 

функціями в різних мовних сім’ях, не мали б траплятися з тією ж частотою у 

відповідних композиційних частинах ритуальних текстів [344].      

Таким чином, дослідження Н.А. Назарова дозволяють, виходячи з 

проголошеної С.К. Росовецьким теоретико-методологічної орієнтації на 

дослідження фольклорних узаємозв’язків у межах не тільки індоєвропейської 

родини мов, а й ностратичної надродини мов (а далі й на реконструкцію 

праностратичних фольклорних елементів, подібну до реконструкції 

праіндоєвропейських фольклорних формул), істотно розширити й поглибити 

ретроспективу дослідження витоків мовних засобів українських замовлянь, з 

одного боку, і належною мірою формалізувати таке дослідження, зробивши 

його доступним для точної перевірки, з другого боку. Дослідник 

запропонував новий метод генетичного порівняння або порівняльно-

історичного дослідження текстів, що передбачає зіставлення послідовності 

морфем і визначення серед них етимологічно споріднених у межах того або 

іншого генеалогічного мовного об’єднання. Такий метод може бути 

використаний для інтерпретації будь-яких традиційних текстів із погляду їх 

узаємозв’язків і походження, для диференціації споріднених і запозичених 

текстів або мовних основ текстів. Можливості використання 

запропонованого методу продемонстровані у сфері порівняння традиційних 

текстів індоєвропейськими, уральськими й алтайськими мовами. Урешті, 

метод Н.А. Назарова дозволяє здійснити ступінчасту реконструкцію 

формування мови українського фольклору, показавши, які елементи 

успадковані нею від спільноіндоєвропейського, а які – від ностратичного і 

давніших періодів формування лексикону і граматики. 
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Додаток Л 

 

РИТУАЛ ЯК ПОЗАМОВНИЙ КОНТЕКСТ 

ДОСЛІДЖЕННЯМОВИ ЗАМОВЛЯНЬ  

 

Нині загальноприйнятим є положення про первісний синкретизм міфу і 

ритуалу, іншими словами, про невіддільність вербального (міфо-оповідного) 

і невербального (речово-ритуального) компонентів архаїчного обрядового 

дійства. 

В.М. Топоров підкреслює важливість звернення до традицій 

О.О. Потебні й О.М. Веселовського, що дали блискучі зразки реконструкцій 

на підставі відомостей, стосовних до ритуалу [552, с. 7]. Дослідник застерігає 

проти недооцінювання ролі ритуалу в житті і світогляді архаїчної людини й 

так само проти його протиставлення практичній діяльності [552, с. 8]. Обряд 

посідав центральне положення в житті первісної людини й був спрямований 

на досягнення головної мети – забезпечення гарантії виживання колективу 

[552, с. 17]. Процедура проведення обряду поєднує людей у соціум, 

актуалізує найважливіші цінності колективу. Найдавніші ритуали 

передбачають участь усіх членів колективу не стільки в ролі глядачів, 

скільки в ролі безпосередніх учасників дійства. Обряд – синтез мало не всіх 

можливих форм і способів виразності, що утворюють своєрідний парад усіх 

знакових систем [Топоров 1988, с. 18]. Високий рівень знаковості ритуалу 

вимагає від дослідника текстів, співвідносних із обрядовими дійствами, 

вироблення правил і моделей декодування таких знаків архаїчного 

світогляду, у великій кількості наявних і в замовляннях українців та інших 

слов’янських народів (пор. дослідження В.В. Жайворонка «Знаки української 

етнокультури», студії І.О. Голубовської, В.І. Кононенка, Н.В. Слухай,       

О.С. Снитко та ін.). 
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Ритуал реалізується в максимальній повноті й організованості за часів 

панування міфопоетичного або космологічного світогляду, світорозуміння 

або,  точніше, світопереживання. Основний зміст текстів у цей період – у 

широкому семіотичному розумінні поняття «текст» – полягає в боротьбі 

впорядковувального космічного начала з деструктивною хаотичною 

стихією, в описі етапів послідовного становлення і створення світу. У цей 

час основний спосіб розуміння світу (точніше, його конкретно-образного 

осягнення-переживання) й розв’язання його суперечностей забезпечено 

міфом, міфологією не тільки як набором, а точніше системою, текстів, а й як 

особливим типом мислення, що за часом і хронологічно протистоїть 

історичному й природничому типам мислення [552, с. 9]. 

Легко переконатися, що замовляння як текст, а в ширшому розумінні 

як синкретичний ритуал, що включає текст замовляння, спрямоване на 

впорядкування космосу, зокрема погоди, почуттів, здоров’я людини тощо, у 

протистоянні силам хаосу. Таким чином, замовляння як винятково архаїчний 

жанр усної народної творчості цілковито відповідає визначеному 

В.М. Топоровим етапові космологічного світовідчування. 

Значна частина українських і російських замовлянь містять 

космологічний компонент як першопочатковий. Ідеться про опис сакральних 

пейзажів на зразок світового дерева, острова (що уявляється, очевидно, 

священним центром землі), птаха як репрезентанта не тільки всіх птахів, а й 

верхнього світу в цілому і змії або риби як репрезентанта всіх тварин 

нижнього світу й самого цього світу як цілого тощо. Космологічний вступ 

українських і російських замовлянь зближує їх із давньоруськими билинами, 

пор. відомий зачин билини про Василія Буслаєва зі збірки Кирші Данилова 

середини ХVІІІ ст.: 

Высота ли, высота ли поднебесная, 

Глубота ли глубота ли – окиян-море, 

Широко раздолье всей земли, 
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Глубоки ли омуты днепровские. 

Космологічною символікою сповнена й билина про Вольха Всеславича, 

яку В.Я. Пропп визначає як найбільш архаїчну серед інших творів цього 

жанру й відносить іще до періоду мисливського господарства первісного 

родового суспільства. Очевидно, космологічність є універсальною архаїчною 

рисою цілої низки архаїчних фольклорних жанрів, зокрема й українських 

замовлянь. «Для міфопоетичної свідомості все космологізоване, оскільки все 

входить до складу космосу, причетне до нього, а саме космос і утворює 

найвищу цінність у межах відповідного універсуму» [552, с. 13]. Ідеться про 

космос як упорядкувальне начало відповідно до первісного значення цього 

слова в давньогрецькій мові – те, що впорядковане: в уявленні стародавніх 

греків уявлення про впорядкований Всесвіт було пов’язане з уявленням про 

прекрасне (звідси спорідненість слів космос і косметика). 

Космологічне світобачення включає уявлення про неоднорідність і 

перервність часу і простору, протиставлення більш і менш сакральних, 

упорядкованих і невпорядкованих, безпечних і небезпечних ділянок 

простору і відрізків часу. Найбільш «концентрованим» простором уявляли 

сакральний центр світу, яким може виступати місце проведення обряду, а 

найбільш сакральним часом – період проведення обряду, особливо коли він 

збігається з певним важливим календарним періодом. На деякі особливості 

осмислення простору і часу в космологічний період світобачення вказує   

В.М. Топоров [552, с. 13-15]. 

Космологічно орієнтовані тексти можуть бути побудовані як відповідь 

або серія відповідей на певне питання [Топоров 1988, с. 10], що дозволяє 

звернути увагу на загадки як не менш архаїчний жанр, пов’язаний із 

обрядами вікових або шлюбних ініціацій. 

Для архаїчного міфопоетичного світогляду все, що є нині, – результат 

розгортання первісного прецедента, експлікація вихідної ситуації в нові 

умови [552, с. 11]. У зазначеному положенні слід убачати і міфологічні, і 
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психологічні витоки того явища, яке О.М. Веселовський назвав 

«психологічним паралелізмом», – зокрема, наявного в замовляннях і в 

багатьох інших – якщо не в усіх – жанрах усної народної творчості 

зіставлення-протиставлення об’єктів і явищ природи з елементами людського 

життя. «Міфопоетичний світогляд космологічної епохи виходить із 

тотожності (або принаймні з особливої пов’язаності, залежності…) 

макрокосму і мікрокосму, світу і людини» [552, с. 12]. 

Відомий цілий клас численних текстів із різних міфопоетичних 

традицій, що описують правила ототожнення космічного, природного і 

людського: земля – плоть, вода – кров, рослини – волосся, каміння – кістки, 

сонце – око, вітер – подих, небо – голова та ін. [552, с. 12]. Українські 

замовляння містять численні приклади подібного космологічного 

ототожнення. 

Ритуал осмислюють як основний інструмент досягнення бажаного 

блага. Обряд уявляли як невіддільний від акту творення світу, його 

наслідування, повторення [552, с. 15]. Наведена ідея В.М. Топорова близька 

до ідеї М. Еліаде, викладеної в його відомій праці «Міф про вічне 

повернення». 

Замовляння, відомі з відносно пізніх записів, можна розглядати як 

своєрідне вербальне перекодування синкретичних обрядових дійств. Однак 

ословеснення обряду іноді викликає значні труднощі. В.М. Топоров слідом за 

В. Тернером звертає увагу на те, що між реконструкцією семантики ритуалу і 

поясненнями, що їх пропонують учасники архаїчних колективів, утворюється 

розрив, що пояснюється нездатністю інформантів до вербалізації елементів 

ритуалу через неможливість виходу за межі певного синкретичного процесу, 

осмислення ситуації у відриві від нього [552, с. 22] – пор. багаторазово 

зафіксовані випадки відмови носіїв традиції виконувати ті або інші тексти – 

замовляння, обрядову поезію та ін. – у відриві від випадків, коли таке 

виконання зумовлене життєвою необхідністю. 
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На думку В.М. Топорова, «протиставлення ритуалу міфові як дії 

говорінню має бути визнане, безперечно, фундаментальним, таким, що 

проливає світло і на походження ритуалу і міфу, і на суть цих явищ, узятих у 

синхронній площині, і на їх узаємозв’язок». Істотність цього протиставлення 

підтверджена, на думку В.М. Топорова, тим, що воно реалізує опозицію 

«діло» – «слово» – «думка» [552, с. 27]. 

На наш погляд, для такого протиставлення немає достатніх підстав. Що 

стосується думки і слова, то їх слід розглядати як невіддільні частини діла, а 

не як протиставлені йому сутності. У багатьох відомих космогоніях, 

наприклад, біблійній, давньоєгипетській та ін., бог замислює певну справу, 

наприклад, створення світу, потім вербалізує і зрештою здійснює її. У 

світогляді стародавніх шумерів називання означає створення, а те, що не 

назване, іще не існує. Саме в такому контексті слід розглядати згаданий у 

Біблії обряд наречення імен Адамом усім тваринам, і дання імені дитині. На 

важливість називання як створення у стародавній Месопотамії не раз звертав 

увагу І.М. Дьяконов. 

Вербальна частина ритуалу виступає саме його частиною, 

компонентом, і не протиставлена невербальній частині. Ритуал є цілісним і 

синкретичним, і в цьому плані цілком слушним уявляється положення     

О.М. Веселовського про синкретизм первісного фольклорного твору. 

Яскравим прикладом такого синкретизму може виступати весільний обряд. 

Замовляння, втративши частину невербально-речового компоненту 

символіки, все ж залишається репрезентантом такого самого світогляду. 

Теза В.М. Топорова про «позамовність» архаїчного ритуалу [552, с. 28] 

так само видається дискусійною. Адже, оскільки назва речі, ім’я людини або 

божества видавалися невіддільними від самого називаного об’єкта (пор. 

давньоєгипетське уявлення про ren – «ім’я» – як одну з душ людини), то, 

наприклад, схожість імен і назв, хай навіть і випадкова, породжувала 

уявлення про близькість і пов’язаність позначуваних ними об’єктів. Багато 
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таких уявлень віддзеркалені в текстах української народної творчості. Так, 

весілля не рекомендували справляти в травні (інша давня назва цього місяця 

май), бо одружені будуть маятися; відоме з Біблії ім’я братів Маккавеїв було 

інтерпретоване як свято Маковія та ін. Отже, як згідно з гіпотезою Е. Сепіра 

– Б. Уорфа мова впливає на мислення, так в архаїчній свідомості 

найменування впливають на уявлення про названі об’єкти.  

Таким чином, українські замовляння є прикладом винятково архаїчних 

фольклорних текстів, що 

1) віддзеркалюють стародавні асоціативно-образні уявлення про світ, 

2) базуються на космологічних ідеях міфологічного мислення, 

3) у своїй словесній частині невіддільні від предметного компонента у 

складі обряду як єдиного цілісного нерозчленованого синкретичного 

дійства, 

4) покликані сприяти впорядкуванню світу як на рівні макрокосму, так 

і на рівні мікрокосму. 
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