
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

Шуляк Світлана Андріївна 

 

 

УДК 81’373 

 

 

 

МАГІЧНА ФУНКЦІЯ МОВИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: 

НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ 

 

 

 

10.02.01 – українська мова    

 

 

 

 

 

 

Автореферат    

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018    

 



2 

 

Дисертацією є рукопис.   

Роботу виконано на кафедрі практичного мовознавства Уманського 

державного педагогічного університету імені ПавлаТичини МОН України.   

 

Науковий консультант:  доктор філологічних наук, професор     

 Мосенкіс Юрій Леонідович, 

 Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка МОН України, 

 професор кафедри української мови 

 та прикладної лінгвістики.    

 

Офіційні опоненти:          доктор філологічних наук, професор 

 Плющ Марія Яківна,    

 Національний педагогічний університет 

 імені М.П.Драгоманова МОН України, 

 завідувач кафедри української мови; 

 

 доктор філологічних наук, професор 

 Сологуб Надія Миколаївна,    

 Національна музична академія України 

 імені П.І. Чайковського МОН України, 

 завідувач кафедри мов; 

 

 доктор філологічних наук, професор 

 Беценко Тетяна Петрівна, 

 Сумський державний педагогічний університет 

 імені А.С. Макаренка МОН України, 

 професор кафедри української мови. 

 

 

Захист відбудеться 17 травня 2018 р. о 12 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 63).   

 

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці 

імені М.О. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).   

 

Автореферат розісланий 12 квітня 2018 р.   

 

Учений секретар   

спеціалізованої вченої ради      Л.В. Домилівська 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ    



3 

 

 

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 

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 
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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.).    

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 

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;      
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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, лінгвофольклористики, етнолінгвістики, 

лінгвокультурології, лінгвофілософії, а також у лінгводидактичному та 

лінгвопрагматичному потенціалі праці, зокрема, при підготуванні 

фахівців-практиків з ораторського мистецтва, дикторів тощо.    

Об’єкт дослідження – мова українських народних замовлянь, 

передусім на лексичному та синтаксичному, а також частково на 

фонетичному рівнях. 
Предмет дослідження – утілення в лексичних вербалізаторах 

концептів сакральної сфери, синтаксичних конструкціях та фонетичних 

явищах текстів українських народних замовлянь магічної функції мови. 
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.С. Єфименко]. – 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, 
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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’янські мови» (Брест, 2015), «Сучасні наукові 

дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» 

(Братислава, 2016), «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 

101 публікації, серед яких 2 монографії, 40 статей у фахових виданнях, 13 

закордонних (Франція, Бельгія, Греція, Болгарія, США, Росія, Білорусь, 

Словаччина), 46 інших публікацій загальним обсягом понад 92 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 «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 традиції в 
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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.            

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ    

   

У Вступі висвітлено актуальність, мету і завдання дослідження, 

описані використані методи і прийоми, теоретичне значення і практична 

цінність, наукова новизна, апробація та публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні засади лінгвістичного дослідження 

магічних текстів» містить результати вивчення історії проблематики та 

розроблення теоретичної бази роботи.      

У підрозділі 1.1 «Магічно-впливовий вимір у системі функцій мови» 

розглянуто визначення й сутність магії, магічну роль мови в 

міфологічному світобаченні, критерії ідентифікації текстових 

вербалізаторів САКРАЛЬНОГО. На основі інтерпретації магії як 

своєрідної науки (Дж.Дж. Фрезер) і мовно-символічного явища 

(Л. Вітгенштейн) здійснено визначення магічної практики як 

надприродного впливу і магічного тексту як вербального компоненту 

обряду. Як міфологізм властивий не тільки архаїчним фольклорним, а й 

сучасним текстам багатьох жанрів (Н.В. Слухай та її наукова школа), так і 

магічно-впливова функція мови реалізована в межах сучасної картини 

світу і може виступати головною серед функцій мови (Т.Ю. Ковалевська та 

її наукова школа) в контексті гіпотези сугестивного походження мови 

Б.Ф. Поршнєва. Досліджено теоретичні аспекти реалізації знаково-

символічної ролі замовлянь, принципи функціонування в них базових 

етноконцептів, етнічних архетипів (Н.В. Слухай), знаків етнокультури 

(В.В. Жайворонок).   

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 елементи ритмізації тексту; на морфологічному та 

словотвірному рівнях – повторювані морфеми; у лексиці – вживання 

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 тексту – 

традиційна структура.    

Значна частина історично усталених форм програмування 

поведінки людини ґрунтується на магічних практиках, які своїм корінням 

сягають періоду єдності людини з природою (Н.В. Слухай). Замовляння – 
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архаїчна форма тих сучасних текстів, які є предметом вивчення 

сугестивної лінгвістики.    

Окрім традиційного виділення магічної функції мови (напр., 

О.А. Остроушко), наявні її визначення як сугестивно-магічної 

(Л.М. Мурзін) та заклинальної (Н.Б. Мечковська). Різні аспекти текстології 

сакрального досліджують в українському мовознавстві наукові школи 

В.В. Німчука, Н.В. Слухай (зокрема, Т.П. Вільчинська, О.В. Климентова), 

також П.В. Мацьків, Л.В. Струганець та ін. О.Д. Павлову належить 

різнобічне фольклористичне дослідження замовлянь. З.О. Пахолок 

актуалізує студії над замовляннями М.В. Крушевського.          

Специфічна організація сугестивного мовлення реалізована в 

ритміці сакральних текстів, зокрема й замовлянь (В.В. Берковець, 

С.В. Болтаєва, С.М. Толстая), їхній структурі (Є.Г. Кагаров, 

О.А. Остроушко), синтаксисі (А.І. Темченко), звуковій організації 

(І.Г. Матюшина), стійких висловах (О.М. Пєсков) та ін.       

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 

(М.О. Єлісова). СВІТОВЕ ДЕРЕВО – один із ключових концептів 

замовляльних текстів.     

Один із інструментів етнолінгвістичного, лінгвокультурологічного 

та лінгвокогнітивного дослідження текстів замовлянь – обрядова теорія 

художнього тексту, що передбачає інтерпретацію пам’ятки як 

неусвідомленого віддзеркалення того або іншого давнього обряду. Сама 

історична дійсність може бути відображенням певного ритуалу 

(М.І. Стеблін-Каменський). 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 (І.М. Дьяконов).    

Для представників архаїчних суспільств знання магії означає знання 

заклинань, і ритуал зосереджений навколо промовляння заклинання. 

Ядром магічної дії завжди є формула. 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 

(Б. Малиновський). 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. С.О. Токарєв пропонує класифікацію магічних обрядів за їх 

психологічним змістом: магія дотику, магія початку, магія замісника, магія 
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подібності, відворотна (апотропеїчна) магія, магія очищення; словесна 

(вербальна) магія – не особливий вид, а словесний акомпанемент.    

У підрозділі 1.2 «Типологічна специфіка текстів замовлянь» 

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 континуум, відповідно до концепцій первісного 

синкретичного дійства (О.М. Веселовський) і діалектики 

внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників розвитку 

мови (С.В. Семчинський). Запропоновані критерії ідентифікації текстів 

замовлянь як окремого жанру і частини інших текстів.    

У цілому тексти замовлянь вербалізують макроконцепт МАГІЯ, а 

лексема магія (з іранських мов через грецьку) споріднена з укр. могти і 

відображає архаїчні уявлення про можливості сакрального впливу на світ. 

У вузькому значенні замовляння – стабільний самостійний текст, зазвичай 

прозовий, не довший за 5-7 речень, спрямований на зміну дійсності. 

Широке розуміння замовляння включає також і прозові чи пісенні 

фрагменти казок, балад, календарно-обрядової поезії, що мають магічно 

впливати на світ. Альтернативна назва замовлянь, включених в інші 

жанри, зокрема в казку, – заклинальні формули (рос. заговорные формулы), 

запропонована на зламі ХІХ-ХХ ст. О.М. Єлеонською. Семантична 

відмінність замовляння і заклинання визначена спорідненістю другої 

лексеми з клясти, заклятий з негативними конотаціями, тоді як 

язичницьке світобачення не мало, очевидно, настільки чіткого, як пізніше, 

естимаційного протиставлення ДОБРО – ЗЛО, і сприйняття таких 

категорій було, очевидно, більш синкретичним.    

Як підкреслює Т.Я. Єлизаренкова, давньоінд. mantra- і brahman- 

означають водночас «священна мова», «молитва» і «замовляння», що 

свідчить про нероздільність релігії і магії у світогляді Вед. Замовляння 

«Атхарваведи» містять низку концептуальних, формульних та структурних 

рис, спільних із українською традицією, що свідчить про індоєвропейські 

витоки концептосистеми та будови текстів цього жанру. 

Давньомесопотамські замовляння також мають близькі концептуальні та 

структурні особливості (М.Г. Рудик).    

В основі більшості замовлянь – ШЛЯХ із певного локусу замовника 

ритуалу до сакрального ЦЕНТР, де здійснювана компенсація – покриття 

певного дефіциту, виконання бажань замовника (В.М. Топоров). 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 

(Т.О. Агапкіна).    
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Якщо існує певна основа, спільне ядро замовляльних текстів, що 

об’єднує різні традиції (М.В. Зав’ялова), то можна припускати наявність 

універсальних формул і архетипних текстів замовлянь. Відповідно до 

концепції діалектики універсальних та ідіоетнічних рис кожної традиції 

(С.М. Лучканин), текст окремого замовляння і українська традиція в 

цілому мають як архетипні, так і етноспецифічні вияви.    

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. 

Лексична інерція, тавтологія або figura etymologica належить до властивих 

механізмів фольклорної поетики взагалі й текстів замовлянь зокрема.     

У підрозділі 1.3 «Магіко-міфологічна мова замовлянь в українських 

етнолінгвістичних дослідженнях» досліджено найважливіші концепції 

замовлянь, передусім в українській науковій традиції. Принципове 

значення для формування української традиції дослідження замовлянь 

мала наукова творчість О.О. Потебні у сфері фольклорної етимології, 

внутрішньої форми слова, лінгвофольклористики та етнолінгвістики. 

Безпосереднім продовжувачем потебнянських традицій виступив 

М.О. Дикарів. Є.Г. Кагаров розглядає текст замовляння як принципово не 

відмінний від молитви, виділений із синкретичного «магічного акту», 

вивчає чинники сакралізації тексту й підкреслює особливу роль 

найменувань божественних персонажів і адресатів обряду в ньому. 

Дослідником запропоновано ідеальну модель замовляльного тексту, що 

акцентує роль структурного підходу до фольклорного твору й виступає 

інструментом його лінгвокогнітивної інтерпретації.      

В.П. Петров уперше в українській науці дослідив історію вивчення 

замовлянь, підкреслив наявність словесних магічних формул уже на 

початку «Повісті временних літ», відзначив у паралелізмі вербалізацію 

сакрального побажання, показав закорінення замовлянь у «дифузному 

мисленні» без диференціації суб’єкта, об’єкта, речі та дії.      

С.К. Росовецький інтерпретує замовляння як найскладніший 

різновид індивідуальної магічної формули, елементарний варіант якої – 

магічне побажання, детально вивчає структуру замовляння, визначає роль 

«сакрального помічника» (що споріднює магічний акт замовляння з 

шаманським обрядом). Дискусійною видається теза про відсутність у 

замовлянь естетичної функції, зважаючи на належність фольклорного 

тексту до художніх. М.О. Новикова вбачає в замовляннях суть 

язичницького мислення мисливського періоду, «підвищеної чутливості до 

всесвіту», указує на виняткову роль концептів НІЧ і МІСЯЦЬ у магічних 

текстах (рефлекс нічних обрядів). Замовляння, як і «кумулятивна» казка, 
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відображають синтетичний, «докомпозиційний» світогляд. Дослідниця 

розвиває тезу про «космічне мислення» (М.Я. Марр), «космологічний 

світогляд» (В.М. Топоров) архаїчних текстів.     

Результати дослідження сугестивно-міфологічної сфери у студіях 

наукової школи Н.В. Слухай дозволяють інтерпретувати прагматику 

текстів замовлянь у контексті реактуалізації магіко-міфологічного 

мислення, властивого – більшою або меншою мірою імпліцитно – 

багатьом текстам різних жанрів, зокрема й сучасним (політичним, 

рекламним, іншим медійним тощо). Тексти замовлянь, репрезентуючи 

магічний фольклор, становлять синтез міфу (сакральної історії соціуму, що 

в давніх суспільствах виконувала роль світоглядного орієнтиру й засобу 

встановлення сингармонії зі Всесвітом) і ритуалу (Н.В. Слухай).       

О.А. Остроушко в дисертації «Семантико-синтаксична структура 

текстів українських замовлянь» розглядає зачини й закріпки як особливі 

початкові й кінцеві висловлення заговірних текстів, визначає критерії 

розмежування однофразових і кількафразових замовлянь, виділяє 

замовляння-спонукання, замовляння-бажання, замовляння-розповіді. 

О.А. Соляр у дисертації «Українські народні замовляння: питання 

походження і поетики» вивчає фольклористичні аспекти обряду 

замовляння. А.І. Темченко в дисертації «Українські лікувальні замовляння: 

вербально-акціональні універсалії, символіка та семантика» показує 

етнологічні аспекти втілення в магічному фольклорі народної медицини. 

Н.А. Назаров здійснює етимологічне дослідження магічних текстів 

українського фольклору в контексті інших традицій на етимологічно-

формульному рівні. Інші аспекти взаємодії мови зі сферою сакрального 

вивчають Т.П. Вільчинська (сакральне в українській поетичній мові ХVІІ–

ХVІІІ ст.), О.В. Климентова (вербальна сугестія сакральних текстів на 

матеріалі українськомовних молитов), П.В. Мацьків (назви молитов у 

контексті священної дії) та ін.     

Замовляння як християнізовані язичницькі молитви архаїчніші за 

тексти конфесійного стилю, досліджувані В.В. Німчуком та його науковою 

школою, однак мають із ними спільні риси як світоглядного, так і 

прагматичного плану. Замовляння – чи не найтиповіші репрезентанти 

текстів, де реалізовано магічну і близьку до неї сугестивно-впливову 

функції мови. Архаїка мови замовлянь віддзеркалює властивий магіко-

міфологічному мисленню синкретизм бажаного і дійсного, промовленого і 

зробленого, природного і належного людині, індивідуального і 

всесвітнього. Вербалізація в замовляльному тексті космологічних 

концептів віддзеркалює ідею магічного впливу мовця на всесвіт. Отже, 

релевантність міфологічного світогляду і магічних практик (в оновлених, 

реінтерпретованих формах) у сучасному інформаційному просторі 

визначає доцільність вивчення досвіду української замовляльної традиції.        
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Розділ 2 «Методологічні засади та напрямки, гіпотези та 

процедури дослідження» включає розроблення різноаспектного 

інструментарію дослідження.       

У підрозділі 2.1 «Основні принципи лінгвістичного аналізу 

замовлянь» розглянуто специфіку застосування загальнометодологічних 

принципів системності, історизму та редукціонізму до 

лінгвоконцептологічного вивчення мови замовлянь. Модель мови як 

системи систем (С.В. Семчинський) і концепція вербалізації картини світу 

на всіх рівнях мови (І.О. Голубовська) базуються на вченні про діалектику 

системи і структури мови (О.С. Мельничук), що передбачає інтерпретацію 

фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів 

замовляльних текстів. Зокрема, слідом за В.В. Берковець (Бондаренко) 

необхідно підкреслити структуротвірну роль фонетичних явищ у мові 

замовлянь (що на германському мовному матеріалі дослідили 

Т.В. Топорова, А.С. Слухай). Магічні тексти, зокрема й замовляння, 

широко використовують звукові явища у сфері як вокалізму, так і 

консонантизму, пор. роль о і л (ой вилинь, вилинь, гоголю! Винеси літо з 

собою), о (очі соколині, а брови соболині), д, н, а (Добридень, вода 

йорданна! Ти від Бога прислана, називаєшся Оліяна, очищаєш ліски, піски, 

каміння, креміння, очисть рождену…).       

Підрозділ 2.2 «Методологічні проблеми дослідження» містить 

розгляд етнолінгвістичних і лінгвокогнітологічних аспектів дослідження 

мови замовлянь у світлі теорії наукових парадигм, ключових труднощів 

вивчення текстів замовлянь. Інтерпретовано роль сюжетної організації у 

структурі замовляльних текстів, висвітлено питання побудови комплексної 

моделі мовної картини світу українських народних замовлянь як реалізації 

магічної функції мови. 

Сформовано комплекс методологічних засад дослідження, що 

включає ідеї лінгвопоетики (А.К. Мойсієнко), міфопоетики (Н.В. Слухай), 

інтелектуалізації мови (Л.І. Шевченко), лінгвосугестології або лінгвістики 

впливу (Т.Ю. Ковалевська), теорії мовної картини світу, втіленої на всіх 

рівнях мови в синхронії (І.О. Голубовська, Т.В. Радзієвська, 

Г.М. Яворська) та діахронії (Л.П. Гнатюк, О.І. Ніка), етнолінгвістики та 

етнопсихолінвістики (В. Гумбольдт, О.О. Потебня, В.В. Жайворонок,   

О.С. Снитко, В.П. Мусієнко, О.А. Гапченко), лінгвокультурологічно 

інтерпретованої етимології (Т.Б. Лукінова, Р.В. Болдирєв, Т.О. Черниш), 

лінгвосеміотики й етнолінгвосеміотики (К.М. Тищенко, С.С. Єрмоленко, 

О.В. Тищенко), діалектики універсального й ідіоетнічного 

(С.М. Лучканин).     

У підрозділі 2.3 «Співвідношення мовних і позамовних чинників 

формування текстів замовлянь» розглянуто вербальний компонент у 

контексті ритуальної цілісності відповідно до концепції С.В. Семчинського 

про взаємодію внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних 
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чинників розвитку мови, інтерпретоване давньоукраїнське язичництво як 

світоглядне джерело ідеології українських народних замовлянь. 

Словесне замовляння – невіддільний компонент ритуалу як 

активної дії з перетворення того, що є, на те, що має бути, символічної 

форми поведінки, що має свою граматику та лексику і є особливим 

текстом (В.В. Ємельянов); ритуал передує мові й у багатьох важливих 

рисах визначає її (В.М. Топоров). Поступове зростання текстуальної 

домінанти ритуалу як послідовність трьох періодів:  

1) повна залежність словесного компоненту, його вторинність щодо 

акціонального компоненту, притаманна найранішим етапам еволюції 

ритуалу;   

2) рівноправна роль слова і дії, які перебувають у взаємосумісності 

та взаємозамінності, типовий приклад – шаманське камлання (напр., у 

тюркських народів Сибіру), у якому словесний компонент супроводжений 

зображенням усіх відповідних дій; 

3) майже повне звільнення від синкретизму, залишкова 

синкретичність словесного компоненту, притаманні для традицій, у яких 

шаманізм у чистому вигляді не зберігся, а перейшов в імпліцитну форму 

під нашаруванням пізніших релігійних та світоглядних змін (більшість 

відомих європейських фольклорних традицій, зокрема й українська). 

Словесний компонент обряду набуває значної самостійності аж до 

мінімізації чи й повного забуття акційного компоненту.         

Підрозділ 2.4 «Напрямки та гіпотези вивчення мови українських 

замовлянь» висвітлює основні вектори та комплекс гіпотез дослідження. 

Розроблено ключові ідеї, верифіковані в перебігу роботи: мова українських 

замовлянь віддзеркалює тривалу взаємодію язичницької і християнської 

мовних картин світу українців і є синтезом нерідко різночасових за 

походженням мовних засобів і відповідних концептів; язичницька основа 

замовлянь і базована на універсальних психологічних закономірностях 

їхня структура є глибшим корінням цих текстів порівняно з наявною в них 

християнською ідеологією; у мові замовлянь вербалізований накопичений 

протягом багатьох століть народний досвід у галузі космології, психології, 

медицини, метеорології, агрономії та інших сфер діяльності українців; 

мова українських замовлянь спеціалізована відносно їх піджанрів і сфер 

уживання.      

У підрозділі 2.5 «Прийоми дослідження замовляльних текстів» 

розглянуто лінгвокогнітивний потенціал прийому класифікації в 

застосуванні до замовлянь, прийом лексикографічної інтерпретації 

апелятивів і онімів українських замовлянь, прийом дослідження 

послідовностей морфем, квантитативні параметри мови українських 

народних замовлянь. Критично розглянуто низку наявних класифікацій 

замовляльних текстів, запропоновано диференціювати антропоцентричні 

(власне замовляння й обрядові побажання) й космоцентричні (заклинання 

природи) магічні тексти. Здійснено диференціацію текстів замовлянь, що 
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функціонують самостійно, і тих, які включені до більших за обсягом 

фольклорних жанрів (казок, билин тощо). Показано, що близькими до 

замовлянь є обрядові побажання (на родини, хрестини, весілля) і 

заклинання природи (прикликання сезонів, світил, стихій тощо), 

відзначено магічно-впливовий компонент епічних текстів (билини, чарівні 

казки) у зв’язку з епічним компонентом замовлянь.  

Запропоновано прагматичну класифікацію замовлянь як 

спрямованих на 1) здоров’я людського організму, 2) здоров’я та 

плодючість свійської худоби, рослин, 3) сприятливість сезонних умов, 

погоди, 4) міжособистісні взаємини, 5) соціальні взаємини. 

Розглянуто типові послідовності вербалізації концептів, зокрема 

базових для світогляду, у текстах замовлянь різних видів, показано 

специфіку виокремлення фонду сталих висловів, клішованих формул 

замовлянь.     

Вивчено специфіку застосування до замовлянь прийому 

ідентифікації концептуальних опозицій – вербалізацію бінарних 

протиставлень (САКРАЛЬНЕ – ПРОФАННЕ, ПОРЯДОК – ХАОС,   

ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ, ЗДОРОВИЙ – ХВОРИЙ) та тернарних (ВЕРХ – 

СЕРЕДИНА – НИЗ, БОЖЕСТВЕННЕ – МЕДІАТОРНЕ – ЛЮДСЬКЕ). 

Вербалізовані в антонімії концепти деталізують систему координат мовної 

картини світу замовлянь: чоловік – жінка, син – дочка, молодість – 

старість, здоров’я / здоровля / здравіє – хвороба / хворість / болізнь, білий 

– чорний, багатий – убогий, добрий – лихий, загубити – знайти, іти – 

стати, рано – пізно.    

На основі найбільш авторитетного видання українських замовлянь 

М.Н. Москаленка й М.О. Новикової (6093 слова) вивчено квантитативні 

параметри таких текстів. З’ясовано, що мінімальна довжина замовляння – 

5 слів (№ 133), максимальна – 130 слів (№ 93), середня – 41,34437 слова. 

Виявлено істотно відмінну довжину замовляльних текстів різних жанрів: 

зразки любовної магії мають середню довжину 51 слово (заокруглено 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. Можна припускати 

існування декількох груп замовлянь, середня довжина яких істотно не 

відрізняється від середньої довжини замовлянь усього досліджуваного 

корпусу, і про помітно більші тексти (любовна магія, лікування тварин). 

У підрозділі 2.6 «Матеріали й аспекти дослідження» розглянуто 

активізацію процесу видання українських замовлянь як показник 

відродження національної свідомості й досліджено питання теорії мовних 

картин світу в застосуванні до замовлянь, когнітивні можливості 

дослідження етимологічної специфіки лексики українських народних 

замовлянь, результати квантитативної інтерпретації корпусів текстів 

замовлянь.      
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З’ясовано, що вербалізатори астральних концептів – 

індоєвропейського походження, однак саме в українській та інших 

слов’янських мовах зменшувально-пестливі суфікси вказують на 

стародавні культи сонця, місяця та зірок. До індоєвропейських належать 

вербалізатори концептів верхнього світу – орла, ворона, гори, дощу, 

середнього світу – земля, поле, берег, ріка, тур, корова, береза, камінь, 

двері, мед, вино, усіх основних концептів нижнього світу – вода, море, змій 

і змія. Решта розглянутих концептів дохристиянського світобачення в 

українських народних замовляннях вербалізовані лексикою 

праслов’янського походженння: верхній світ – сокіл; середній світ – кінь, 

кобила, віл, ліс, гай, дуб, явір. Це свідчить про наявність у концептуальній 

та мовній картинах світу двох шарів – праіндоєвропейського і пізнішого 

праслов’янського. Третім іще пізнішим шаром є християнський, 

репрезентований апелятивною та пропріальною лексикою, запозиченою з 

грецької мови (дослідження О.Д. Пономарева, В.Ф. Вакуленка). 

Стратифікація вербалізаторів міфологічних концептів дозволяє 

реконструювати етапи формування концептуальної й мовної картин світу 

українських народних замовлянь. Визначено, що корпус основних 

вербалізаторів світоглядних магіко-міфологічних концептів українських 

народних замовлянь сформований іще у праслов’янську добу.    

 

Розділ 3 «Мовна картина світу в лексиці українських 

замовлянь: парадигматичний вимір» містить лінгвоконцептологічну 

інтерпретацію словникового складу замовляльних текстів.     

У підрозділі 3.1 «Вербалізація концептів язичницького та 

християнського світобачення: концептуальна структура всесвіту 

замовлянь» інтерпретовано загальну інформацію про мовне втілення 

давньоукраїнського язичницького космосу, досліджено вербалізації в 

замовляльних текстах ключових концептів верхнього (небесного), 

середнього (земного) та нижнього (водно-підземного) світів, онімне 

втілення язичництва та мовне вираження християнського всесвіту, 

показано віддзеркалення синкретизму дохристиянської космологічної 

архаїки і православної ідеології. 

МАКРОКОСМ замовлянь інкорпорує сліди архаїчних астральних 

культів (неба, сонця, місяця, зірок) та культів природних стихій, 

першоелементів буття (вода, вітер, дощ, земля та ін.) у магічних текстах. 

Показано зв’язок таких уявлень із заклинальними компонентами 

календарно-обрядової поезії (прикликання весни, літа, сонця, дощу тощо) і 

материнського фольклору для дітей (колискові). Розглянуто вербалізацію в 

замовляннях уявлення про три рівні світобудови (ВЕРХНІЙ НЕБЕСНИЙ 

СВІТ, СЕРЕДНІЙ НАЗЕМНИЙ СВІТ, НИЖНІЙ ПІДЗЕМНО-ВОДНИЙ 

СВІТ) та СВІТОВЕ ДЕРЕВО як вісь і САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР світу. 

Сакральний центр – місце виконання замовлянь відповідно до ідеї 
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М. Еліаде про ототожнення місця здійснення ритуалу з сакральним 

центром космосу, а самого ритуалу – з (пере)створенням світу.  

Деякі тексти експлікують цілісну народну космологію (Місяць у 

небі, // кит-риба в окіяні, // дуб на землі; Заєць у полі, // а риба в морі, // 

місяць на небі; Місяць на небі, дуб у лісі, риба у воді; Гора з горою, // 

камінь з травою, // риба з водою!), певною мірою ізоморфну космогонії 

чарівних казок, героїчних колядок.  

М.О. Новикова підкреслює, що МІСЯЦЬ – найчастіше згадувана в 

замовляннях магічна астральна сила. Цей концепт вербалізований 

найдетальніше: місяць мені у плечі; місяцю-князю!; місяць у небі; місяць на 

небі; перший княжич місяць на небі; місяцю, молодий княже!; місяцю 

молодий; місяцю, місяцю! У тебе роги золотії; місяцю-Маю; молодик, 

молодик! В тебе роги золоті; місяцеві золотії роги; тобі, місяцю, сповні; 

тобі, місяцю, насвітитися; ти, місяцю ясний, ти на небі красний 

(«Українські замовляння», 1993). Цей висновок (а так само вербалізація 

концепту ЗІРКИ) свідчить про нічний час виконання замовляльних текстів 

і здійснення відповідних обрядів.      

Анімізований і антропоморфізований світ рослин співвідносний із 

людським (…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). Серед тварин ворон, кінь, 

корова, орел – сакральні помічники, голуб – персоніфікація кохання, півень 

– вартовий часу. Засоби єднання людини з сакральним макрокосмом – 

ШЛЯХ, МАГІЧНІ ПОМІЧНИКИ та МАГІЧНІ ЗАСОБИ. Вербалізації 

концептів СВІТОВОГО ДЕРЕВА (праці Н.В. Слухай) та ШЛЯХУ 

(дослідження Т.В. Радзієвської) набувають у текстах замовлянь виняткової 

важливості. 

Основні концепти язичницького світобачення репрезентують 

першоелементи буття (ВОГОНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ: вода Оляно, земля 

Тетяно), астральні об’єкти (СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ЗІРКИ), міфологізованих 

тварин верхнього (ВОРОН, ГОЛУБ, ОРЕЛ, СОКІЛ – останній 

вербалізований найдетальніше, що споріднює міфологію замовляльних 

текстів і текстів космогонічних колядок), середнього (КІНЬ) та нижнього 

(ЗМІЯ, РИБА) світів. Опис першостихій і рівнів світобудови дає їх 

безпечне освоєння (Хто буде мою молитву сповняти, / Не буде у вогні 

погоряти, / Не буде у воді потопати, / Не буде звір поїдати). Вербалізація  

згаданих концептів в інших фольклорних жанрах (загадки, казки, колядки) 

свідчить про їхню стійкість і знакову роль у картині світу. Серед 

язичницьких персонажів замовлянь – домовий, кістяна баба, мороз, 

планетник, планітниця, а також суто специфічні для цього типу текстів 

Іван Берег (Іван Берег, наповняєш землю травою, береги водою, а рибу 

лускою), колодязь Володимир.     

Концепти дохристиянського світобачення вербалізують і формульні 

словосполучення: сонце – ясне, красне, прекрасне, чисте та ін., місяць – 
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молодий, ясний, красний, ліс – дрімучий, сухий, чорний, високий (негативна 

естимація концепту, незважаючи на важливість лісу як місця виконання 

дохристиянськихї ритуалів), дуб – чорний, розложистий, хороший, 

золотокорий, дубнястий (позитивна естимація втілення СВІТОВОГО 

ДЕРЕВА), камінь – чорний, білий, червоний, золотий, море – синє. 

Серед специфічних для замовлянь формул – антропоморфне 

найменування першостихій: ВОГОНЬ – Дмитро, Митро; Дем’ян; ЗЕМЛЯ 

– Таня, Тетяна; ВОДА – Уляна, Ульяна, Оляна, Оліяна, Єлена; КАМІНЬ – 

Петро.    

Доцільним видається питання про те, яке з дохристиянських 

божеств Київської Русі можна вважати найближчим до функції 

покровителя обрядів замовляння, язичницьких молитов. Є підстави 

припускати, що таку функцію міг виконувати Велес: якщо він 

покровительствує священному слову поезії («Слово о полку Ігоревім») і 

сакральним формулам клятви («Повість временних літ»), то, очевидно, 

саме він і виступав божественним помічником у здійсненні замовляльного 

обряду, центральною частиною якого так само було священне слово.       

Вербалізація християнського світобачення включає священні оніми 

(Ісус Христос, Богородиця, святий Петро і святий Павло, святий Юрій, 

святий Авраам), топоніми біблійного походження (Ордан ріка хрищаниця, 

Осіянська гора), апелятивні назви осіб (хрещена, хрещений, християнин, 

піп), найменування об’єктів (свята вода, хрест). Божественні помічники у 

християнському шарі концептуальної й мовної картин світу замовлянь – 

ангел-хранитель, усі святі. Найчастотнішими номенами представників 

людського світу є християнські імена Іван і Марія.   

Наявні вербалізатори язичницьких концептів, освоєні 

християнством: голуб, півень, золота корона, місяць праведний, їхав Юрій 

на білім коні, їхав святий Юрій на вороних конях, на святую гору та ін. 

(«Українські замовляння», 1993); потребують міждисциплінарного 

моделювання лінгвістичні, психологічні та ідеологічні механізми такого 

освоєння. У деяких текстах нашарування християнської концептосистеми 

на язичницьку очевидне зі структури твору: 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. 

Показано, що використання священних імен християнської ідеології 

та найменувань образів язичницької міфології підсилює сакральність 

тексту, пов’язує виконавця й адресата замовляння з надприродними 

силами й імпліцитно реалізує магічну функцію мови.        

Підрозділ 3.2 «Лексична етносимволіка замовлянь» містить розгляд 

загальнотеоретичних питань етносимволіки та етнолінгвістики в 

застосуванні до мови замовлянь та проблем концептуально-

лексикографічної інтерпретації етносимволів замовлянь. Досліджено 
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вербалізацію етносимволічних концептів ЖИТЛО (хатка, дім), МЕЖІ 

ЖИТЛА (пороги, стіни, тин), ВХІД (ворота, двері, хвіртка), ПІЧ (Сіль 

перегоряє, / Піч перепікає), ПОСТІЛЬ (чиста постіль), ПОСУД, ЇЖА (хліб 

– найчастотнійший, також куліш, сало), ОДЯГ (сорочка, ремінь, кожух, 

шапка, гачі, постоли, онучі, волоки), ЗБРОЯ, зокрема й архаїчна (Від меча, 

від огня, від потопу; Від усяких ножів, мечів), ЕТИКЕТ (Добридень, 

кринице-вдовице!; Добридень, вода йорданна!; Добридень, Іван Берег; 

Добрий день тобі, сонечко яснеє!; Добрий вечір, ви зорі-зоряниці; Здоров 

тобі, вода Оліяна). Частотність вербалізатора концепту ХЛІБ указує на 

віддзеркалення в текстах замовлянь передусім рільницької ідеології.        

Вивчення естимаційних вимірів картини світу замовлянь показує, 

що позитивною оцінкою наділені передовсім САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

(уявне місце виконання обряду), ВЕРХНІЙ СВІТ та САКРАЛЬНІ 

ПОМІЧНИКИ язичництва і християнства, негативною – 1) ЧУЖИЙ 

НЕОСВОЄНИЙ ПРОСТІР (ліс – дрімучий, сухий, чорний), 2) персоніфікації 

нижнього світу язичницького світобачення та богопротивних персонажів 

християнського світогляду, 3) хвороби. 

У підрозділі 3.3 «Класифікація номенів вербалізаторів концептів 

замовляльних текстів» висвітлені зоономени, флорономени, номінації 

речовин-першоелементів, кольорономени, вербалізатори концептів ДУША 

і ДУХ, соматономени, вербалізатори концепту ТІЛЕСНЕ ЗДОРОВ’Я, 

нумеративні параметри (міфочисла), концептуалізація та вербалізація 

символічних діянь. Вивчено вербалізацію уявлень про фізичну 

(замовляння хвороб) і психічну (любовні замовляння) гармонію людини.     

Досліджено вербалізацію локально-темпоральних концептів і 

показано, що СВОЄМУ ОСВОЄНОМУ ПРОСТОРОВІ протиставлений, з 

одного боку, САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР СВІТУ (язичницькі варіанти: На полі 

– море, а в морі – дуб, а в дубі – яйце; Єсть за морем дуб – У вись високо, а 

в глиб глибоко, Під тим корнем копит-ключ…; християнський варіант: На 

морі престол стоїть, а за їм Матір Божа сидить, книги читає…), а з 

другого боку – ЧУЖИЙ НЕОСВОЄНИЙ ПРОСТІР із негативною 

естимацією (на пусті ліси, на дикі поля, де птиці не залітають, де скоту 

не заганяють, де сокири не крешуть, де собаки не брешуть; на очерета, на 

болота, де пташки не літають, де чоловічі ноги не ступають; на очерета, 

на болота, де собаки не брешуть, де півні не співають, де кури не 

сокочуть, де пташки не літають, де люди не ходять). Горизонтальна 

опозиція СВОГО (освоєного) і ЧУЖОГО (неосвоєного) ПРОСТОРУ 

архаїчніша за трирівневий вертикальний космос.      

Сонечко (зменшено-пестлива форма свідчить про поклоніння) – не 

тільки ясне, красне, ясне-прекрасне, святе, величне, поважне, а й 

жорстоке (естимаційна амбівалентність священного). Місяць – князь, 

княжич, молодий, молодик (назва фази, за якої, очевидно, виконували 

замовляння, перетворилася на постійний епітет), ясний, красний, у нього 
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золотії роги. Місяць – найчастіше згадуваний астральний об’єкт замовлянь 

(М.О. Новикова), що свідчить про нічні обряди.          

Кольороназви виступають компонентами сталих епітетних 

словосполучень, серед яких загальнофольклорні (біла береза, біле лице, 

біле тіло, білий день, білий світ, білі руки, буланий кінь, жовті піски, 

зелена трава, зелений гай, карі очі, сизокрилий орел, синє море, хрест 

золотий, червоні чоботи, чорна гора) і специфічні для замовлянь (біла 

дівка, біла дорога, дуб золотокорий, руда корова, сірий кінь, чорний віл, 

чорний дуб). Перелічення кольорономенів реалізує ефект магічного 

структурування світу за принципом «знання імені = керування об’єктом» 

(кури чорні, кури білі, кури сірі, кури рябі, кури жовті, кури глинясті). 

Саме цей принцип є позамовною (світоглядною) основою функціонування 

текстів замовлянь як виду магії.    

Нумеративи («міфочисла») ритмічно організують текст і 

підсилюють його магічний вплив: Поможи, Господи, другим разом, 

лучшим часом враз вимовляти… Поможи, Боже, третім разом, ліпшим 

часом враз вимовити; І в другий раз, і в Божий час: Господи, поможи на 

всякоє время і на всякий час («Ви, зорі-зориці», 1991). Володіння числами і 

здійснення повторів у ритуалі – запорука перемоги доброго чаклуна 

(виконавця замовляння) над злим (що наслав недобре): 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. Зменшення 

числа в послідовності вербалізує мету замовляння – зниження негативу: 

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 («Ви, зорі-зориці», 

1991).     

Номінації магічних дій репрезентують специфічні для замовлянь 

лексичні засоби втілення прагматики тексту: Йди собі, де собаки не 

брешуть, де півні не співають, кури не ходять, і християнського голосу не 

чути; 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; 

Нехай іде собі на ниці лози, / на бистрі води, / на круті береги, / на жовтиє 

піски, / на солодкиє медки... («Ви, зорі-зориці», 1991). Найменування дій 

виконавця вказують на варіювання сили голосу: 1) вишіптувати, 

одшіптувати, шептати; 2) вимовляти, заговорювати, замовляти, 

одговорювати, одмовляти, уговорювати; 3) визивати, викликати. Інші 

лексеми експлікують сакральність дії: вибавляти, виклинати, заклинати, 

проклинати.      

В антонімії замовлянь вербалізовані концептуальні опозиції 

ЛІВИЙ – ПРАВИЙ, БЛИЗЬКИЙ – ДАЛЕКИЙ, ПОЗАДУ – ПОПЕРЕДУ, 

БІЛИЙ – ЧОРНИЙ, РАНО – ПІЗНО, ЧОЛОВІК – ЖІНКА, ПАРУБОК – 

ДІВЧИНА, БРАТ – СЕСТРА, СИН – ДОЧКА, УБОГИЙ – БАГАТИЙ, 
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СВІЙ – ЧУЖИЙ, ДОБРИЙ – ЛИХИЙ та ін., що структурують Усесвіт, 

зокрема й родинні та соціальні взаємини.    

Отже, лексична парадигма українських замовляльних текстів 

(здебільшого праслов’янського походження) цілісно вербалізує систему 

концептів переважно дохриcтиянського світогляду, серед яких частина є 

специфічними саме для замовлянь. 

 

Розділ 4 «Синтагматична специфіка текстів українських 

народних замовлянь» висвітлює синтаксис замовляльних текстів. 

У підрозділі 4.1 «Повтор, паралелізм, ритміка» розглянуті 

лексичний та синтаксичний повтори, психологічний паралелізм, ритмічна 

структура та рима в замовляннях. Повтор істотно посилює магію слова, 

водночас ритмізуючи текст, що сприяє і запам’ятовуванню та відтворенню, 

і сакралізації замовляння: Хто буде мою молитву сповняти, / Не буде у 

вогні погоряти, / Не буде у воді потопати, / Не буде звір поїдати, / Не 

буде наглою смертю помирати; 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), Чи ти дівоцький, чи ти парубоцький, чи 

ти жіночий, чи ти чоловічий, чи ти водяний, чи ти насланий, чи ти 

заспаний? («Замовляння», 2007). Спостережене 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). 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).       

Досліджено органічний зв’язок уживання нумеративної лексики з 

текстовими повторами – обидва засоби вербалізують уявлення про 

сакрально організовану повторюваність явищ у Всесвіті, «вічне 

повернення» до космогонічного акту (М. Еліаде). Нумеративи разом із 

сакральними переліченнями магічно структурують текст: 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.    

Окремий клас становлять тавтологічні повтори (відомі також у 

дитячих страшилках): Ішла кам’яна баба з кам’яною дійницею на кам’яну 



22 

 

гору кам’яних корів доїть; На Осіянській горі там стояв колодязь 

камінний; туди ішла дівка камінна, камінні й відра, камінний коромисел, 

камінна вона вся; На чорному морі / чорний чоловік сидить, / чорний 

вогонь горить. / Чорна виделка, чорна тарілка, / чорний ніж... 

(«Замовляння», 2007).    

Вивчено реалізацію архаїчної ідеї сумірності (ізоморфності) 

макрокосму й мікрокосму в мовних конструкціях, що їх 

О.М. Веселовський визначив як психологічний паралелізм.  Останній 

становить основу синтаксичного паралелізму й слугує за ефективний 

інструмент дослідження вербалізації етнонаціональних концептів у мові 

українських народних замовлянь. 

Виконувач-адресант замовляння (…сонечко яснеє! …ти освіщаєш 

гори, і долини, і високії могили, – освіти мене, рабу Божу…), як архаїчний 

маг-шаман, співвідносить себе з різними рівнями природної світобудови 

(сонечко, 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: уписування виконувачем замовляння себе до світобудови виконує 

функцію магічного підсилення сакрального слова. В іншому тексті 

(Сонечко, ясне, красне, освіщаєш гори, долини, освіти моє личко, щоби моє 

личко було ясне-красне, як сонечко) виконавець-адресант також зіставляє 

обличчя і сонце, що виражає антропоморфізацію світил у контексті 

олюднення всієї природи репрезентантами архаїчного міфологічного 

мислення. У ще одному замовлянні (…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) 

взаємини хлопця і дівчини змодельовані на основі ставлення батьків до 

дитини і дітей до батьків, і таке ставлення, загострене обставинами полону 

і розповсюджене на тварин, утілює особливу архаїку світосприйняття. 

Образ невольників пов’язує ідеологію замовляння зі світобаченням 

українських народних дум, залучаючи сакрально-історичну традицію 

народу для підвищення ефективності магічного слова. В українських 

народних замовляннях за допомогою психологічного паралелізму виражені 

дохристиянські народнопоетичні уявлення про співвіднесення людини зі 

світовим деревом і, ширше, рослинним світом, тваринним царством, 

небесними світилами, про органічну вписаність людини до цілісної 

системи світобудови. 

До основних засобів сакралізації замовляльних (як і інших) текстів 

належить ритміка. Так, у замовлянні Живу в Києві на горах, // кладу хрест 

у головах: // з ким вінчатися, // з ким заручатися, // з тим і за руки 

держатися! («Українські замовляння», 1993) сакралізація тексту 

забезпечена 1) організацією ритмічних груп слів, що наближає замовляння 
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до тонічного вірша; 2) наявністю рим, до того ж рим синтаксичних, що 

репрезентують ті самі частини мови, посилюючи 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. 

Показово, що КИЇВ у концептуальній картині світу замовлянь – 

САКРАЛЬНИЙ ЦЕНТР.       

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 («Українські 

замовляння», 1993).   

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». 

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 
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до Сонця та його епітети), так і зі сфери християнства (раба Божа, 

хрещена, мир християнський, на віки віків, амінь) та ін. 

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 («Українські замовляння», 1993). Тут 

основним засобом реалізації магічної функції мови виступає 

психологічний паралелізм.    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 («Українські 

замовляння», 1993).    

Дослідження мовних засобів сакралізації текстів замовлянь 

підтверджує думку про розвиток цього жанру фольклорних творів із 

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. 

Важливу структуротвірну роль відіграє й рима, напр.: Прийшла 

тобі помагати // Дванадцять хвороб виганяти; Де сонечко не сходить, // 

Де добрі люди не ходять, // Де камені не крешуть, // Де собаки не брешуть 

(«Вербальна магія українців»). Найбільш поширеною формою рими 

виступає дієслівна, синтаксична – співвіднесення слів в однакових 

граматичних формах: Тут тобі не стояти, жовтої кості не ламати, // 

Червоної крові не смоктати, // 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 («Вербальна 

магія українців»).    

Поряд із тим виявлені й іменникові рими, зокрема й із доволі 

багатими внутрішніми римами: Водице-йорданице, // Водице-хрещенице, 

водице-стрітенице, // Ти очищаєш каміння-креміння; …Від усякої людини, 

// І від усякої звірини, і від усякої тварини («Вербальна магія українців»).       

Наявні й прикметникові рими: Чи ти собачий, чи ти телячий, // Чи 

ти курячий, чи ти гусячий; Ляк батьковин, ляк материн, // Ляк хлопчачин, 

ляк дівчачин – цей випадок показовий тим, що звукова форма трьох слов 

видозмінена для їх фонетичної гармонізації з четвертим; Курячі, гусячі, 

звірячі, скотячі, // Вітряні, зоряні, водяні, огняні! (Вербальна магія 

українців»).       
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Особливої уваги заслуговують приклади асонансів та алітерацій, як-

от: З жовтої кості, з червоної крові; Господи, поможи мені поворожити 

(«Вербальна магія українців»).    

Особливою мірою ритмічної сакральності позначене 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 («Вербальна магія українців»). 

О.Д. Павлов не тільки підтримує ідею В.П. Петрова про 

спорідненість замовляння з піснею, а й звертає увагу на думку дослідника 

про можливість узаємного перетворення пісні на замовляння, а замовляння 

на пісню, вважає, що наявність віршованої форми в замовляннях фіксувала 

значення ритму і рими в магічній практиці. Такий підхід актуалізує 

лінгвопоетичну ідею XVIII ст. (Й.Г. Гердер, Е.Б. де Кондильяк та ін.) про 

поезію як найархаїчнішу форму мови, передовсім сакральної. У ХХ ст. ця 

ідея реінтерпретована В.М. Жирмунським у формі гіпотези про архаїчний 

ритмічний текст (напр., чарівної казки) як поєднання рис прозового і 

поетичного тексту в межах фольклорної ритмічної прози. Саме така 

інтерпретація найбільш доцільна при моделюванні специфіки та генези 

замовляльних текстів, зокрема й українських.   

Підрозділ 4.2 «Структурна специфіка текстів: діалоги й оповіді» 

включає висвітлення структури замовлянь-діалогів та замовлянь-оповідей. 

Діалог виступає архаїчною священнодією – пор., напр., діалогічне 

виконання пісень фінської «Калевали», що, очевидно, сягає стародавніх 

ритуалів-діалогів. Діалогізм – типова риса мови загадок, зокрема 

включених у тексти чарівних казок (напр., «Мудра дівчина»). Так, для 

причарування хлопця опівночі надворі коло покуття виконували діалог: – 

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).      

У підрозділі 4.3 «Структуротвірні формули замовлянь» досліджені 

зачини і закріпки (зокрема формули привітання в зачинах), формули 

звертань та формули замикання-відмикання, у підрозділі 4.4 

«Неструктуротвірні формули замовлянь» – формули порівняння, формули 

відсилання-вигнання, формули спонукання та епітетні словосполучення. 

Вивчений також історичний вектор мови українських замовлянь.    

Виділено звертання до Бога, Богородиці, християнських святих 

(Господи 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, 
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Ілія, Григорій, / Віра, Надія, Любов, / Варвара, Катерина, Параска, / 

Килина, Хведора, / Сорок святих ангелів!), до антропоморфізованих 

астральних об’єктів та явищ природи (Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг 

золотий, / тобі на підповня, / мені на здоров’я; Повій, вітре буйний, / Та 

зжени з цього бидла / Логи й перелоги, / Вітрянії, буйвонії, / Подумані, 

помисляні), до олюднених речовин-першостихій (Водичко-Йорданичко; 

водице-єленице; Водице-кринице; Водице-здравнице, говірнице), до 

міфологізованих і антропоморфізованих тварин (Стій, змійо, не їж мене...; 

Чого ти, лютий зміє, ревеш?), до міфологізованих 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), до хвороб і містичних істот – 

їх уособлень (Виходьте, страхи! / Виходьте, ляки! / Виходьте, переляки. / 

Виходьте, навії! / Виходь, злий дух!).    

Розглянуто властиві тільки замовлянням ініціальні й фінальні 

формули, маркери МЕЖІ, які вводять учасників обряду в світ панування 

САКРАЛЬНОСТІ, МАГІЧНОГО СЛОВА, а після виконання дійства 

додатково підсилюють його впливовість і повертають учасників до 

ПРОФАННОГО світу. Показано, що сакральні звертання до надприродних 

сил, божественних помічників є прикладами експліцитної реалізації 

магічної функції мови. Звертання до божественних істот – найкоротша 

форма молитви, включена до більшого сакрального тексту.      

Серед специфічних для замовлянь клішованих висловів – 

неоднослівні апелятивно-онімні найменування стихій та природних 

об’єктів (вода Уляна, земля Тетяна, камінь Петро, місяць Володимир). 

Основні епітетні словосполучення, що містять соматичну лексику, 

включають загальнофольклорні (біле лице, біле тіло, білі зуби, білі руки, 

босі ноги, щире серце) та специфічні для замовлянь (красне-прекрасне 

тіло, погані очі, вогненне око, водяне око, білі губи, Боже лице, 

християнське лице, любляче лице, погана голова). Магія звучання втілена в 

тавтологічних словосполуках або figura etymologica (дуб дубнястий). Саме 

такий матеріал є основою лексикографічної інтерпретації корпусу сталих 

формул українських народних замовлянь.     

Магічну роль відіграє перелік як ознака володіння перелічуваним і 

впливу на нього: виконавець перелічує людські органи, виявляючи магічне 

знання їх і зцілюючи сакральним словом: 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.  

Отже, синтагматика українських замовляльних текстів вербалізує як 

загальні, так і жанрово специфічні особливості сакрального тексту. 

    

ВИСНОВКИ    

1. Віддзеркалена в замовляльних текстах магія – своєрідна первісна 

«наука», спрямована на досягнення прагматичної мети засобами, 
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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. За об’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 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 
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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 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 – 

відповідь» (споріднені з магічними загадками як самостійними текстами й 

елементами чарівних казок) і «запитання – відповідь – побажання».    
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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-

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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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. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2018.  

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.     

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 континуум. Вивчено вербальний 

компонент замовлянь у контексті ритуальної цілісності, інтерпретоване 

давньоукраїнське язичництво як світоглядне джерело ідеології українських 

народних замовлянь.   

Ключові слова: українські народні замовляння, сакральний текст, 

магічна функція мови, етнолінгвістика, лінгвофольклористика, колоративи, 

нумеративи. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шуляк С.А. Магическая функция языка в языковой картине 

мира: на материале украинских народных заговоров. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой ступени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – 

Киев, 2018.  

Работа посвящена комплексному исследованию языка украинских 

народных заговоров, прежде всего в аспекте реализации в таких текстах 

магической функции языка. Рассмотрены определения и сущность магии, 

магическая роль языка в мифологическом мировидении, критерии 

идентификации текстовых вербализаторов сакрального. Предложено 

определение магической практики как сверхъестественного (не 

профанного) влияния и магического текста как вербального компонента 

синкретического обряда.    



40 

 

Разработана авторская дефиниция заговора как устного или 

письменного сакрального текста, призванного сверхъестественным (с 

современной точки зрения – иррациональным) путем влиять на человека 

или природу с целью достижения определенных состояний или 

исключения их. Заговор интерпретирован как мифообрядовый континуум. 

Изучен вербальный компонент заговоров в контексте ритуальной 

целостности, староукраинское язычество интерпретировано как 

мировоззренческий источник идеологии украинских народных заговоров.     

Ключевые слова: украинские народные заговоры, сакральный 

текст, магическая функция языка, этнолингвистика, 

лингвофольклористика, колоративы, нумеративы.     

  

 

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. – Kyiv National Taras 

Shevchenko University, 2018.  

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

Ukrainian folk incantations, primarily in the aspect of the implementation of 

such texts of the magic language function. 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 is 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 made. 

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 affect a 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. 
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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 leading place in the texts of incantations, and the 

cults of natural elements, the elements of the being (water, wind, rain, earth, etc. 

among which in the incantations the prominent place takes water) in magical 

texts. The connections of such representations with the charming components of 

calendric-ritual poetry (summons of spring, sun, rain, etc.) and maternal folklore 

for children (lullabies) are shown. The verbalization in the incantation of the 

idea of the three levels of the universe and the world tree as an axis and the 

sacred center of the world is considered.  

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 considered. Among the 

specific to the incantations cliché expressions are – ambiguous appellate-

onymous nominations of elements and natural objects. The magic of sounding is 

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.    

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. 

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

language, ethno-linguistics, linguistic studies of folklore, coloratives, 

numeratives.    
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