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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Лінгвістична наука останнього часу виразно позначена поглибленням 
наукового  інтересу  до  проблем  взаємозв’язку  мови  і  людини,  мовного 
антропоцентризму. Спостерігається повернення лінгвістичних зацікавлень до 
традицій, започаткованих лінгвофілософськими студіями В. фон Гумбольдта 
й О.О.Потебні, чиї праці лягли в основу концепції мовних картин світу (І. О. 
Голубовська,  О.  О.  Селіванова,  О.  С.  Снитко,  Т.  В.  Радзієвська,  Г. 
М. Яворська та  ін.).  

Бурхливий  розвиток  інформатизації  суспільства,  вдосконалення 
засобів масової інформації, зокрема електронних, має наслідком незрівнянне 
збільшення питомої ваги слова й тексту, їхньої суспільної ролі,  впливу на 
особистість  і  суспільство.  Це  стало  основою  для  започаткування  суто 
лінгвістичних  і  міждисциплінарних  досліджень  у  галузі  мовної  сугестії, 
зокрема в аспекті нейролінгвістичного програмування (Т. Ю.  Ковалевська, 
А.  А.  Кисельова,  А.  В.  Пилипенко,  Ю.  В.  Станкевич,  В.  І.  Шевченко), 
сугестивної лінгвістики (Н. В. Бардіна, Л. М. Мурзін, О. О. Селіванова, І. Ю. 
Черепанова),  дослідження  мови  інтернет-середовища  (Л.  Ф. Компанцева), 
психолінгвістичного  і  соціолінгвістичного  студіювання  ролі  мови  в 
сучасному  глобалізованому  просторі  (Л.  Т. Масенко,  Л.  О. Ставицька). 
Поряд  із  тим  актуалізується  інтерес  до  проблеми  зв’язку  давніх  форм 
свідомості  із сучасними формами світосприйняття та їх віддзеркаленням у 
мові,  до  аналізу  субстратного  впливового  потенціалу,  презентованого 
масивами  фольклорних  текстів.  Це  викликало  появу  таких  перспективних 
напрямів  дослідження,  як  вивчення  реліктів  магічного  мислення  у 
користувачів  комп’ютерів,  відбиття  міфологічної  свідомості  у  психології 
реклами  тощо  (Н.  В.  Кутуза,  Н.  В. Слухай,  Л.  М.  Хавкіна).  Відповідні 
сегменти інформації фіксуються й мовною картиною світу.
            Проте не розв’язаним залишається питання про освоєння сучасною 
наукою,  зокрема  й  лінгвістичною,  величезного  духовного  потенціалу, 
накопиченого  народною  творчістю  й  відображеного  у  фольклорній  мові. 
Вплив  фольклорних  текстів,  породжених  українською  ментальністю,  на 
формування світогляду, моралі, естетичних смаків та інших духовних виявів 
багатьох поколінь не підлягає сумніву (С. Я. Єрмоленко, В. В. Жайворонок, 
Н. В. Слухай, О. В. Тищенко).  Попри це мова творів українського фольклору 
різних жанрів у зазначеному аспекті залишається недостатньо дослідженою, 
відбиття  в  ній  особливостей  давнього  магіко-міфологічного  сприйняття 
вивчене мало, особливо з огляду на проблеми мовного впливу, теорія якого в 
сучасному мовознавстві активно розроблюється завдяки дослідженням В. В. 
Різуна, Т. Ю. Ковалевської, І. Ю. Черепанової, Т. В. Чернігівської та ін., де 
акцентовано  і  на  максимально  екологічній,  гармонізувальній  природі 
сугестивного потенціалу таких текстів, що зумовлює нагальну необхідність 
їхньої  наукової  реконструкції  для  виокремлення  відповідних  мовних 



маркерів, визначаючи загальну актуальність дисертаційного дослідження. Це 
повною  мірою  стосується  такого  виду  текстів  календарно-обрядового 
фольклору  українців,  як  колядки,  що  становлять  вагомий  сегмент  цього 
текстового масиву і  в  такому аспекті  ще не  були предметом мовознавчих 
студій.  Різнобічний  лінгвістичний  аналіз  текстів  українського  фольклору 
може дати цінну інформацію про джерела популярності і впливової дієвості 
текстів  народної  творчості,  про  причини  їхньої  стійкості  в  часі,  розкрити 
глибинні  джерела  їхньої  лінгвоментальної  оригінальності,  уможливити 
з’ясування лексико-семантичних та граматичних характеристик цього жанру, 
увиразнюючи  актуальність дослідження реалізації магічної функції мови в 
українських колядках. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 
Дисертацію виконано у межах планової наукової теми кафедри української 
мови  Одеського  національного  університету  імені  І.І.  Мечникова 
“Дослідження  сугестії:  механізми,  джерела,  захист”  (номер  державної 
реєстрації  0107U003715).  Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою 
філологічного  факультету  Одеського  національного  університету  імені  І.І. 
Мечникова  (протокол  №5  від  25  лютого  2009  року)  
та координаційною радою “Українська мова” НАН України (протокол № 55 
від  28 грудня 2010 року). 

Мета дослідження – визначити формальні і змістові засоби реалізації 
магічної  функції  мови,  конкретні  форми її  втілення в текстах українських 
колядок. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 

– вивчити  основні  теоретико-лінгвістичні  та  філософсько-
культурологічні ідеї щодо специфіки міфологічної картини світу, магічного 
мислення, архаїчного культурного контексту функціонування мови; 

– визначити  найважливіші  ознаки  сакрального  тексту  та 
роль сугестивного начала в реалізації його магічної функції; 

– з’ясувати  основні  позамовні  характеристики  колядкових 
текстів як елементів сакральності;

– виокремити  засоби  архаїзації  колядкових  текстів  на 
різних  мовних  рівнях  (фонетичному,  лексичному  та  граматичному)  як 
чинника увиразнення їхньої стилістичної виразності; 

– виявити  роль  лексичних  повторів,  однорідних  членів 
речення  та  паралелізмів  як  стилістичних  засобів  сакралізації  мови 
українських колядок; 

– схарактеризувати  найважливіші  оніми  та  апелятивні 
слова-символи в текстах українських колядок; 

– розкрити  співвідношення  книжно-християнських  і 
народнопоетично-язичницьких  компонентів  мовної  картини  світу 
українських колядок у її лексичній реалізації. 

Об’єкт дослідження – мова українських колядкових текстів. 
Предмет дослідження  –  комплексний  стилістичний  аналіз  мовних 

маркерів вербалізації магічної функції мови у колядкових текстах на різних 



рівнях  мовної  системи  (фонетичному,  лексико-семантичному,  почасти 
синтаксичному). 

Матеріалом дослідження  слугували  тексти  українських  колядок 
різного часу запису за різними виданнями: Коробка Н. Колядки и щедровки, 
записанные в Волынском Полесьи. – СПб., 1902; Коляди і щедрівки на Різдво 
Христове і  Богоявленнє  з  додатком пісень страстних,  воскресних і  инших 
пісень  церковних.  –  Джерсі  Сіті,  1927;  Колядки  та  щедрівки:  Зимова 
обрядова  поезія  трудового  року  /  М.Т.Рильський  (ред.),  О.І.Дей  (упоряд., 
передмов. і примітки). – К., 1965; Колядки та щедрівки в сучасних записах / 
Упорядник  С.А.  Китова.  –  Черкаси,  2003;  Колядки  та  щедрівки  / 
Упорядкування  О.  Турко.  –  Львів,  2007.  Досліджено  понад  25  тисяч 
слововживань, у межах яких виокремлено понад 800 різноманітних номенів і 
моделей,  що  ілюструють  реалізацію  магічної  функції  мови  у  колядкових 
текстах.

У дослідженні  використано  такі  загальнонаукові методи 
дослідження, як  описовий і  метод  спостереження  над  емпіричним 
матеріалом колядкової  мови,  аналіз та  індуктивне узагальнення отриманих 
фактів, кількісний аналіз, за допомогою якого встановлено перелік і динаміку 
ядерних у реалізації  магічної функції мови слів та конструкцій колядкової 
мови,  а  також  такі  спеціальні  методи,  як  компонентний  аналіз  – для 
встановлення семантичних особливостей зафіксованих у колядкових текстах 
мовних  сугестогенів;  контекстуально-інтерпретативний метод,  який  дав 
змогу  виявити особливості  текстової  реалізації  сакральної  функції  мовних 
маркерів тощо.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в 
ньому вперше розглянуто мовні особливості текстів українських колядок з 
погляду втілення в них міфологічного світогляду й уявлень про магію слова. 
Виявлено широкий спектр впливових одиниць і  моделей на  різних рівнях 
мовної  структури  (фонетичному,  лексико-семантичному,  почасти 
синтаксичному),  визначено  ядерні  і  периферійні  маркери  мовного  впливу, 
розкрито  їхню  стилістичну  специфіку  з  огляду  на  притаманну  їм 
сугестогенну природу. Також визначено структурні особливості сакрального 
тексту як потенційно впливового. Увиразнено місце колядкових текстів серед 
інших  словесних  жанрів,  які  втілюють  магічне  сприйняття  мови. 
Проаналізовано характерологічні ознаки мови українських колядок з огляду 
на реалізацію в ній уявлень про магію слова й самобутність міфологізованого 
мислення. 

Теоретичне  значення дисертаційної  праці  полягає  в  аналізі  й 
узагальненні  свідчень  сучасної  лінгвістики  про  роль  слова  в  архаїчному 
магіко-міфологічному світогляді, взаємодію мови і міфу, традицію називання 
людини як сакрального обряду й магію імені. Праця розширює уявлення про 
співвідношення  магіко-міфологічного  мислення  з  його  мовними 
презентаціями  у  фольклорних  текстах,  демонструє  реалізацію  впливової 
функції  мови  в  колядковому  жанрі  календарно-обрядових  текстів 
українського  фольклору.  Наведене  прислужиться  у  поглибленні  таких 



теоретичних  і  практичних  проблем  сучасного  мовознавства,  як  розкриття 
природи  і  функціональної  реалізації  мовного  впливу,  з’ясування 
особливостей  процесів  декодування  впливових  текстів,  ідентифікація 
впливової насиченості та екологічності певних жанрових масивів, виявлення 
характерних  мовних  сугестогенів,  їхня  семантична  та  граматична 
кваліфікація,  що,  у  свою  чергу,  поглиблюватиме  ідеї  лексикології  та 
граматики  сучасної  української  мови,  стилістики,  комунікативної  та 
психолінгвістики,  нейролінгвістичного  програмування,  риторики, 
фольклористики тощо.

Практична  цінність дослідження  полягає  в  можливості 
використання  його  результатів  у  процесі  викладання  нормативних  курсів 
сучасної  української  мови  (лексикологія  та  граматика),  історії  української 
літературної  мови,  загального мовознавства,  основ мовленнєвої діяльності, 
стилістики,  лінгвофольклористики,  а  також  у  спецкурсах  з  основ 
мовленнєвого  впливу,  риторики,  сугестивної  та  нейролінгвістики, 
нейролінгвістичного  програмування;  при  написанні  бакалаврських, 
магістерських  і  дисертаційних  праць,  підручників  і  посібників  з  дотичної 
проблематики.  Результати  дослідження  можуть  прислужитися  і  в 
лексикографічній  практиці  при  укладанні  різноманітних  словників 
фольклорної мови та словників мовних сугестогенів тощо.
              Публікації за темою дисертації становлять 6 наукових праць, з яких 
4 статті надруковано у фахових наукових виданнях України. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку літератури (370 позицій) і 4-х додатків: Додаток 
А  «Короткий  словник  сталих  висловів  колядкових  текстів»,  Додаток  Б  – 
«Короткий  словник  архаїзмів-церковнослов’янізмів  колядкових  текстів», 
Додаток В – «Короткий словник власних назв колядкових текстів», Додаток 
Г – «Короткий словник слів-символів колядкових текстів». Загальний обсяг 
роботи – 225 с., основна частина – 179 с.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність, мету та завдання дисертаційного 
дослідження,  його  наукову  новизну,  теоретичне  значення  та  практичну 
цінність,  визначено  структуру  й  обсяг  дисертації,  наведено  дані  про 
апробацію її результатів. 

Перший розділ «Сакрально-міфологічне  світосприйняття  і 
фольклорний  текст»  присвячено  висвітленню  теоретичних  засад 
лінгвістичного  дослідження  мови  в  контексті  міфологічного  мислення  й 
уявлень про сакральне,  аналізу поглядів науковців на проблему магічності 
слова  як  важливого  компонента  архаїчного  світосприйняття,  визначенню 
особливостей  фольклорного  мовлення  в  цілому  та  сакральних  текстів 
зокрема.  Особливу  увагу  звернено  на  типологічну  специфіку  архаїчних 
словесних  жанрів,  що  втілюють  уявлення  про  магію  мови,  здійснено 



оглядовий  аналіз  сучасних  мовознавчих  напрямів,  скерованих  на 
дослідження мовного впливу. 

Інформаційно-технічний  прогрес  не  спричинив  зникнення  давніх 
сакрально-міфологічних уявлень, а надав їм нових, модернізованих форм, що 
увиразнило  актуальність  дослідження  давніх  основ  магіко-міфологічного 
мислення, його народних підвалин, фольклорних витоків. В Україні потреба 
таких розвідок посилюється завдяки активізації уваги науковців до витоків 
народної мови, культури, фольклору, прадавньої історії, а також у зв’язку з 
розробкою проблем національної ментальності та лінгвоментальності тощо. 

Необхідність дослідження стародавньої міфологічної свідомості  для 
глибокого і всебічного вивчення мовних, літературних і фольклорних явищ 
підкреслюють  не  лише  численні  представники  філологічної  науки,  а  й 
фахівці  з  інших  спеціальностей,  передусім  філософії  та  міфології  (О.  М. 
Веселовський,  Т.  П.  Вільчинська,  Я.  Ф. Головацький,  М. Еліаде,  В.  М. 
Жуйков,  М.  І.  Зубов,  В.  В. Іванов,  Ю.  О. Карпенко,  К.  Леві-Строс,  Н.  А. 
Лисюк, О. Ф. Лосєв, Є. М. Мелетинський, Н. Б. Мечковська, Б. О. Рибаков, С. 
К. Росовецький,  О.  В.  Тищенко,  М.  І.  Толстой,  В.  М.  Топоров,  Б.  А. 
Успенський, В. Ю. Франчук, В. Д. Шинкаренко та ін.). 

Мову  українського  фольклору  вслід  за  М.  О. Максимовичем,  О. 
О. Потебнею,  Ф.  Міклошичем,  М.  Ф. Сумцовим  сьогодні  досліджують  Н. 
Б. Алатирєва, Т. П. Беценко, М. К. Дмитренко, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, 
С. Я. Єрмоленко, В. В. Жайворонок, І. М. Коваль-Фучило, В. І. Кононенко, 
Ю.  Л.  Мосенкіс,  які  вважають  основними  рисами  фольклорного  твору, 
віддзеркаленими в його мові на різних її рівнях, тісний зв’язок із психологією 
народу,  міфологізм,  функціонування  як  компоненту  обряду  і  впливову 
функцію.  Вчені  зазначають,  що  потреба  повернення  до  фольклорного 
коріння,  до  чистих  джерел  живого  слова  пов’язується  з  потребою 
особистісного усвідомлення себе,  оскільки саме цей шар уміщує,  інтегрує 
субстратні  характеристики  національного  світобачення,  національної 
ідентичності,  які  становлять  раціональне  й  психоемоційне  підгрунтя 
особистості  й  соціуму.  Крім  того,  саме  фольклорні  тексті  разом  із 
релігійними  становлять  характерний  жанровий  масив  з  іманентно 
притаманною  йому  сугестивністю,  яка,  проте  вирізняється  максимально 
позитивною впливовою динамікою (Т. Ю. Ковалевська, Т. В. Чернігівська, І. 
Ю.  Черепанова).  В  цьому  аспекті  науковці  відзначають  зростання 
негативного  фону  сучасного  комунікативного  простору,  його  загальну 
патогенність (В. В. Аврамцев, О. І. Бондар, Є. Н.  Волков, М. М.  Лозинський, 
Б.  В.Потятиник),  що,  у  свою  чергу,  акцентує  на  необхідності  детального 
аналізу текстів, які поєднують і природний впливовий потенціал, і наскрізну 
гармонійність.  До  таких  насамперед  уналежнюють  сакральні  тексти,  що 
віддзеркалюють  ті  або  інші  особливості  міфологічного  мислення,  яке 
протягом  тривалого  часу  виступало  головним  засобом  осмислення 
світобудови і творення картини світу, зокрема й мовної. У межах зазначених 
сакральних  жанрів  виокремлюють  замовляння,  заклинання,  присяги, 
молитви,  календарно-обрядову  поезію,  билини,  казки,  загадки,  а  також 



колядки,  у  яких  «говориться  про  те,  що конче  має  сповнитися,  бо  в  них 
закодована народна магія заклять» (В. М.  Войтович). 

Сакральні тексти містять низку рис, яка сприяє їх запам’ятовуванню, 
употужнюючи здійснюваний ними впливовий ефект. Серед них на особливу 
увагу заслуговують власне лінгвальні складники, бо  «сама наша мова часто 
надзвичайно образова й анімістична, й глибший дослід її розкриває нам очі 
на  первісні  вірування»  (І.  І.  Огієнко).  Зокрема  це  різноманітні  звукописні 
засоби,  як-от  алітерації,  рима;  змістовий  (психологічний,  за  О.  М. 
Веселовським)  і  структурний  (синтаксичний)  паралелізм  окремих  частин 
речення й цілих речень; стандартизовані лексичні повтори, які ілюструють 
переконання  в  дієвості  магічного  акту  за  допомогою слова;  використання 
власних назв, особливо тих, яким надається сакральне значення (передусім 
імен  божественних  персонажів);  уживання  однорідних  членів  речення; 
застосування  специфічних  мовних  засобів  (архаїчні  вислови  або  окремі 
лексеми,  слова або цілі  фрази іншомовного походження,  спотворені  слова 
або  висловлювання,  штучно  сконструйовані  звукосполучення  та  ін.); 
характерне інтонаційне оформлення тощо. 

Усні тексти народної творчості, що виконують ті або інші сакральні 
функції,  підпорядковуються  загальним  особливостям  фольклорного 
мовлення. До таких особливостей належать перш за все його усний характер; 
піднесеність;  наддіалектне  мовлення  тощо.  Поетичні  фольклорні  тексти  в 
цілому відзначаються дещо архаїчнішими мовними особливостями порівняно 
з прозовими.  Основною ж ознакою таких текстів є їхня безперечна впливова 
домінанта,  яка,  вербалізуючись  практично  на  всіх  мовних  рівнях, 
максимально увиразнює комунікативну скерованість і потужну дієвість таких 
жанрових масивів.  

У  другому  розділі «Колядки  в  синкретичному  обрядовому 
контексті» розглянуто особливості магічного світогляду й магічної функції 
мови,  реалізованої  в  колядкових контекстах,  окреслено класичні  й  новітні 
аспекти  дослідження  мовного  впливу  у  його  проекції  на  аналізований 
фактичний матеріал.  Також деталізовано специфіку та генезу назви жанру 
колядки у зв’язку зі святом Коляди, що поєднує вагомі ознаки язичницького і 
християнського  світогляду,  його  комплексний  характер,  досліджено  риси 
сакральної  мови  в  українських  колядках  як  реалізацію  сугестивно-
прагматичної  функції  обрядових  текстів  фольклору,  розкрито  специфіку 
колядкових  текстів  як  свідчення  уявлень  про  включеність  слова  у 
світобудову. Окремо проаналізовано колядкові  звертання до вищих сил як 
магічну  дію,  репрезентовану  в  апелятивних  та  онімних характерологічних 
моделях, увиразнено прагматичну вагу магічного слова в колядковому тексті, 
наведено  свідчення  про  колядкові  пісні  як  компонент  синкретичного 
магічного  дійства,  що  в  цілому  виявляє  комплексну  природу  обрядового 
дискурсу та його вербальну впливову домінанту. 

Архаїчну  віру  в  магію  слова  в  контексті  обряду,  передусім  на 
матеріалі мови замовлянь, досліджували Т. М. Агапкіна й А. Л. Топорков, Н. 
Д. Бабич,  С.  О.  Вербич,  Л.  М.  Виноградова,  В.  В.  Головін,  Т.  Я. 



Єлизаренкова,  С.  В.  Іванов,  В.  П.  Калигін,  М.  В. Крушевський,  Є.  Є. 
Левкієвська, О. А. Остроушко, В. М .Пєсков, В. П. Петров, М. Ф. Сумцов, Т. 
В.  Цив’ян  та  ін.  Проте  впливовий  потенціал  масиву  колядкової  мови, 
особливості  реалізації  її  мовної  специфіки  ще  не  отримали  наукової 
кваліфікації  попри  активізацію  інтересу  вчених  до  аналізу  сугестогенних 
дискурсів. У сучасній мовознавчій парадигмі вивчення феномену впливу  як 
субстратної  ознаки  комунікації,  реалізованої  у  всьому  спектрі  її 
визначальних складників, започатковано у межах комунікативної лінгвістики 
(Ф. С. Бацевич, О. О. Селіванова), психолінгвістики (А. П. Загнітко,  Н. В. 
Кутуза,  О.  А.  Семенюк)  та  насамперед  –  у  сугестивній  лінгвістиці  (Н.  В. 
Бардіна,  Л.  М.  Мурзін,  І.  Ю.  Черепанова)  та  нейролінгвістичному 
програмуванні (Р. Бендлер, Р . Ділтс, Т. Ю. Ковалевська, Д. О’Коннор, А. В. 
Пилипенко  Г.  Г.  Почепцов),  що  увиразнює  необхідність  відповідної 
реконструкції  аналізованого  текстового  масиву  та  розгляду  першоджерел 
його природної впливовості.

Найдавніші  колядки  були  язичницькими  піснями  на  честь 
народження  нового  Сонця,  зимового  сонцестояння.  Назви  свята  Коляди  і 
жанру  колядки  походять  від  назви  давньоримського  свята  нового  року  – 
calendae,  згодом перенесеної  на свято народження Христа.  Персоніфікація 
образу Коляди в контексті  язичницького космічно орієнтованого мислення 
вписується  в  загальну  картину  уявлень  про  особливу  роль  календарних 
обрядів,  передусім  зимового  і  літнього  сонцестояння,  що  в  християнстві 
перетворилися на Різдво Христове і Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). 
Лексеми,  пов’язані  з  назвою свята,  частотні  в  самих колядкових текстах і 
містять  важливу  обрядово-магічну  функцію,  додаючи  сакральності 
виконуваним дійствам і текстам: Радуйся, земле, коляда йде! // Святий вечор, 
добрий вечор!; Коляда іде, всім дари везе. // Всім дари везе, нам слово каже. 
Проте водночас лексема коляда означає й дарунки колядникам за виконання 
ними обряду й виголошені добрі побажання господарям хати, двору: Дайте 
нам коляду, // Бо далі іду. Назва свята могла уособлювати сакральні функції, 
дещо  подібні  до  обрядово-магічної  ролі  імені  божества  в  обряді  його 
пошанування.  У розділі  зауважено, що тексти колядок не були призначені 
для ізольованого виконання,  а становили собою компоненти комплексного 
святково-магічного  обряду:  Всі  нині  співайте,  //  В  долоні  вдаряйте;  
Наклонили  свої  глави,  //  Йому,  Царю,  вічной  слави,  //  Гласом  своїм 
припівали,  //  І  коліна приклоняли;  Потім грали на кимвали,  //  Во свиріли і  
сопіли,  //  Співали,  скакали.  Це  в  цілому  увиразнює  синтетичний  характер 
виконуваного  магічного  дійства,  що  ілюструють  і  лексичні  маркери на 
позначення  жестів  рук,  рухів  тіла,  зокрема  поклонів  (найчастотніші 
елементи),  аудіальні предикати тощо.  Вербалізація  специфічних 
невербальних  елементів  колядкового  дискурсу  переважно  стосується 
фрагментів  жестової  та  проксемічної  діяльності  його  учасників,  а  також 
виявлення  відповідних  психоемоційних  станів,  проте  особлива  увага 
надається його вербальному складнику, Слову. 



Колядкові  тексти  яскраво  засвідчують  архаїчні  уявлення  про 
священну роль животвірного слова, його зв’язок із божественними силами й 
усім  Всесвітом.  Понад  40  разів  згадане  Слово як  одне  з  центральних, 
ключових  релігійних  понять  Євангелія  від  Іоанна,  що  уявляється 
виконавцями  колядкових  текстів,  слідом  за  Святим  Письмом,  як  чинник 
божественного  створення  світу  й  дальшого  управління  ним.  Підкреслення 
включеності  слова  до  будови  Всесвіту  в  колядковому  тексті  нерідко 
здійснюється  за  допомогою  перших  рядків,  які  можна  назвати 
«космологічним вступом», змістовно й функціонально подібним до початків 
билинних  текстів.  Важливу  роль  у  сприйнятті  обрядових  текстів  як 
сакральних,  позначених  божественною  благодаттю, відігравало,  поряд  із 
віковими язичницькими традиціями, новозавітне (сформульоване апостолом 
Іваном на початку його Євангелії) уявлення про тотожність слова і божества: 
«спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог». Таке уявлення 
про  сакральне  слово  знайшло відбиття  й  у  колядках,  наприклад:  Той,  що 
словом  всьо  створяє,  //  Той,  що  словом  всьо  створяє,  //  Всюди  завше 
пробуває;  Син  Божий  народився!  //  Слово-Бог  воплотився!  Узагальнено 
сакральні інтерпретації слова в контексті уявлень про універсум виявляються 
в  таких  різновидах:  а)  священне  слово  ототожнюється  з  Богом  (образ  із 
Євангелія  від  Іоанна),  б)  слово  виступає  засобом  створення  універсуму  – 
«всього»,  тобто  Всесвіту  (образ  із  перших  рядків  Книги  Буття),  в)  слово 
народжується,  подібно  до  живої  істоти  (релікт  первісних  вірувань  у 
предметність, речовинність слова), г) Слово-Бог втілюється у плоть – набуває 
тілесної  сутності  поряд  із  духовною  (інтерпретація  євангельської  ідеї 
народження Сина Божого, його появи на землі). 

Колядковий текст безпосередньо звертається із сакральним закликом 
не  лише  до  всіх  людей,  а  й  до  всіх  добрих  сил,  що  існують  у  світі, 
приєднатися до священного дійства: Най все, що добре, сідає з нами. Зв’язок 
тексту  і  процесу  його  виконання  із  світобудовою,  включеність  пісенного 
дійства в життя не лише всього соціуму, але й усього світу підкреслено в 
багатьох  колядкових  текстах,  які  нерідко  містять  опис  Всесвіту,  а 
зображувані події розгортаються в космічному масштабі. 

І. І. Огієнко, підкреслюючи психологічну й магічну функції колядок, 
приділяє  особливу  увагу  їхнім  сугестивним  властивостям:  «Колядки  –  це 
часто  величання  з  вірою,  що  те,  що   говориться  про  господаря  та  його 
родину,  конче  сповниться,  і  цим колядки  наближаються  до  заклять».  Цей 
вектор насамперед реалізується у звертаннях до вищих божественних сил, 
покликаних  привернути  увагу  надприродного  світу  до  земних  проблем 
людини  і  забезпечити  її  комфортне  існування.  Серед  таких  звертань 
виокремлюємо апелятивні (що містять прямі й непрямі з перевагою перших) 
та онімні, де переважають звертання безпосередньо до вищих небесних сил, 
до  Бога.  Прямі  апелятивні  звертання  найчастіше  містять  прохання, 
маркерами яких виступають дієслова в наказовому способі (благослови, дари, 
даруй,  дай,  зволь,  прийми,  приведи),  частки  із  семантикою  побажання, 
волевиявлення  (най),  займенник другої  особи в  давальному та  знахідному 



відмінках  (Тобі,  Тя),  кличні  форми (Царю),  усталені  звертання-уславлення 
(слава Богу). Найчастіше виконавці магічного дійства звертаються до реалій, 
вербалізованих лексемами на позначення неба (місце проживання божеств у 
більшості міфологій і релігій світу); зірок (астрономічний символ усесвітньо 
важливої події – народження божества у людському світі); узагальнених назв 
Усесвіту,  позначень  певних  метеорологічних  явищ  (град,  вітер)  і  реалій 
земної природи (гори, ліси, ріки) тощо.  Непрямі апелятивні звертання мають 
форму підрядних конструкцій зі  значенням мети (за формулою  дієслово + 
щоб / щоби + дієслово: Христу поклонімся, // Щоб від гріхів заховав  // І нам 
царство  дарував;  Народженого  царя  повітаймо:  //  Щоби  ми  по  вірі  //  У 
глибокім мирі // На земли прожили // А в небі узріли // Світ Божества Його!). 
узріли // Світ Божества Його!). 

В цілому  виявлено  понад  130  моделей  звертань  до  вищих 
божественних  сил,  які  ілюструють  прагматику  застосування  колядкових 
текстів  у  межах язичницького міфологічного  і  християнського  релігійного 
мислення. Найчастотнішими ж (понад 60% зафіксованих випадків) є прямі 
звертання  до  вищих небесних  сил,  до  Бога,  який  часто  ототожнюється  із 
Сонцем,  що  спирається  на  первісний  універсальний  сонячний  культ  і 
визначає необхідність детального аналізу онімних складників цих текстових 
сегментів.

У  цьому  аспекті  виокремлено  понад  30  власних  імен  українських 
колядкових текстів, ужитих у понад 150 слововживаннях. Формують сюжет 
сакральної оповіді найчастотніші пропріальні одиниці, до яких уналежнюємо 
теоніми  Ісус,  Христос,  Марія,  Йосиф  (персонажі  оповіді  про  народження 
Христа),  Рахиль, Давид  (персонажі інших біблійних оповідей, що описують 
раніші періоди сакральної історії),  Гавриїл  (ім’я ангела);  антропоніми  Ірод 
(символізація  злих  сил,  антиподів  божественних),  Стефан,  Іван,  Макарій,  
Гринько, Макарій, Гарасим (найменування учасників колядкового обряду) та 
ін.;  топоніми,  пов’язані  з  євангельською  історією:  Вифлеєм (максимально 
сакралізоване  позначення  місця  народження  Ісуса  Христа),  Назарет, 
Єгипет, Персида.  Осібне місце серед топонімів посідає  Україна  як символ 
локального  сегмента,  який  отримує  додаткову  сакралізацію  шляхом 
здійснення  обряду,  в  який  входить  виконання  колядкового  тексту. 
Найчастотнішими  виступають  теоніми  Ісус  Христос (37)  і  Марія  (17)  як 
найменування  головних  персонажів  оспіваної  в  колядкових  текстах 
євангельської  оповіді  про  народження  Сина  Божого,  що  в  зазначених 
контекстах набувають глибинного символічного значення. 

Крім  того,  зафіксовано  й  застосування  цілої  низки  онімних 
субститутів,  наприклад,  Син  Божий,  Божа  Дитинка,  Слово-Бог,  Слово,  
Дитя,  Дитятко,  Дитина,  Младенець,  Маленький,  Новонароджений,  
Первенець,  Юнець,  Чадо,  Отрочатко,  Ягнятко,  Цар,  Король,  Владар,  
Владика,  Пастир,  Творець,  Предвічний,  Спаситель,  Відкупитель,  
Вибавитель, Створитель, Учитель, Мессія, Спас, Богочоловік, Гість, Скарб,  
Лелійка,  Убогий,  Терпінє,  Зірничка,  Він,  Ти замість  Ісус  Христос,  Діва,  
Дівиця, Ягниця, Пречиста, Мати, Панна, Цариця, Чиста Лелія замість Марія, 



Прамати,  жена замість  Єва тощо.  Такі  випадки можна  вважати типовою 
особливістю сакральних текстів, що пояснюється не стільки прагненням до 
стилістичного  урізноманітнення  оповіді,  скільки  намаганням  не  вживати 
божественні імена зайвий раз, «всує».

Отже,  витоки  жанру  колядки  сягають  періоду  панування  магії  як 
уявлення  про  силу  впливу  людини  на  природу  та  надприродні  сили,  що 
передував  періоду  релігії,  якому  відповідали  уявлення  про  цілковиту 
підкореність  людини  вищим  силам,  що  яскраво  відбивають  складники 
колядкової мови, де найчастотніші апелятивні й онімні елементи володіють 
потужним  впливовим  потенціалом,  зумовленим  як  специфікою  їхньої 
семантики,  так  і  застосуванням  психолінгвальних  сугестивних  засобів, 
насамперед  –  повторення,  тобто  персеверативної  техніки  комунікативного 
впливу як потужного механізму сугестивної експансії.

У  третьому  розділі «Мовні  ознаки  сакральності  колядкових 
текстів:  стилістика  впливу»  здійснено  комплексний  аналіз  стилістичних 
вимірів вербалізації колядкової сакральності на рівнях фонетики (звукописні 
засоби,  ритміка),  лексики  й  фразеології  (з’ясовано  міжрівневу  специфіку 
архаїзмів  колядкової  мови  як  характерних  маркерів  мовної  сакралізації, 
проаналізовано  актуальну  символічну  лексику,  сталі  вислови),  почасти 
синтаксису (повтор, паралелізм).

На  фонетичному  рівні  деталізовано  власне  фонетичні  та  ритміко-
структурні  засоби  організації  колядкового тексту,  які  в  цілому створюють 
його  оригінальне  сугестивне  забарвлення.  Серед  перших  насамперед 
виокремлюємо риму, наявну в усіх досліджених текстах колядок, включаючи 
й  римування  всередині  рядка  –  внутрішню  риму,  і  римування  складів 
усередині слів; суголосся приголосних, що охоплює весь консонантний склад 
слова і нерідко має перевагу перед римою; суголосся голосних, що також має 
переваги порівняно з римою; фонетичну гру слів, коли навмисне вживаються 
спільнокореневі, фонетично схожі лексеми; звукопис як принцип організації 
цілих  рядків;  повтор  останнього  складу  рядка,  першого  складу  першого 
рядка  чи  першого  складу  останнього  слова  (що  споріднює  колядки  із 
заклинаннями: Тайна многа, невидима – ма, ма, ма! // Діва Сина – на, на, на!); 
імітацію звучання музичних інструментів (звуконаслідувальні партії) тощо. У 
ритмічній  структурі  колядкової  мови  також  розглянуто  різноманітні 
актуальні  моделі,  де  найхарактернішими  виступають  восьми-  та 
десятирядкові структури та їхні різноманітні комбінації. Наведене свідчить 
про  максимально  актуальну  роль  фонетичного  боку  магічних  текстів  у 
цілому,  де  саме  звук  виступає  наскрізною  віссю  у  створенні  впливового 
малюнку всього дискурсу.

Характерним  чинником  сакралізації  виступає  вживання  численних 
лексичних  повторів,  однорідних  членів  речення,  елементів  структурного 
(синтаксичного)  та  змістового  (психологічного)  паралелізму  та  ін.   В 
аналізованих колядкових текстах зафіксовано понад 310 прикладів повторів 
різного  типу,  виражених  окремими  словами  –  іменниками  у  підметовій 
функції і дієсловами у присудковій (Небеса, небеса, небеса поють – поють) 



підметово-присудковими конструкціями (Христос родився, Бог воплотився), 
групою  підмета  (Господь  наш,  Христос  наш,  три  царі),  предикативними 
частинами  речення  –  групою  присудка  (Прийшов  днесь  із  небес,  нині  
торжествують),  прикметниками  у  функції  означення  (Чистої  –  чистої  
дівиці)  тощо.  Наведене  дає  підстави  вважати  лексичний  повтор  одним  із 
потужних  засобів  здійснення  впливу,  оскільки  персеверативний  ефект 
науковці-психолінгвісти  важають  константним,  субстратним  засобом 
впливових стратегій (Р. Бендлер, Р. Ділтс, Т. Ю. Ковалевська, В. В. Різун, І. 
Ю.  Черепанова).  Основним  елементом  лексичних  повторів  найчастіше 
виступають теоніми (понад 40%), що, у свою чергу, увиразнює сугестивний 
потенціал  пропріальної  лексики  в  зазначених  жанрових  масивах  та 
відповідного онімного різновиду зокрема.

Сталі вислови (Бог предвічний, Син Божий, Бог живий, Дух Святий) 
закріплюють  повторювані  образи  й  сприяють  їхній  мнемічній  фіксації,  де 
серед  них  найхарактернішими  виступають  епітетні  моделі  з  низкою 
домінувальних  номенів,  до  яких  зокрема  уналежнюємо  формульні 
характеристики  основних  персонажів  (значною  мірою  залежні  від 
новозавітних  текстів)  переважно  зі  структурою  «іменник  +  прикметник»; 
прикметникові  означення  предметів  та  явищ  із  загальними  назвами 
(структура  «прикметник  +  іменник»);  перелік  з  однорідними  членами 
речення  («іменник  +  іменник»);  предикативні  синтагми  («іменник  + 
дієслово»); вислови побажально-заклинального характеру. Також у колядках 
неодноразово фіксуємо й суто фольклорні формули, властиві текстам усної 
народної творчості (чисте поле, зелене вино, яра пшениця, ворон кінь, з води і  
з роси, жито-пшениця, ясен сокіл, сиз орел, красна жона,  райськії пташки). 

Характерною  особливістю  колядкової  мови,  реалізації  її  впливової 
функції вважаємо і наявність масиву слів-символів (630 слововживань), до 
яких  уналежнюємо:  а)  антропоморфні  символи  (позначення  персонажів 
історії народження Христа – три царі, три волхви), б) тваринні символи, що 
містять  позначення  Христа  і  Богоматері,  тваринних  персоніфікацій  усієї 
природи, що вітає народження Бога,  і  тваринних персоніфікацій світу,  що 
протистоїть  божественному –  ягня,  ягниця,  віл,  осел,  змій,  в)  астрономічні 
символи,  що  позначають  самого  Христа  або  сигналізують  про  його 
народження  –  сонце,  звізда,  зірка,  зоря, г)  речові  сиволи  –  гусла,  труби, 
тимпани і ґ) символи священного локусу – вертеп, яскиня, ясла. Лексичними 
маркерами  християнського  компоненту  виступають  позначення  понять, 
пов’язаних  із  євангельською  історією  народження  Ісуса  Христа 
(антропоморфні,  тваринні,  астрономічні  та  речовинні),  показниками 
народнопоетичного  автохтонного  за  своїм  походженням  язичницького 
компонента – рослинні символи, пов’язані з універсальним образом світового 
дерева,  притаманним  слов’янському  язичництву  обожненням  лісу.  Ці 
лексеми  є  сакрально  наснаженими,  частина  з  них  являє  собою  поетичне 
осмислення  українською фольклорною свідомістю книжних  євангельських 
образів, інші ж виступають трансформацією ключових образів язичницької 
міфологічної стихії.     



На синтаксичному  рівні  колядкової  мови  найчастотнішою фігурою 
виступає  паралелізм,  у  межах  якого  ототожнення  двох  (чи  більше) 
реченнєвих  структур  увиразнює  впливовий  ефект,  відповідаючи  зокрема 
такій  сугестогенній  структурі,  як  комплексна  еквівалентність  (термін 
нейролінгвістичного  програмування).  Також  на  цьому  рівні  виразність 
паралелізмів уяскравлюється використанням цілої низки однорідних членів 
речення, які виступають своєрідними впливовими каталізаторами, якорями, 
підсилюючи  сугестивний  потенціал  колядкової  мови.  Серед  них 
найчастотнішими складниками є лексеми Сонце, місяць і зорі, злато, смирна 
та інші, що ілюструють реальний світ здійснення колядкового дійства.
            Архаїчна (передусім церковнослов’янська) лексика, поширена в 
українських  колядкових  текстах,  виконує  важливу  функцію  створення 
«високого стилю», урочистого святкового сакрального мовлення, до певної 
міри протиставленого повсякденному. Крім того, архаїчна лексика виступає 
своєрідною  лексико-семантичною  домінантою  мови  українських  колядок, 
наскрізною  віссю,  навколо  якої  концентруються  чи  не  всі  засоби  мовної 
виразності, впливової потужності цього фольклорного жанру. Це пояснюємо 
як  природністю,  усталеністю  архаїчної  лексики  у  відповідних  жанрових 
масивах,  як  її  смисловою  виразністю,  стилістичною  емоційністю  й 
експресивністю, так і належністю до шару активних мовних сугестогенів з 
огляду  на  її  власне  семантичну  оригінальність,  амплітуда  якої  може 
виявлятися  і  в сенсовій дифузності,  і  в значеннєвій конкретиці,  де ці  два 
полюси  вважають  специфічними  маркерами  лінгвальної  сугестії  (Т.  Ю. 
Ковалевська, Л. М. Мурзін, І. Ю. Черепанова).

У  розділі  виокремлено  40  фонетичних  архаїзмів  у  понад  550 
слововживаннях  (видініє «видіння»,  вражда «ворожнеча»,  вражий 
«ворожий»,  глава «голова»),  актуальність  яких  зумовлена  сюжетними 
стратегіями,  жанровою  оригінальністю  колядкової  мови,  що   в  цілому 
створює  характерне  стилістичне   забарвлення  контекстуальних  площин, 
увиразнюючи їхню впливову експресивність. Проаналізовано й  різноманітні 
(35 випадків у понад 160 слововживаннях) граматичні архаїзми (в небесіх «у 
небі»,  в  путех «по  шляхах,  шляхами»,  дадоша «дали»),  що  яскраво 
ілюструють вплив праслов’янської мови, водночас увиразнюючи значеннєву 
оригінальність  відповідних  реалізацій.  Також  зафіксовано  понад  60 
лексичних архаїзмів у понад 700 слововживаннях,  де переважну більшість 
становлять архаїчні лексеми церковнослов’янського походження, серед яких 
домінують  благий («добрий»),  воплочений («утілений»),  вселенная 
(«всесвіт»),  днесь («сьогодні»),  младенець («малюк»),  отець («батько»), 
торжествувати («святкувати»),  що  дає  підстави  узагальнити  їхню 
семантичну  скерованість  у  напрямі  фіксації  та  мовленнєвої  репрезентації 
реалій  колядкового  жанру  з  превалюванням  номінацій  позитивно 
конотованих сегментів та конкретних ідентифікаторів описуваної дійсності. 
Нечисленні  архаїзми-діалектизми  репрезентовані  лише  поодинокими 
прикладами (фонетичні –  желаннє «бажання»,  спасеннє «спасення»,  у Него 



«у  Нього»,  морфологічні  –  ся  обявила «об’явилася»,  ся  покланяють 
«покланяються») і практично не виявляють впливової активності.  

Отже,  комплексний  аналіз  вербалізації  сакральності  в  мові 
українських  колядок  дає  підстави  казати  про  максимальну  актуальність 
практично всіх мовних рівнів, конкретні маркери яких ілюструють потужну 
впливову  активність,  увиразнюючи  загальну  сугестогенність  цього 
фольклорного жанру.   

ВИСНОВКИ

Найдавніші  жанри  фольклору  виникали  в  період  міфологічного 
світобачення,  образно-асоціативного  осмислення  людиною  навколишнього 
світу.  В  цей  час  основним  засобом  впливу  людини  на  іншу  людину, 
навколишню природу й на найвищі божественні сили вважали різноманітні 
види магії. Відтак архаїчні тексти народної творчості розглядаємо в контексті 
міфології  як  світогляду,  ідеології  й  магії  як  дієвого,  активного,  за 
тогочасними уявленнями, засобу комунікації зі світом. 

Вербальний  текст  завжди  виступав  невіддільною  частиною 
архаїчного синкретичного обрядового дійства, яке, поряд із текстом, містило 
також  музику,  танці,  різноманітні  жести,  маски,  використання  священних 
предметів  і  культової  обстановки  тощо.  Вербалізація  специфічних 
невербальних  елементів  колядкового  дискурсу  переважно  стосується 
фрагментів  жестової  та  проксемічної  діяльності  його  учасників,  а  також 
виявлення відповідних психоемоційних станів.  Проте саме слово вважалося 
центральною віссю здійснення магічних, сакральних дій. Відбите в колядці 
архаїчне  уявлення  про  включеність  слова  у  світобудову  і  загалом  про 
сакральну  роль  слова  базується  головним  чином  на  біблійних  сюжетах  і 
образах, проте глибинна основа такого уявлення закорінена в універсальних 
закономірностях  міфологічного  сприйняття  слова  як  космогонічного 
чинника.  Вербальними  маркерами  включеності  Слова,  мовного  акту  у 
світобудову, сакральне впорядкування всесвіту в процесі обряду виступають 
лексеми небо (священний локус, місце розгортання сакральних подій), Сонце 
(головний  елемент  неба  й  один  з  образів  Ісуса  Христа),  зірка,  зоря 
(божественний знак народження Ісуса Христа) та ін.

Колядковий текст стосується сакрального дійства, що моделює одну з 
найбільш культово важливих подій християнського віровчення – народження 
Ісуса Христа. Крім того, це свято приурочене й до особливого часу – межі 
календарних  (сонячних)  років,  коли  в  язичницький  період  різні  народи 
святкували народження Сонця. Пізніше відбулось ототожнення народження 
Христа й народження Сонця. Із сакральним часом поєднується сакральний 
простір – новозавітний Вифлеєм, місце народження (Різдва) Сина Божого, в 
українському  обряді  репрезентоване  вертепом  (наочним  утіленням 



синкретичного  святкового  дійства).  Отже,  текст  колядки  багатовимірно 
інтегрований у сакральність часу, простору й обрядового синкретизму.

Характерним  мовним  показником  у  текстах  українських  колядок 
виступають звертання до вищих сил (зафіксовано понад 130 різноманітних 
звертань),  які  є  елементами  обрядової  дії  та  виконують  магічну  функцію 
впливу учасника обряду на надприродні сили. У роботі зафіксовані звертання 
розподілено на апелятивні (що містять прямі і непрямі з перевагою перших) 
та  онімні,  де  переважають  звертання  до  вищих  небесних  сил,  до  Бога. 
Виокремлено  актуальні  мовні  маркери  прямих  (дієслова  в  наказовому 
способі,  частки  із  специфічною семантикою, займенникові  номени,  кличні 
форми)  та  непрямих  (підрядні  конструкції  зі  значенням  мети)  звертань. 
Оніми  колядкових  текстів  позначають  персонажів  євангельської  історії 
народження  Сина  Божого  та  пов’язані  з  цією  історією  локуси  (Віфлеєм,  
Назарет,  Єгипет),  найчастотнішими  серед  них  виступають  теоніми  Ісус 
Христос  і  Марія,  які  в уявленні  християн  виступають  максимально 
наснаженими божественною енергією, сакральною силою. Відтак саме вони 
мають у колядкових текстах найбільшу кількість різноманітних субститутів. 
Характерне  функціонування  топоніма  Україна  пояснюємо  духовною 
потребою учасників обряду в додатковій сакралізації позначуваного онімом 
локусу  в  процесі  виконання  компоненті  обряду.   Виокремлені  звертання 
(насамперед  –  онімні)  володіють  потужним  впливовим  потенціалом, 
зумовленим  як  специфікою  їхньої  семантики,  так  і  застосуванням 
психолінгвальних  сугестивних  засобів,  насамперед  –  повторення  як 
персеверативної техніки комунікативного впливу. 

На фонетичному рівні  відзначаємо актуальність власне фонетичних 
та  ритміко-структурних  засобів  організації  колядкового  тексту.  Серед 
перших  насамперед  виокремлюємо  риму;  суголосся  приголосних  та 
голосних;  фонетичну гру відтінками значення слів;  звукопис;  різноманітні 
повтори  сегментів  чи  складників  структури  колядок;  звуконаслідувальні 
аранжування  тощо.  Характерною  формальною  ознакою  колядкової  мови 
виступають восьми- та десятирядкові структурні моделі та їхні різноманітні 
комбінації  як  кардинальний  організаційний  засіб  впливової  архітектоніки. 
Ідентифікаційною структурною ознакою українського колядкового тексту на 
ритмічному  рівні  виступає  віршовий  розмір  5+5.  Наведене  свідчить  про 
максимально актуальну роль фонетичного боку магічних текстів, насамперед 
– колядок, де саме звук виступає наскрізною віссю у створенні впливового 
малюнку всього дискурсу.

Важливим  чинником  сакралізації  мови  українських  колядкових 
текстів виступає вживання численних лексичних повторів, однорідних членів 
речення,  елементів  структурного  (синтаксичного)  та  змістового 
(психологічного) паралелізму тощо.  Серед амплітуди зафіксованих у мові 
українських  колядок  повторів  (зафіксовано  понад  310  різноманітних 
повторів)  найчастотнішим,  а  отже,  і  найдієвішим  є  лексичний  словесний 
повтор, де основним елементом виступають теоніми (понад 40%), що, у свою 



чергу, увиразнює сугестивний потенціал пропріальної лексики в цілому та 
відповідного онімного різновиду зокрема.

Сталі  вислови мови українських колядок закріплюють повторювані 
образи й сприяють їхній мнемічній фіксації, де серед них найхарактернішими 
виступають  епітетні  моделі  з  низкою  домінувальних  номенів,  до  яких 
зокрема  уналежнюємо  формульні  характеристики  основних  персонажів 
(значною мірою залежні від новозавітних текстів) переважно зі структурою 
«іменник  +  прикметник»;  прикметникові  означення  предметів  та  явищ  із 
загальними  назвами  (структура  «прикметник  +  іменник»);  перелік  з 
однорідними  членами  речення  («іменник  +  іменник»);  предикативні 
синтагми  («іменник  +  дієслово»);  вислови  побажально-заклинального 
характеру. Також у колядках фіксуємо й суто фольклорні формули, властиві 
текстам усної народної творчості, тобто постійні епітети. 

Характерною  особливістю  колядкової  мови,  реалізації  її  впливової 
функції  вважаємо і  наявність масиву слів-символів (630 слововживань),  де 
через тривале змішування в українському різдвяному обряді язичницьких і 
християнських,  релігійних  і  світських  елементів  іноді  можлива  подвійна 
(двошарова) інтерпретація символів і відповідних лексем як у язичницькому, 
так  і  у  християнському  ідеологічному  контексті.  Зафіксовані  символи 
класифіковано на антропоморфні; тваринні; астрономічні символи, а також 
речові  символи  й  символи  священного  локусу.  Лексичними  маркерами 
християнського  компоненту  виступають  найчастіше  позначення  понять, 
пов’язаних  із  євангельською  історією  народження  Ісуса  Христа 
(антропоморфні,  тваринні,  астрономічні  та  речовинні),  показниками  ж 
народнопоетичного,  язичницького  за  своїм  походженням  компонента  – 
рослинні  символи,  пов’язані  з  універсальним  образом  світового  дерева  і 
властивим слов’янському язичництву обожненням лісу. 

На  синтаксичному  рівні  колядкової  мови  найчастотнішою фігурою 
виступає паралелізм (близько 100 випадків), у межах якого ототожнення двох 
чи більше реченнєвих структур увиразнює впливовий ефект,  відповідаючи 
зокрема такій сугестогенній структурі, як комплексна еквівалентність. Також 
на цьому рівні виразність паралелізмів уяскравлюється використанням цілої 
низки однорідних членів речення, які виступають характерними впливовими 
каталізаторами, підсилюючи сугестивний потенціал колядкової мови. Серед 
них  найчастотнішими складниками є  лексеми  Сонце,  місяць  і  зорі,  злато, 
смирна  та  інші,  що  ілюструють  реальний  світ  здійснення  колядкового 
дійства.

Архаїчна лексика у мові колядок створює урочистий сакральний фон, 
орієнтуючи  на  небуденне,  магічне  сприйняття  таких  контекстів.  Серед 
різнотипних архаїзмів українських колядкових текстів виявлено близько 40 
фонетичних  (понад  550  слововживань),  35  морфологічних  і  словотвірних 
архаїзмів (понад 160 слововживань)  та  60 лексичних архаїзмів  (понад 700 
слововживань), серед яких переважну більшість становлять архаїчні лексеми 
церковнослов’янського  походження,  Архаїзми-діалектизми  репрезентовані 
лише поодинокими прикладами і не виявляють стилістичних функцій.  



Таким  чином,  комплексний  аналіз  вербалізації  сакральності  в  мові 
українських  колядок  доводить  максимальну  актуальність  практично  всіх 
мовних  рівнів,  конкретні  маркери  яких  ілюструють  потужну  впливову 
активність,  увиразнюючи  стилістичну  виразність,  а  отже,  й  загальну 
сугестогенність цього фольклорного жанру.

Дослідження реалізації сакральної функції мови на матеріалі текстів 
українських  колядок  має  певні  перспективи,  що  зокрема  можуть 
реалізуватися  в  укладанні  словника  мови  українських  колядкових  текстів, 
який  разом  зі  словником  мови  українських  щедрівок,  а  далі  й  інших 
календарно-обрядових текстів української народної творчості став би одним 
з  етапів  лексикографічного  опрацювання  мови  українського  фольклору  в 
цілому.  Доцільним  вважаємо  й  створення  каталогу  формул  української 
народної  творчості  в  його  жанровій  специфіці,  зокрема,  дослідження 
особливостей  формульної  мови  колядок  не  лише  в  порівнянні  з  іншими 
творами календарно-обрядової лірики, але й із текстами замовлянь, загадок, 
казок, легенд тощо. Також на часі було б і порівняльне вивчення сакральних 
функцій мови у прозових і поетичних творах фольклору з деталізацією уваги 
до кожного окремого жанру в його примітних рисах. 
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АНОТАЦІЯ 

Петренко  О. Р.  Вербалізація  сакральності  в  українських 
колядках. – Рукопис. 

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філологічних 
наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. –  Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. 

У роботі виявлено мовні риси фольклорного тексту як віддзеркалення 
сакрально-міфологічного  сприйняття  світу,  розкрито  особливості  віри  в 
магічну  силу  слова  як  важливого  компонента  архаїчного  світосприйняття, 
виокремлено  найважливіші  особливості  сакральних  текстів  та 
схарактеризовано архаїчні словесні жанри, що втілюють уявлення про магію 
мови. 

Визначено риси  сакральної  мови,  що  реалізують  сугестивно-
прагматичну  функцію  обрядових  текстів  фольклору.  В  цих  межах 
виокремлено комплекс  стилістично  маркованих  елементів  і  моделей  у 
проекції на їхню впливову роль, а саме висвітлено особливості ритміки та 
звукописних засобів організації колядкового тексту, схарактеризовано явища 
лексичного  повтору  та  паралелізму,  сталі  вислови,  а  також   виявлено 
специфіку і впливову роль фонетичних, граматичних та лексичних архаїзмів 
як  оригінальних  сугестогенів  колядкової  мови.  Також  виокремлено  масив 
актуальних  християнських  та  народнопоетично-язичницьких  символів  у 
колядкових текстах.    

Ключові  слова:  мова  фольклору,  колядки,  мовна  сугестія,  ритміка 
колядкового  тексту,  онімія,  лексичний  повтор,  семантика,  символи,  
архаїзми. 

АННОТАЦИЯ 
Петренко  О.Р.  Вербализация  сакральности  в  украинских 

колядках. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук  по  специальности  10.02.01  –  украинский  язык.  –  Одесский 
национальный университет имени И. И. Мечникова. – Одесса, 2011.
             В  диссертации  проанализированы  языковые  особенности 
фольклорного текста как отражения сакрально-мифологического восприятия 
мира.  Обобщены  теоретические  исследования  языка  в  контексте 
мифологического  мышления  и  представлений  о  сакральном.  Рассмотрена 



вера  в  магическую  силу  слова  как  важный  компонент  архаического 
мировосприятия,  детализированы  важнейшие  особенности  сакральных 
текстов,  охарактеризованы  архаические  словесные  жанры,  воплощающие 
представления о магии языка.  Исследованы генезис и специфика названия 
жанра  колядки  и  праздника  Коляды,  проанализированы  текстуальные 
свидетельства  о  священной  роли  животворящего  слова  и  о  колядковых 
песнях как компоненте синкретического магического действия. 

Тексты  колядок  рассмотрены  как  свидетельства  представлений  о 
включенности  слова  в  строение  мира,  в  частности,  проанализированы 
обращения  к  высшим  силам  как  магическое  действие.  В  этом  аспекте 
идентифицированы особенности  обращений,  которые классифицированы в 
работе на апеллятивные (с детализацией спектра разновидностей) и онимные, 
где  их  функциональным  центром  выступают  обращения  участников 
магического действа к Иисусу Христу и Богоматери. Раскрыты особенности 
представленности  в  языке  украинских  колядок  магии  имени, 
идентифицированы  массивы  актуальной  лексики.  Акцентировано,  что 
зафиксированные модели (прежде всего – онимные) выступают активными 
суггестогенами,  что  объясняется  как спецификой их собственно языковой, 
контекстуальной  и  символической  семантики,  так  и  релевантным 
использованием психолингвистических способов суггестии, среди которых в 
колядках заслуживают на особое внимание разнообразные повторы (самыми 
частотными  выступают  лексические  повторы),  то  есть  персеверативные 
техники коммуникативного  влияния  как  мощного механизма суггестивной 
экспансии. 

В  диссертации  определены  характеристики  сакрального  языка 
украинских колядок в аспекте реализации ими суггестивно-прагматической 
функции обрядовых текстов  фольклора.  В проекции на  исполняемую ими 
стилистическую  роль  выделены  такие  актуальные  сегменты  языковой 
суггестии,  как  особенности  ритмики  и  звукописных  средств  организации 
колядкового  текста,  явления  лексического  повтора  и  параллелизма, 
проанализированы  устойчивые  выражения  как  средство  ритмизации, 
психологической  конкретизации и  сакрализации языка  колядок,  определен 
массив  характерных  символов.  Указано,  тысячелетнее  смешение  в 
украинском рождественском обряде языческих и христианских, религиозных 
и  светских  элементов  продуцирует  неоднозначность  в  объяснении 
символических  понятий,  где  часто  стает  возможной  их  двойная 
интерпретация  -  как в языческом,  так и в  христианском идеологическом 
контексте. Лексическими маркерами христианского компонента чаще всего 
выступают  обозначения  понятий,  связанных  с  евангельской  историей 
рождения Иисуса Христа, показателем же народнопоэтического, языческого 
по  своему  происхождению  компонента  –  символы  растительного  мира, 
связанные с универсальным образом мирового дерева, обожествлением леса. 
                 Архаическая лексика выступает ярким элементом создания 
суггестивности  украинских  колядок,  поскольку  именно  её  использование 
придает  таким  текстам  ореол  высокого  стиля,  праздничного  сакрального 



действия,  противопоставленного  каждодневной  обыденности.  Кроме  того, 
архаическая  лексика  выступает  лексико-семантической  доминантой  языка 
колядок,  концентрирует большинство способов языковой выразительности, 
образной  энергии  этого  жанра.  В  работе  такая  роль  архаичной  лексики 
объяснена её языковой природой, семантической спецификой, которая может 
варьироваться  от  обозначения  абстрактних  понятий  до  предельно 
конкретных,  репрезентативно  представленных  денотатов,  что  считается 
характерным показателем лингвистической суггестогенности. 

Среди  разнотипных  архаизмов  в  украинских  колядкових  текстах 
зафиксированы  фонетические,  грамматические  и  собственно  лексические 
архаизмы, где последние представлены максимально репрезентативно.  

Проведенный в диссертационном исследовании комплексный анализ 
вербализации  сакральности  в  украинских  колядках  проиллюстрировал 
максимальную актуальность практически всех языковых уровней в создании 
суггестивных  эффектов  этого  жанра,  где  каждый  лингвальный  маркер 
выступает  активным  суггестогеном.  Акцентирована  роль  способов 
ритмизации  языка  украинских  колядок,  а  также  лексико-семантического 
потенциала его составляющих.

Ключевые  слова:  язык  фольклора,  колядка,  суггестия,  ритмика 
текстов  колядок,  онимия,  лексический  повтор,  семантика,  символы,  
архаизмы.

SUMMARY

Petrenko O.R. Sacrality verbalization in Ukrainian Christmas carols. 
– Manuscript.
              Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – 
Ukrainian  Language.  –  Odesa  I.  Mechnikov National  University,  Odesa,  2011.
This thesis describes the linguistic features of folklore  language as the reflection 
of sacral-mythological  world perception, reveals the peculiarities of faith in the 
magical  power  of  a  word  as  an  important  component  of  the  archaic  world-
view,  singles out the important characteristics of the sacral texts and characterizes 
the  archaic  language  genres  embodying  the  conceptions  about  word  magic.
The research defines the sacral language features that realize the suggestive and 
pragmatic  function  of  the  folklore  ceremonial  texts.  It  allows  to  establish  and 
analyse the suggestive role of the  complex of stylistically marked elements and 
models  in  the  Christmas  carols  text  organization,  including  rhythm  system  , 
phonetic means,  lexical  repeat,  parallelisms and stable  expressions  .The unique 
suggestive role of the phonetic, grammatical and lexical archaisms as the original 
suggestion categories of  the Christmas carols’  language has also been proved.  
              The study singles out the array of essential Christian and folk poetic 
heathen symbolsinthe Christmascarols.               
               Key words: folklore language, Ukrainian Christmas carols, language 
suggestion,  Christmas  carol  text’s  rhythm  system,  onymy,  lexical  repeat,  
semantics, symbols, archaisms.
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