
Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі,  

Тема мого дослідницького проєкту: «Мотиваційна сила та символічно-

семантичне ядро замовлянь Новомиргородщини». Магічна сила, яку 

випромінюють слова, здавна використовувалися нашими предками для різних 

впливів на навколишню дійсність, в тому числі, і на людину та її здоров’я. І по 

сьогодні одним з альтернативних методів зцілення є лікування молитвами й 

заговорами, які  є актуальними й по нині, особливо в такий для нас тяжкий час. 

Іноді нездужання людини мають енергетичний характер, і допомогти при 

такому захворюванні можуть спеціальні замовляння на одужання. Саме ці 

факти й стали  поштовхом до вибору ідеї дослідження, а ще експедиції  2020–

2021 н.р., де ми побачили, що значна кількість жителів Новомиргородщини  в 

першу чергу звертаються до молитв та різних замовлянь, які, дійсно, дієві. 

Сьогодні наша країна більш як вісім років потерпає від ворожих сил 

окупантів, які кожного дня, щогодини, щохвилини вщент намагаються 

знищити нашу культуру, звичаї, традиції через воєнні дії, залякування, 

цькування, пригнічення, розділення нашої території тощо. В соцмережах 

широко розповсюджувалося прохання з різних куточків світу, про те, щоб 

об’єднатися і спробувати магічним впливом зупинити наступ на Україну. 

Адже через спеціальні слова, які мають свою формулу, код можна як зцілити 

так і накликати біду на людину. Зараз, кожен українець як ніколи звертається 

до молитов, аби уберегти життя не тільки своє, а й всієї України в цілому. Тому 

у мене з’явилося питання: яку силу мають на перший погляд звичайні слова 

під час недуг? І чи всі можуть їх використовувати, чи лише люди з 

незвичайними здібностями?  

Я з’ясувала, що слово, належно й своєчасно сказане, має велику 

чудодійну силу, – воно лікує, приносить добро («благословення») або, 

навпаки, сильно шкодить. Такі слова, власне, й знають ворожбити, чому 

можуть легко людину лікувати або, навпаки, наслати їй хворобу. Знати 

належне слово можуть не тільки чоловіки, але й жінки – відунки, чаклунки. 

Окрім цього, простежила, що знахарі завжди вміють складати слова в 

магічну формулу, яка неодмінно здійснювалася. Взагалі ж буває й певний час, 

коли кожне слово, голосно сказане, конче сповниться. Ось тому звичайно 

радять не говорити непотрібного ні на кого на ніч, щоб не трапилася біда. 

Багато замовлянь уявляють собою стародавню молитву, щоб Бог 

змилосердився над хворим; але є дуже давні заговори, часом прикази та 

страхання вищої сили. 

Тому моє завдання – сприяти популяризації фольклору. Я мрію стати 

відомим фольклористом, щоб завдяки моїм дослідженням дізналося якомога 

більше людей про  магічну  здатність  слова впливати на життя всього тощо. 

Сьогодні, молитви й заговори можуть не лише зцілити людину, а й 

врятувати її від смерті, особливо в такий тяжкий для нас, українців, час.  

Мені надзвичайно пощастило поспілкуватися із старожилами мого 

міста та району, які охоче поділилися обрядами, ритуалами, які 



супроводжуються магічними текстами,  про які їм розповідали їхні батьки, 

бабусі, саме вони передали той колорит загадковості та неповторності. 

Окремі результати дослідницьких напрацювань я презентувала своїм 

ровесникам протягом півріччя – «Жінка – знахарка. Та, що знає все» та 

згодом звернулася до жителів міста, щоб теж долучалися до мого 

дослідження через ЗМІ. 

Наступним етапом популяризації лікувальних замовлянь через магію 

слова та усталену формулу став районний та обласний етапи конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН.  

Надалі планую висвітлити результати свого дослідження в 

електронних та паперових засобах масової інформації, соцмережах. І в 

подальшому дослідити окремі обряди, в яких  використовуються спеціальні 

слова (замовляння) та присутні усталені форми виголошування і написати 

свою збірку «Люди з незвичайними здібностями, які лікують словами»  

Я впевнена, що ця робота над проєктом допомогла усвідомити мені, 

що все що нас оточує має символічне значення, а особливо фольклор, про 

який ми обізнані ще з дитинства. 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою                                                             Тетяна Мунтян 

 


