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МІСЯЦЕВА СИМВОЛІКА У СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ЗАМОВЛЯННЯХ

У статті на основі матеріалів польових досліджень розглянуто тексти тра-
диційних середньополіських замовлянь, досліджено їх структуру, привертається ува-
га до персонажів та предметів замовлянь.
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THE MOON SYMBOLISM IN CHARMS OF MIDDLEPOLISSYA
The paper deals with the texts of middlepolissya traditional charms based on the ma-

terials of dialectological investigations. It presents the structure investigations and pays atten-
tion to the characters and objects of charms.
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dialogue charms, inducement charms, motives, oppositions.

Збирання та накопичення матеріалів про традиційну народну культуру зали-
шається актуальним у сучасному слов’янознавстві, оскільки є основою для наукових 
досліджень. Однією з важливих сфер традиційної народної культури є вірування у 
народну медицину, зокрема, у замовляння. І дотепер замовляння є прихованим або 
неофіційним лікувально-профілактичним засобом народної медицини. Подібні тек-
сти становлять один з найпотаємніших шарів загальнослов’янської культури, най-
давнішу пам’ятку усної народної творчості наших предків.

Актуальність статті зумовлена фрагментарністю системного аналізу сучас-
них текстів замовлянь, поширених на території Середнього Полісся. Об'єктом на-
шого дослідження є традиційні середньополіські замовляння із символікою місяця 
у віруваннях поліщуків. Предметом розвідки є номінативні та семантичні процеси в 
системі поліських замовлянь, пов'язаних із образом Місяця, в традиційній культурі 
Середнього Полісся. Мета статті – проаналізувати й узагальнити матеріали сучасних 
досліджень замовлянь, дослідити регіональну специфіку середньополіських текстів 
замовлянь, встановити структуру досліджуваного культурного явища.

Оригінальні тексти замовлянь здавна привертали увагу етнографів, письмен-
ників, науковців (Б. Грінченко, М. Драгоманов, В. Кравченко, П. Чубинський та ін.) [4, 
5, 7, 21]. У кінці ХХ-поч. ХХІ ст. з’являються ґрунтовні розвідки М. Гладкого [3], І. Ко-
лодюк [6], В. Мойсієнка [8-11, 14], М. Москаленка [12], О. Павлова [13], А. Темченко 
[16], А. Шкарбана [15, 22] (укр. замовляння), А. Топоркова [20], М. Толстого (рос. за-
мовляння) [17-19], С. Небжеговської-Бартмінської (польс. замовляння) [23].

Дослідники замовлянь по-різному визначають це поняття. Так, наприклад, 
С.М. Толстая вважає замовляння – фольклорними текстами короткого розміру, що 
служать магічним засобом досягнення в лікувальних, захисних та інших ритуалах 
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[19, 239]; В.Т. Бусел, що це дія за значенням ‘замовляти’; магічні слова, вислови, що 
мають чаклунську силу і якими замовляють кого-, що-небудь. [2, 406]. М.  Толстой 
уточнював, що замовляння – це не просто фольклорний текст, а оказіональний обряд, 
що виконується в певній ситуації, тобто під час хвороби; це один із засобів народної 
медицини [17, 45; 18, 135]. В. Мойсієнко зазначав, що замовляння іноді ототожнюють, 
і небезпідставно, з молитвами [11, 46]. Результати нашого дослідження показують, 
що синонімами до лексеми замовляння є варіанти іменника молитва: мол’íтва (Япл), 
молúтва (Клш, Срд, Крч, Яцк), мол'íтвочка (Чбн), моул'íтва (Блк), мол’íтва Бóжа (Гш), 
словá-мол'íтви (Обл) та іменники заклинáн':а (РдУ), шéпти (Прг), словосполучення 
словá бóжийе (Дрзд). На території Полісся процес замовляння хвороб представлений 
лексемами  – варіантами дієслів: говор'íл'і (Птп, Тх); поговор'íў (Срк), говорú (Вшв); 
говор'íт' (Срк); говóриш (Лпк); кáжеш (Крс, Пщ, Лтк); кáже (Рдв), казáл҆і (Чбн); казáли 
(Мдв, Мжр, Срн, Брст); кáжут҆ (Ігн, Пщ, Лтк), казáт҆ (Рсн, Мжр), розкáзувала (Мйс), 
прокáзували (Обл), прикáзували (Стр, Кшн, Срн); пр'ікáзували (Птп); пр'ікáзуйут' (Крс, 
Дрзд); шептáл'і (Вст, Гш, Срк, Лпк); шептáли (Жрб, Птп, Рдв, Клш, Рсн, Срд, РБ, Рдн, 
Кхр, Мрн, Брст, Дрзд); шéпче (Дрзд), пошептáла (Кшн, Срд); пошептáў (Гш, Мрн), 
пошéпче (Япл); шéпчут (Мйс); шéпчут' (Тх, Срд, Яцк); одшéпчували (Бвс); замоўл'áли 
(Ігн, Стр, Прж, Чпв, Прг, Рдв, Уст, Бвс, Лтк, ЧВ, Мдв, Слц, Обл, Млн, Срн, Крч, Дтк, 
Чдл, Брв), замóўл'ували (Мжр), замоўл'айут' (Мдв, Обл, РдУ, Дрзд), замоўл'áйе (Прж, 
Кшн, Рдв, ЧВ, РдУ, Крч, Мрн), замóв·іт (Слц), змоўл'áйут' (Чдл), пр'імоўл'áйут' (Чрв, 
Крч, Мшв), пр'імоўл'áйут (РдУ, Срн), примоўл'áли (Блк, ЧВ, Мкл, Хрс, Брст); мол'íл'іса 
(Чрв), молúлис'а (Птп), помóлиц'а (Лзн, Дтк); прóс'ат' (Чбн, Брст), просú (Срн, Япл), 
попросú (РжВ), побалáкала (РдУ); вм·éла (ум·íў, вм·íли) замоўл'áт' (Уст, Жрб, Слц), 
ум·éў гомон'éт (Глн).

В обряді замовлянь велику роль відіграють час, локус, текст замовляння 
і самі його учасники, тобто той, хто замовляє (суб’єкт), його “помічники” (святі, 
Богородиця,персоніфіковані сили природи), об’єкт впливу (адресат), засоби та ін-
струменти для досягнення мети, зовнішній світ, на який проектується замовляння. 
[19, 241-242]. У середньополіській традиції цим суб’єктом є конкретні люди д'ед Івáн 
(Гш), бáба Палáжка (Кшн), мой бáт'ко (ЧВ, Глн), бáт'кова мáти (Птв), мойá т'óт'а – 
мáмина сестрá (Дтк, Мшв); узагальнені особи – бабú (Вст, Птп, Уст, Слц, Мжр, Крч, 
Кхр, Дрзд), бáбк·і (Блк, Рдв, Рсн, Птв, РдУ, Мрн), волшéбн'ік (Дрзд); ворожб·ѐйі (РБ), 
бáбки (л'ýди) шо шос' знайут' (Птв, Чдл), т'і хто ум·íў замовл'áт' (Жрб, Ігн, Стр), одúн, 
шо л'éч·іт', замоўл'áйе (Рдв); померлі знахарі, що вміли замовлять: У нас на мóгилках 
поховáли бáбу, шо дóбре шептáла то казáли прийдú до йійí хрестá на мóг·ілк·і йак 
болúт' зуб і попросú бáбу гарнéн'ко бáбочко замóў, пошепч·і мен'ί зýба шо болúт' (Срд); 
сам хвóрий собí замоўл'áў (Жрб, Пщ, Блк, Лпк). Усіх їх можна назвати безпосередніми 
учасниками замовляння. Опосередкованими же учасниками замовлянь (“помічни-
ками”) виступають Місяць (Жрб, Срк, Тх, Чпв, Рдв, Мдв, Мкл, Лзн, Слц, Обл, Млн, 
Мйс, Рдн, РдУ, Срн, Кхр, Мрн, Мшв, Чдл, Дрзд), ця лексема може бути замінена на-
звою Місяця у І фазі – молодик (Вст, Крс, Пщ, Птп, Тх, Чбн, Блк, Кшн, Бвс, ЧВ, Клш, 
Рсн, Срд, РБ, Хрс, Дтк,Брст, Лпк); мертві (у серед.-поліс. говорах мéртвих (Вст, Пщ, 
Тх, Блк, Срд, Дрзд), мéршого (РБ), мéрлий (Жрб), вмéрлих (Дтк), якúм не бол'áт' зýби 
(Вст, Жрб, Пщ, Тх, Блк, Срд, РБ, РдУ, Дтк), а також дéрево (Рдв, ЧВ, РБ, РдУ) та Госпóд' 
(Блк). Частота звертання до Місяця (а не до інших світил: сонця чи зорі) у полісь-
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ких замовляннях невипадкова. Саме цю особливість відмічали дослідники здавна, 
оскільки Місяць – головне божество астральної тріади у слов'ян [див. 11, с. 49]. Однак 
слід зазначити, що не завжди помічником стає саме молодик, поодиноко респонден-
ти зазначають: На молодикý н'е, в·ін в:ажáйеца несúл'ний, трóхи зрадлúвий (Жрб), Мо 
врáнц'і ходúли до бáби то не в:éчер'і (Уст); колú бол'áт' то до тóго м·íс'ац'а і вихóдили, 
не по фáз'і (Рдн) або взагалі констатують, що можуть замовляти не до місяця, а до 
іншого світила: Йак·íй йе у нéб·і аби св·ẹтúло, до тóго замоўл'áйут' [не по фазах]. А 
йак немá м·íс'аца зóвс'ім, то жди сóнца да вден' замоўл'áй (РдУ). Таким чином часом 
проведення замовлянь здебільшого є ніч, хоча зрідка буває і день (Уст, РдУ). Ніч як 
час проведення замовлянь вказує на архаїчність цих ритуалів, оскільки цей час доби 
є більш значущим порівняно з днем: ніч могутніша, первісніша та “космічніша” від 
дня, тому вона і більш сприятлива для здійснення замовлянь [12, 12].

Об’єктом впливу замовлянь може бути хвороба, від якої звільняються: рýк·і 
бол'áт', нóги бол'áт' (Крс); йак зýби бол'áт' (всі н. п.); хвороба, спричинена вітром 
або підсипаною землею: од в·éтру, земл'ί (Мжр); переляк: л'áк·і качáли одшéпчували 
в молодóму м·íс'ац'і (Бвс); укус тварин: йак гад'ýка чи вуж вкýс'іт' (Уст, Мрн); погане 
самопочуття: йак прóсто пагáно, порóбйано (Крч).

У сучасному світі замовляння втрачає свою магічність, ним майже не корис-
туються, а пам’ятають його в основному літні жінки [18, 136]. Через це респонденти 
дають загальні відповіді, які не розкривають змісту замовляння, а лише констатують 
його існування колись (Срк, Чрв, Бвс, Лтк, Клш, Мкл, Лзн, Слц, Мжр, Обл, Птв, Млн, 
Мйс, Рдн, Крч, РжВ, Кхр, Мрн, Брст, Япл,Чдл, Яцк, Брв, Глн): Зýби до м·éс`'ца ход'íл'і 
шептáл'і, а йак н'е знáйу (Срк); То пр'імоўл'áйут' йак зýби бол'áт', мол'íл'іса і в Бóга 
прос'íл'і (Чрв); замоўл'áли зýби, і л'áк качáли, одшéпчували в молодóму м·íс'ац'і, а йак 
н'е знáйу (Бвс); чýла так, вихóдили надв·íр, шоб бáчит' м·íс'ац' і шос' там примоўл'áли 
(Мкл); кол'íс' мойá т'óтка казáла, шо йак забол'íт', н'ебóго, зуб, то ід'í до колóд'аз'а і 
пр'імоўл'áт' до м·íс'аца, забýлас'а словá м·íс'ацу, м·íс'ацу чи бол'áт' твойí зýби, н'ехáй 
не бол'áт' н'і шчемл'áт. (Мшв). Крім того в окремих селах дають негативну відповідь: 
не чýли такóго (Стр, Дбв), що вказує на поступове зникнення традиції замовлянь або 
на їх приховування.

Об’єктом (адресатом), на користь якого проводиться ритуал замовляння до 
небесного світила здебільшого є хвора людина. Засобами та інструментами для до-
сягнення мети є: вода, яку набирали в рот три рази і виливали на камінь (Чбн); гілка 
дерева (береза, плакуча верба), за яку тримаються рукою (Рсн); місяць, молодик, сон-
це (н.п. див. вище), камінь, на який ставили хворого (Гш, Птп, Чбн, Прж, Рдв). Замов-
ляння, досліджувані нами, завжди проектуються на зовнішній світ. Це світ небесний: 
той світ – світ мертвих (Вст, Жрб, Пщ, Тх, Блк, Срд, РБ, РдУ, Дтк), рай (Пщ, Блк) та 
земний світ: світ дерев, лісу (Рдв, ЧВ, РБ, РдУ), поля, землі (РБ, Лпк); води (Срд, РдУ, 
Лпк). Локусами замовлянь стають колодязь (Гш, Мшв), камінь (Гш, Птп, Чбн, Прж, 
Рдв), дерево (ЧВ, Рсн), подвір’я (Брст).

Досліджений нами матеріал про вірування Середнього Полісся дає змо-
гу виділити типи відомих на сьогодні типи замовлянь, пов’язаних з місяцем: І  – 
замовляння-резюме (у ньому читається молитва “Отче наш” та додається прохання); 
ІІ – замовляння-діалоги (з питаннями та відповідями); ІІІ – замовляння з умовою, 
яку не можна виконати [1, 285-286]; ІV – замовляння-молитви та V – замовляння-
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закликан ня  [11]. Важливою особливістю замовляння-діалогу є наявність двох 
співрозмовників, але у сучасному варіанті спостерігається один учасник, що 
промовляє увесь текст замовляння за двох. Редукція одного з двох учасників обря-
ду призводить до втрати діалогу і значною мірою до трансформації обряду [17, 46]. 
Деякі з поліських замовлянь характеризуються коротким текстом. Це може бути пря-
ме звернення до об’єкту впливу  – молодика  – при першій зустрічі з ним: Молод'íк 
молод'éсен'кіĭ, ¢ т'éбˑе рóг золот'éсен'кˑіĭ, і ¢же пр'ікáзуйут', шо вонú хóчут' (Крс). 
Символіка золотистого кольору пов’язана тут зі значенням сакральності, верхо-
венства і могутності, святості й чистоти [12, 264-265]. Деякі поліські замовляння 
характеризується біблійними християнськими мотивами: “М·éс'аце Аврáме, молодúĭ 
п·ер'екрóĭ, і питáн':е до н'óго. Хóд'іш ти по н'éбу і по вс'éму св·éту. Спас'í Гóспод'і нас [пе-
рекреститись] пошл'í Гóспод'і нам здорóвйа.” (Тх); Хрестúлис'а і прикáзували: “М·íс'ац'у 
тоб·í стар'íт', а мен'í молод'íт'. (Стр); Тоб·í стáрост', а нам рáдост'. [2 рази повто-
рити]. Дай тоб·í Бóже гóстрийе рọжк·і, а нам св·éтлийе óчк·і. (Кшн); п·ер'ехр'íст'аца: 
Молодúй молодúчен'ку, червóний панúчен'ку, тоуб·é стар'éт', а м·ен'é молод'éт'. (Рдв); 
молодúк, молодúк, тоб·é на стáрост'і, а м·іен'é на рáдос'т'і, тоуб·é стар'éт', а м·еін'é 
молод'éт' (РБ); хр'íст'аца і кáже: “Молод'íк-молодн'ічóк, бóжий помочн'ічóк, тоб·é на 
крутúйе рóг·і, а мн'е на бúстрийе óч·і, тоб·é в·ес' св·ет осв·ешчáт', а мн'е всей в·éк 
д'ів·íца” (Дрзд). У цих замовляннях виділяємо мотив обміну: старість для молоди-
ка – перехід в наступну фазу, проходження всього циклу; а людині в обмін радість і 
молодість; місяцю – гострі або круті роги, а людині в обмін – світлі або бистрі очі. 
У кожному із цих текстів простежується опозиція старість:молодість та паралель 
молодість – радість для людини, старість (фаза місяця) – радість для молодика.

Демінутивні назви та прийом тавтології молод'íк молод'éсен'к·іĭ; молодúй 
молодúчен'ку, червóний панúчен'ку; молод'ĭк-молодн'ічóк  – божий помочн'ічóк 
засвідчують шанобливе ставлення до Місяця, прагнення задобрити, умилостивити, 
досягти прихильності цього персоніфікованого об’єкта. Тексти досліджених нами за-
мовлянь відповідають описаним В. Мойсієнком замовлянням-закликанням Полісся, 
що характеризуються коротким текстом, звертанням до конкретного суб’єкту (у 
нашому випадку до Місяця) [11, 46], а також доводять, що у традиційній культурі 
Середнього Полісся Місяць є учасником магічних ритуалів [12, 199-201]. Класична 
структура замовляння-діалогу така: питання, відповідь, висновок-побажання [17, 
64]. При цьому весь діалог промовляється тричі. Структура замовляння може реду-
куватися або навпаки розростатися. [там же]. І група замовлянь пов’язана зі світом 
мертвих. За змістом, принципом та типом мовлення ці замовляння можна поділити 
на 2 підгрупи: перша підгрупа – замовляння-звертання (закликання). Наприклад:

Це йак побáчиш пéрший раз молод'ічкá, то тод'ĭ кáжеш: “М·éс'ацу крáл'у, 
до тéбе прóс'бу мáйу рáн':у, пóзн'у, позн'éйшу. М·éс'ацу крáл'у, чи бу¢ ти в рáйу, чи 
бáчи¢ мéртвих, чи бол'áт' йім зýби? Йак йім не бол'áт', нехáй не бол'áт' рабý бóжому 
(його ім’я), до кóго там замо¢л'áйут' зýби”. (Пщ). У цьому тексті ласкаве звертання з 
повтором – постановка питань (3 шт.) – та заключна частина. Відсутність відповідей. 
Прийом тавтології пóзн'у, позн'éйшу, антонімія рáн':у – пóзн'у, елементи часу прóс'бу 
мáйу рáн':у, пóзн'у, позн'éйшу.

Молод'íк молодéсен'к·іĭ, у тéбе рóжк·і золотéсен'к·і. Чи ти на нéб·і бувáў? Чи 
ти мéртвих в·ідáў? Чи вонú пйут чи йід'áт? І так дáл'і… забýла. (Птп). Неповний 
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текст, демінутивне звертання, прийом тавтології – постановка 3 питань підряд без 
відповідей.

• До м·ẹс'еца говор'íл'і: “М·ẹсец, м·ẹс'ец у м·ен'é бол'áт' зýби. А у т'éб·е н'е? – 
А м·ẹс'ец: Н'е. – То н'ехáй н'е бол'áт і м·ін'é.” (Тх). У тексті звертання з повтором – 1 пи-
тання та 1 відповідь – заключна частина. Місяць є безпосереднім учасником діалогу 
разом з тим, хто замовляє

• “М·éс'ецу-молодúчку, чи був тú на том св·éт'і? Чи бáчив ти м·éртвих? 
Чи не бол'áт' тоб·í зýби? – І сам соб·é в·ідпов·ідáйе: Н'е. – То хай не бол'áт' і м·еін'é.” 
(Тх). Ласкаве звертання – постановка 3 питань та 1 відповідь на всі питання – за-
ключна частина.

Друга підгрупа – замовляння-діалоги:
• Повтóруват' три разú до молод'ікá: “М·ẹс`ец молодúй, у тéбе рọг 

золотúй у мóр'у купáвс'а, на нéбі показáвс'а. М·ẹс'ац молодúй ти на том св·éт'і буў? – 
Буў. – Мéртвих бáчиў? – Бáчиў. – Йім зýби бол'áт'? – Н'е. – Хай пон'ім·íйут' і мен'í.” 
(Вст). Це замовляння – типовий розгорнутий ритуал-діалог зі звертанням до одного 
з учасників діалогу (м·ẹс'ац молодúй) – експозиція, тричі задані питання та отримані 
на них відповіді – основна частина та третьою констатуючою (заключною) частиною 
[18, 139; 19, 243-244]. Також це замовляння є чистим замовлянням, у якому перева-
жає лише вербальна сторона [17, 49]. Подібне замовляння зустрічається в білоруській 
традиції (с. Золотуха Калінковичі 1975 р.), яке описував М. Толстой [18, 139].

• Трéба дéв·ат' раз: “Молодúĭ молодúчен'ку, крáсниĭ панúчен'ку, дé ти бу¢? – 
На том св·éт'і – Шо ти бáчи¢? – См·éрт'і – Шо Госпóд' рóб·іт'? – По райу хóдит' – А 
мерц'í? – Йім [зуби] не бол'áт' – н'і тоуб·í, н'і меин'í, н'і старóму, н'і молодому”. (Блк). 
Демінутивне звертання-діалог – постановка 3 питань та отримання на них 3 відпо-
відей – відсутність початку заключної частини речення. Учасники замовляння – Мі-
сяць, Господь, мертві, хворий.

• трéба дéв·ат' раз: “Молодúĭ молодúчен'ку, крáсниĭ панúчен'ку дé ти 
бу¢? – На том св·éт'і. – Шо ти там бáчи¢? – Мéртвих. – А шо мéртв·і рóбл'ат? – 
Цáрство огл'адáйут'. – А йім не бол'áт' зýби, то нехáй не бол'áт' н'і тоуб·é, н'і м·іен'é, 
н'і старóму н'і молодóму.” (Блк). Подібне до попереднього тексту, змінилися дійові 
особи: Місяць, мертві, хворий.

• М·íс'ац'у молодúй, м·íс'ац'у золотúй, чи бол'áт' у мéртвого зýби? – А той 
йакóму шéпчут': Н'і, не бол'áт', не шчемл'áт'. – Той шо шéпче кáже: То хай вонú не 
бол'áт' у рождéн:ого хрешчéного рабá бóжого такóго-то. (Срд). Звертання – діалог: 
1 питання та 1 відповідь – заключна частина. Особливістю цього обряду є наявність 
безпосередньо двох учасників-мовців – хто замовляє виступає від І особи та хворий 
виступає від ІІ особи – Місяця.

• Молодúк молодúй, в тéбе рọг золотúй. Питáйеца молодúй у старого: 
“Чи бол'áт зýби в молодóго?” – А той отв·ечáйе: “Н'і брат, не бол'áт…” (Хрс). Непо-
вний текст. Звертання – діалог: 1 питання та 1 відповідь – заключна частина відсутня, 
текст цікавий дійовими особами: Місяць у конкретних фазах: молодий, старий.

• Молодúк, молодúку, ти вмéрлих бáчив?  – Бáчив.  – Вонú лежáт'?  – 
Лежáт'.– Йім зýби не бол'áт'? – Не бол'áт'. – Шоб у рабú бóжойі Ол'ги зýби не бол'íли. 
Три разú так помолúц'а і на стóрону спл'ýнут'. (Дтк). Звертання – 3 питання та отри-
мані 3 відповіді – заключна частина. Крім вербальної сторони в цьому тексті при-
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сутня акціональна сторона: по завершенню молитви сплюнути на сторону. Слина 
часто використовується у магії: плювок – засіб відігнати нечисть (одворотна функ-
ція), суміш слини із землею – ліки від сліпоти в Євангелії (лікувальна функція) [12, 
260]. Зміст вірувань часто ґрунтується на своєрідних аналогіях: якщо під час ритуали 
слина пропадає в землі, то так і хвороба повинна пропасти, вважають поліщуки. За-
уважимо, що структура сучасних текстів замовлянь відповідає структурі поліських 
шептань взагалі, описаних в 90-х роках ХХ ст. В.  Мойсієнком: характерний зачин 
(звертання до вищих сил), розгортання змісту (принцип співставлення, аналогії), та 
кінцівка [11, 48-49]. Дискурс середньополіських замовлянь розкриває мотив світу 
мертвих, мотив діалогу з небесним світилом (місяцем), які реалізуються через опо-
зиції живий:мертвий, земля:небо, болять:не болять.

У поданих текстах розкривається давня картина світу у складних 
взаємозв’язках людина – місяць – світ живих – світ мертвих – Всесвіт. Діалог побу-
дований на паралелізмі типу у мерців зуби не болять – то і в живих не будуть боліти, 
який покладений в основу магії подібності. У цих замовляннях не повідомлялося, чи 
дві особи є учасником діалогу, але по окремим текстам зрозуміло, що це одна особа 
задає питання і відповідає.

Заслуговує на увагу в текстах наявність тріади зуби – мертві – місяць. Оскіль-
ки мертві предки за віруваннями давніх українців – це володарі найголовніших мо-
ментів у житті людини, то вони можуть і забрати до себе зубний біль живих. До того 
ж Місяць виступає володарем мертвих, що перебуває в їхньому царстві та опікується 
ним, а також як посередник між мертвими та живими. [12, 246-247]. Таким чином не 
зуби самі по собі співвідносяться зі світом мертвих та місяцем, а саме замовляння.

Найдавніші молитви передбачали звернення до могутніх покровителів – мерт-
вих предків за допомогою ІІ групи замовлянь-діалогів пов’язаних з лісом та полем:

• Приǐшóў мужчúна до однóго шо л'éч·іт', замоўл'áйе. А той каже: “Буў 
ти в л'éс'е? – Буў. – Ходúў пóнад дубáм·і? – Ходúў. – То хай тебé чорт вóз'ме з твойíми 
зубáм·і, йак ти ходúў пóнад дубáм·і. – А вон кáже: О, а нáшо м·ен'é так·íй л'ẹкар?...” А 
вонú і перестáли бол'éт (Рдв). Структура класична: питання – відповідь –заключна 
частина. Дійові особи: хворий, той що замовляє, чорт. Опозиція людина:чорт.

• М·íс'ац'у м·íс'ац'у молодéн'к·ій, на тоуб·í хрест золотéн'к·ій, чи бáчиш ти 
в пóл'і зв·íра? – Бáчу. – Чи чýйеш (бáчиш) ти в л'éс'е дýба? – Бáчу. – Чи бáчиш ти в 
грóб·і мéршого? – Н'і, не бáчу…шос' там… Да хай зýби не бол'áт' н'і на молодóму, н'і на 
старóму… (РБ). Це замовляння має неповний текст і тричленну структуру: звертан-
ня – діалог (3 питання, 3 відповіді) – заключна частина. Дійові особи: хворий, той що 
замовляє, місяць (у фазах молодого та старого), звір, дуб, померлий.

В цих двох замовляннях присутні мотиви дерева (дуба), померлих, нечисто-
го. Поява образу дуба у замовлянні пояснюється впливом мотиву світового дерева, 
який здавна характерний українській міфології [19, 253]. Дуб у замовляннях більше 
локус, місце топографічне, ніж ботанічний об’єкт рослинного царства. Дуб – центр 
світобудови, втілення земного царства, він знаходиться між “верхнім” та “нижнім” 
світами, якраз посередині, тому його часто супроводжують мешканці верхнього, 
нижнього царств [12, 234-235]. Місяць – це символ верхнього царства, а померлий, 
чорт  – представники нижнього царства, загробного. Тому простежуються позиції 
верх:середина:низ, небо:земля.
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ІІІ група замовлянь  – це замовляння, що містять умову, яку не можливо 
виконати. Здебільшого це короткі замовляння з 3-членною будовою (зачин – умова – 
заключна частина). Наприклад:

• М·íс'ац' на нéб·і, мéрлий в земл'í, колú з'ійдýц'а рáзом тод'í мен'í і зýби 
забол'áт'. Це 9 раз по¢торúт'.(Жрб). Це коротке замовляння з 3-членною будовою, в 
якому зачин вказує на локуси (верхнє небесне та нижнє підземне царства); умова, яку 
не можна виконати та заключна частина з констатацією факту щодо хвороби.

• До дýба пов·ó¢ менé бáт'ко і замо¢л'á¢: м·éс'ац на нéб·і, зуб у рóт'і, а сук у 
дýб·і. Йак з'ійдýца ц'íйе три брáти докýпи пúти та гул'áти, тод'é бýдут' раб·í бóж·ій 
Нáст'і зýби шчем·éти, бол'éти да вочен'áти (ЧВ). Це замовляння більш розгорнуте: 
зачин вказує на тріаду локусів (небесне, людське та рослинне царство), умова, що не 
виконується та висновок

• М·íс'ац' на нéб·і, рúба в вод'í, йакшó це все з'ійдéц'а то т'іл'ки тод'í вонú 
забол'áт'. (Срд). Як і в попередньому замовлянні тут 3-членна структура, але у зачині 
лише два локуси: верхнє (небесне) царство та нижнє (водне) царство – умова, що не 
виконується – висновок.

• До зуб·íв сестрá розкáзувала: “М·íс'ац на нéб·і, кáм·ін' на земл'í, а шос' 
у вод'í, мо рúба, йакшó ц'і три брáти з'ійдýца, то зýби перестáнут' бол'éт'.” (Лпк). 
Тут маємо неповне замовляння з 3-членною структурою: зачин-локуси (тріада – не-
бесне, земне та водне) – умова, що не виконується – висновок. Слід зазначити, що на 
поч. ХХ ст. В. Кравченко фіксував подібне замовляння в с. Забріднє Житомирсько-
го повіту: на морі камінь, на небі місяц – як вони до купи зийдýця, тоді хрищенному 
мулитвéнному забулять зуби. [7, 7].

ІV група замовлянь – замовляння, що поєднують у собі діалог з умовою, 
яку неможливо виконати: Мол'íтву óтче наш помолúлис'а, ти м·íс'ац'у йáсний, 
ти паничý крáсний, ти рáно св·ітáйеш, далéко в·ідáйеш. Чи був ти в Почáйев·і? – 
Був. – Був в Кúйев·і в лáвр'і? – Був. – Бáчив дванáцат' братó¢? – Бáчив. – Лежáт'? – 
Лежáт'. – А зýби? – Йак посáжен'і так і сид'áт', не шчемл'áт' і не бол'áт'. – М·íс'ац' 
на нéб·і, кáм·ін' на мóр'і, дуб·íна в л'íс'і. Йак цúйе тр'і брáти зб·ерýца до корúта 
вóду пит', тод'í зýби бýдут' шчемл'íт' і бол'íт'. (РдУ). В цьому розлогому тексті на 
первісні уявлення поліщуків, що засвідчують такі лексеми, як місяць ясний-паничу 
красний, місяць у небі, камінь на морі, дубіна в лісі накладено християнські уявлен-
ня (молитва, лавра, Почаїв та Київ, 12 братів-апостолів). Це також проявляєть-
ся в тому, що поряд з мотивом діалогу та мотивом умови, яку не можна виконати 
з'являється мотив родства (братства), оскільки представників локусів називають 
трьома братами. Таке замовляння відносимо до більш сучасних текстів. Структура 
тексту: зачин – поетичне звернення до Місяця – основна частина (діалог: 5 питань 
та 5 відповідей; тріада локусів-братів (небесне, водне та рослинне царство); умова, 
яку неможливо виконати – висновок.

За народними уявленнями, місяць стоїть над усім світом, він  – всевидець, 
всезнавець, провісник і ясновидець. Ці вірування закріпилися у такому замовлян-
ні: М·ẹс'ац кохáниĭ, ти по ¢с'óму св·ẹту роз'іслáниĭ. Н'е рост'ілáйс'а по з'емл'é, н'е 
рост'ілáйс'а по вод'ẹ. Іди ¢гóру, йак теĭ дим, н'ехáĭ плáче одúн син. Шо загор'éлос'а, 
то й горú, шоб дáл'е н'е пошлó. І до ікóни мол'íца (Крс). Це замовляння-закликання 
(звертання), в основі закладено код одужання (щоб зуби не боліли), код звільнення від 
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тривог (щоб не погоріло більше). Особливістю замовлянь є необхідність повторювати 
текст три або дев’ять разів.

З місяцевою символікою середньополіські замовляння репрезентують голо-
вну опозицію життя:смерть через конкретні опозиції: здоров'я:хвороба, болять:не 
болять, старіти:молодіти, живий:мертвий, вранці:увечері, земля:небо.

Отже, на території Середнього Полісся поширені замовляння, у яких голо-
вним персонажем виступає Місяць (24 шт.) і є посередником між світом живих і мерт-
вих (11 шт.). Під час дослідження виявлено такі типи замовлянь: замовляння-діалоги 
та замовляння-заклики (монологи). За змістом, структурою та типом мовлення се-
редньополіські замовляння належать до 4 груп: І група – замовляння, пов’язані зі сві-
том мертвих, ІІ група – замовляння діалоги, пов’язані зі світом лісу або світом поля, 
ІІІ група пов’язана із замовляннями, у яких ставиться умова, яку не можна виконати; 
а ІV група –замовляння-діалог в поєднанні з умовою, яку неможливо виконати. Наше 
дослідження довело, що традиційна структура замовлянь Полісся збереглася: вступ, 
основний виклад, кінцівка. Межі цієї розвідки дозволяють лише частково відобрази-
ти систему замовлянь, наповнених місяцевою символікою. Тому більш ґрунтовне та 
повне їх вивчення залишається для сучасної лінгвістики актуальним.

Список обстежених населених пунктів та їх скорочень:
Вст  – Виступовичі Овруцького р-ну Житомирської області; Гш  – Гошів 

Овруцького р-ну; Жрб  – Журба (Невгоди) Овруцького р-ну; Ігн  – Ігнатпіль 
Овруцького р-ну; Крс  – Красилівка Овруцького р-ну; Пщ  – Пішаниця Овруць-
кого р-ну; Птп  – Потаповичі Овруцького р-ну; Срк  – Сорокопені Овруцького 
р-ну; Тх – Тхорин Овруцького р-ну; Чбн – Чабан Овруцького р-ну; Чрв – Черевки 
Овруцького р-ну; Стр – Стирти Черняхівського р-ну; Прж – с. Пиріжки Малин-
ського р-ну; Чпв – Чоповичі Малинського р-ну; Блк – Білокоровичі Олевського 
р-ну; Кшн – Кишин Олевського р-ну; Прг – Перга Олевського р-ну; Рдв – Радовель 
Олевського р-ну; Уст – Устинівка Олевського р-н; Бвс – Бовсуни Лугинського р-н; 
Лтк – Литкі Лугинського р-н; ЧВ – Червона Волока Лугинського р-н; Клш – Куліші 
Ємільчинського р-ну; Мдв – Медведове Ємільчинського р-ну; Мкл – Миколаївка 
Ємільчинського р-ну; Рсн – Рясне Ємільчинського р-ну; Срд – Середи Ємільчин-
ського р-ну; Лзн – Лозниця Народицького р-ну; РБ – Рудня Базарська Народиць-
кого р-ну; Слц – Селець Народицького р-ну; Хрс – Христинівка Народицького р-ну; 
Мжр – Межирічка Радомишльського р-н; Вшв – Вишевичі Радомишльського р-ну; 
Дбв – Дубовик Радомишльського р-ну; Обл – Обліткі Радомишльського р-н; Птв – 
Потіївка Радомишльського р-н; Млн  – Мелені Коростенського р-н; Мйс  – Мой-
сіївка Коростенського р-ну; Рдн  – Рудня Коростенського р-н; РдУ  – Рудня Ушомир-
ська Коростенського р-н; Срн – Сарновичі Коростенського р-ну; Крч – Курчиця 
Новоград-Волинського р-н; РжВ – Рижани Володарськ-Волинського р-н; Кхр – Кухарі 
Іванківського р-н Київська область; Мрн  – Мар’янівка Поліського р-н Київська 
область; Дтк – Дитяткі Чорнобильського р-ну Київська область; Мшв – Машеве 
Чорнобильського р-ну (с. Лукаші Барашівського р-ну Київська область); Брст – 
Берестя Дубровицького району Рівненська область; Япл  – Яполоть Костопіль-
ського району Рівненська область; Лпк – Липки Гощанського району Рівненська 
область; Чдл – Чудель Сарненського району Рівненська область; Яцк – Яцковичі 
Березнівського району Рівненська область; Брв  – Борове Рокитнянського райо-
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ну Рівненська область; Глн – Глинне Рокитнянського району Рівненська область; 
Дрзд – Дроздинь Рокитнянського району Рівненська область.
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