
 
 

Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

Міністерства освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

 

МИХАЛЕВИЧ ІРИНА ЮРІЇВНА 

 

УДК 398.83(=161.2)-055.2:[808.1:7.011](043.5) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект 

 

10.01.07 – фольклористика 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело________ Михалевич І. Ю. 

 

Науковий керівник – Давидюк Віктор Феодосійович, доктор філологічних 

наук, професор. 

Луцьк – 2018 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2 
 

АНОТАЦІЯ 

Михалевич І. Ю. Українська жіноча пісня : поетико-естетичний аспект. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.01.07 фольклористика. – 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Міністерства 

освіти і науки України,  Луцьк, 2017. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація є першим в українській фольклористиці цілісним дослідженням 

української жіночої пісні як окремого різновиду родинно-побутової лірики. У роботі 

з’ясовується місце жіночої пісні в контексті інших обрядових та необрядових жанрів 

фольклору. Дослідження поетико-естетичних маркерів жіночих текстів дозволяє 

відстежити риси національної вдачі українців. На основі порівняльного аналізу 

образів, символіки, поетичних засобів встановлюється національна специфіка пісень 

українців, їхня відмінність від жіночого пісенного фольклору найближчих сусідів.    

Оскільки окремих праць, у яких об’єктом досліджень була б жіноча пісня, 

немає, тому простежити специфіку цього жанрового різновиду можна лише у 

студіях,  присвячених ліриці загалом. У ході опрацювання цих теоретичних праць 

від  початку ХІХ до початку ХХІ століття зауважено, що  наріжні камені сучасної 

класифікації народної лірики в цілому і родинно-побутової зокрема заклали у своїх 

працях поети-романтики ХІХ століття. Звідти бере початок і поділ родинно-

побутових пісень на жіночі та чоловічі. Паралельно застосовувався й предметно-

тематичний поділ («пісні про…») 

Сучасні фольклористичні досягнення значно розширили діапазон підходів до 

вивчення лірики. Новітні напрацювання провадяться в контексті  естетики, етики, 

психології, етноестетики та ін. Попри те це не сприяє виробленню загальної 

класифікації, швидше відволікає від цієї мети. При цьому залишаються остаточно 

нез’ясованими  магістральні питання, як-от:  спільне коріння обрядової та  

необрядової поезії, критерії до визначення жанрових різновидів лірики, походження  
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та історичний вплив одного жанру на інший тощо.  І все ж більшість досліджень 

народної лірики виконано з позицій предметно-тематичного підходу, що з нашої 

точки зору не відповідає рівню сучасного розвитку науки. Поодинокою на тлі цих 

студій виглядає теоретично обгрунтована спроба В. Давидюка підійти в своїх 

«Вибраних лекціях з українського фольклору» до класифікації народної лірики з 

позицій рецептивного методу.  

Сповідуючи цей підхід, результатом нашої роботи стало виокремлення 

найхарактерніших жанротворчих ознак  жіночої пісні та запропоновано власний 

варіант дефініції цього жанрового різновиду. 

Таким чином, у дисертації підсумовано, що жіноча пісня – це жанровий 

різновид ліричної пісні, в основі якої лежать емоції головної героїні – жінки, її 

почуття, переживання, душевні прагнення,   побутові чи сімейні   перипетії. Почасти 

цим пісням притаманні такі ознаки як безсюжетність, монологізм, драматизм, 

інтимність почувань ліричної героїні.  

Важко не визнати, що етіологічні корені народної лірики лежать в обрядовій 

поезії.  Рецептивно найближча до жіночої пісні весільна.  Тому деякі жіночі пісні 

доволі природно увійшли як напливові і в контекст весільної  пісенності. Образно-

поетичне зіставлення тем та мотивів, проведене в роботі, дозволяє зробити висновки 

про їх тривалий спільний розвиток. Найпоширеніші образи та мотиви переконують, 

що міфологічно-обрядове, функціональне чи естетичне наповнення весільної пісні 

присутнє у багатьох жіночих піснях через проникнення одного жанру в інший. 

Відтак з великою мірою ймовірності можна вважати, що жіноча лірика може 

вважатися повноцінною наступницею обрядових весільних пісень, хоч і 

поступається їй в естетичному, образно-поетичному та сюжетному планах. 

Жіноча доля часто оспівується і в баладних піснях, тому порівняння  образно-

поетичних систем було неминучим у встановленні генези та еволюції цього 

жанрового різновиду. У ході дослідження встановлено, що естетико-поетичні засади 

цих двох гілок народної творчості істотно відрізняються, що свідчить про їх 

неодночасне становлення. Попри це все ж існує ряд спільностей,  які стверджують їх 
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генетичну спорідненість і взаємопроникнення окремих образів та мотивів. Серед 

найпоширеніших  –  образ Дунаю, дочки-пташки, мотив повторного шлюбу, 

метаморфози, переправи через річку тощо. 

Національну самобутність української жіночої пісні складає специфіка 

характерів людських образів (ментальність, естетичні вподобання, національний 

світогляд, морально-етичні маркери), природне оточення, закладене в образах  

рослинного, тваринного світу,  частотність вживання в текстах орнітоморфних та 

солярних образів, естетика тощо.  Оригінальність будь-якого явища визначає його 

оточення. Для встановлення художньо-естетичної специфіки української жіночої 

пісні проведено її порівняльний аналіз з жанрово аналогічними текстами  

найближчих сусідів – росіян та білорусів, з якими українці мали найбільше 

можливостей для асиміляції, а відтак і створення єдиних моральних та естетичних 

уподобань.  Проведені порівняння  на поетично-естетичному рівні абсолютно 

спростовують твердження про спільні генетичні корені фольклору українців, росіян 

та білорусів. Зі свого боку ми визначаємо й характерні відмінності та особливості 

інтерпретації рецепцій жіночої долі представницями кожного з цих етнічних 

утворень.    

Унаслідок порівняльного аналізу стає зрозуміло, що побудова родинних 

відносин, характер особистості (жінки, чоловіка, матері, свекрухи, батька, свекра),  

її поведінка у складних життєвих ситуаціях, побут, бачення ліричним героєм 

ціннісних категорій щастя, кохання, ідеалу зразкової сім’ї, дружини, чоловіка у 

народнопісенних жіночих текстах українського, російського та білоруського народів 

мають різну інтерпретацію та видають протилежні способи мислення. 

Встановлено, що різною є репрезентативність образів, пов’язаних з 

атмосферними явищами та небесною сферою. У російській жіночій ліриці, в 

порівнянні з українською, образи небесних світил трапляються вкрай рідко. В 

білорусів їх більше, але і кількісно, й емоційно вони все ж поступаються 

українським.   
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Цікаво, що українській, білоруській ліриці найчастіше притаманні образи дощу, 

вітру, блискавки, туману, тоді як у російських піснях знаходимо образи морозу, 

снігу, хуртовини тощо.  Очевидно, такі відмінності зумовлені кліматичними 

показниками.  

 У ході дослідження з’ясовується, що образи птахів постають для створення 

пейзажної атрибутики, хоча можуть мати кілька символічних значень. Найбільш 

кількісно вони представлені в українській ліриці, дещо менше у білоруській, адже 

чимало образів дубльовані з питомо українських мотивів. Російські пісні у своєму 

арсеналі мають негативно забарвлені орнітоморфні образи, і, виявляється, вони  

найбідніші на образну символіку.  

Образи рослин (рослини, дерева, квіти (цвіт)), як виявляється, в українських 

народнопісенних текстах збагачені найрізноманітнішими семантичними відтінками. 

Більшість символічних значень – позитивно забарвлені, серед найменувань дерев 

знаходимо велику кількість фруктових, що різниться з фольклором росіян та 

білорусів. У білоруській жіночій ліриці – немало фітонімів, хоча багато з них 

нагадують переклади з російського чи українського фольклору.  Приклади 

російських жіночих пісень – скупі на сюжети, у яких присутні образи рослин.   

З’ясовано, що тваринні образи у фольклорі білорусів, українців і росіян 

виконують у тексті декілька функцій, передають певні символічні значення чи 

смислові позитивні або негативні забарвлення. Ознакою лірики росіян є наявність у 

ній образів диких звірів, білоруські ж тексти свідчать про ловецьку специфіку.   

Під час аналізу української жіночої пісенності було виокремлено ряд питомо 

національних образів-понять (образи білої постелі, долі, коноплі, нагайки, лучини, 

«чужої» і «рідної» сторони, Дунаю, образ «трьох бід»). Деякі з них властиві саме 

фольклору українців, інші (наприклад, образ Дунаю) розповсюджені в багатьох 

інших слов’янських народів.  Проте одні та другі у сукупності з іншими образами і 

поетичними засобами творять національну формулу естетичного мислення, 
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ментальних особливостей українців, формують власні етичні та психологічні 

критерії мислення етносу.  

Таким чином, проведене опрацювання українських пісенних текстів у 

порівнянні з аналогічними білоруськими та російськими відповідниками переконує 

в тому, що теза про спільне походження українського, російського та білоруського 

фольклору тривалий час виконувала ідеологічну функцію, яка не підтверджена 

конкретними фактами, сприймалася як аксіома.  

 Ті збіги, які існують, швидше за все спричинені близьким географічним 

розташуванням та запозиченнями.  

 З’ясовано, що надважливим підтвердженням надуманої спорідненості  є 

кардинальні відмінності в основоположних чинниках таких як  ментальність, 

національний світогляд, морально-етичні, естетичні критерії, народнопоетична 

культура тощо.  

Порівняльні студії жіночої пісенності різних національностей дозволяють 

вивчити не лише об’єкти чи способи творення прекрасного, а й виокремити 

ментальні особливості його творців. У нашому випадку – в постаті жінки. 

Ключові слова: жіноча пісня, родинно-побутова поезія, жанр, жанровий 

різновид, поетика, естетика,символ, національна специфіка жіночої пісні. 

SUMMARY 

     Mykhalevych I. Y. The Ukrainian Female Song: Poetic-Aesthetic Aspect. –  

Qualifying scientific work on the rights of manuscript.  

    Thesis for the Candidate Degree in Philology. Specialty 10.01.07 – «Folklore Studies». 

– Lesya Ukrainka Eastern European National University of Lutsk, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Lutsk, 2017; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the first integrated research of Ukrainian female song in Ukrainian 

folklore studies as a separate kind of family theme and everyday life lyrics. The place of 
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the female song in the context of other ritual and non-ritual folk genres has been revealed. 

The study of poetic and aesthetic markers of female texts makes it possible to define the 

national characteristics of Ukrainian people. Based on the  comparative analysis of images, 

symbols, poetic tools, the national specificity of Ukrainian songs has been highlighted. 

Their distinctive features from the nearest neighbors’ female song folklore have been 

revealed. 

      As there are no particular works where the object of research is a female song, it is 

only possible to trace the specifics of this sub-genre in studios devoted to lyricism in 

general. It has been determined in the course of the study of these theoretical works (the 

beginning of the 19th - the beginning of the 21st century) that the foundation-stones of 

folk lyrics modern classification in general and family-specific in particular were laid 

down in the writings of romantic poets in the nineteenth century. Hence, the beginning and 

division into male and female family and everyday songs took its origin. The subject-

thematic division was applied simultaneously ("songs about ..."). 

         Modern folklore achievements have greatly expanded the range of the approaches to 

the study of lyrics. Current developments are being carried out in the context of aesthetics, 

ethics, psychology, ethno-aesthetics, etc. However, these theoretical advances make no 

much contribution to the development of general classification. They, rather divert from 

this goal. In this case, the main issues remain unclear, among them: the common roots of 

ritual and non-ritual poetry, the criteria for determining the lyrics sub-genres, the origin 

and historical impact of one genre on another, etc. Nonetheless, most research of folk 

lyrics has been carried out from the standpoint of the subject-thematic approach, which, 

from our point of view, does not correspond to the level of modern scientific progress.  

      Theoretically sound V. Davydiuk’s attempt to the classification of folk lyrics based on 

the receptive method in his "Selected lectures on Ukrainian folklore" seems to be isolated 

on the background of these studies. 

         According to this approach and the findings of our study the major genre-based 

peculiarities of the female song have been distinguished and our own definition of this 

sub-genre has been proposed. 
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       Thus, we have concluded that a female song is a sub-genre of lyrical song based on 

the emotions of the main character - woman, her feelings, experiences, spiritual 

aspirations, domestic or family problems. These songs are characterized by such features 

as a lack of plot, monologism, drama, intimacy of the lyrical woman-character feelings. 

       It should be noted that the etiological roots of folk lyrics are based on ritual poetry. 

The wedding song is considered to be the closest receptively to the female song. 

Therefore, some female songs have been naturally become inflatable in the context of 

wedding songs. Figurative and poetic comparison of themes and motives have been 

carried out, and makes it possible to draw conclusions about their long-term joint 

development. The most common images and motives convince that the mythological-

ritual, functional or aesthetic context of wedding songs is present in many female songs 

through the penetration of one genre into another. So, to a large extent, it is likely that 

female lyricism can be considered a complete successor of ritual wedding songs, although 

it yields to it in aesthetic, figurative poetic and plot plans. 

            The female fate is often chanted in ballad songs, so the comparison of figurative 

and poetic systems was inevitable in establishing the genesis and evolution of this sub-

genre. In the course of the research it was established that the aesthetic and poetic 

principles of these two fields of folk art differ significantly. These differences indicate 

their non-simultaneous formation. Nevertheless, a number of similarities emphasize their 

genetic kinship and the interpenetration of individual images and motives. Among these 

images are the image of the Danube, the daughter-birds, the motive of re-marriage, 

metamorphosis, river-crossing, etc. 

             The national originality of the Ukrainian female song is made up of the character 

specifics of human images (mentality, aesthetic preferences, national outlook, moral and 

ethical markers), the natural environment including plant and animal images, frequency of 

use in ornithomorphic and solar images, aesthetics, etc. This originality of any 

phenomenon determines its environment. To establish the artistic and aesthetic specificity 

of the Ukrainian female song, the comparative analysis has been made with the genre-like 

texts of the closest neighbors: Russians and Byelorussians, with whom Ukrainians had the 
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most opportunities for assimilation, and thus the creation of common moral and aesthetic 

preferences. 

        These comparisons at the poetic and aesthetic levels completely reject  the existence 

of common genetic roots of Ukrainian, Russian and Belarusian folklore.   

We determine the distinctive features and differences of the female fate 

interpretation of these ethnic entities representatives. 

      Based on the comparative analysis, it becomes clear that family relationships forming, 

personality character (of wife, husband, mother, mother-in-law, father, father-in-law), their 

behavior in difficult life situations, everyday life, the lyrical hero’s outlook of value 

categories of happiness, love, the ideal family pattern, wife, husband in the folk-female 

texts of Ukrainians, Russians and Byelorussians have different interpretations and give 

opposite ways of thinking. 

          It is established that the representativeness of the images associated with 

atmospheric phenomena and the celestial sphere is different. In Russian female lyrics, 

compared to Ukrainian lyrics, the images of celestial bodies are extremely rare. In 

Byelorussia they are more frequently used. But they lack in number and emotions in 

comparison with Ukrainian folklore.  

         It should be noted that Ukrainian, Belarusian lyricism is often characterized by 

images of rain, wind, lightning, fog, while the images of frost, snow, blizzards, etc. are 

frequently found in Russian songs. Obviously, such differences are due to the climatic 

indicators. 

           In the course of the study it was found out that the images of birds are used to 

create landscape attributes, although they may have several symbolic meanings. They are 

most quantitatively represented in Ukrainian lyrics, somewhat less in Belarusian folklore. 

A lot of images have been duplicated from specific Ukrainian motives. Russian songs have 

ornithomorphic images with negative shades of meaning and they are poor in image-

symbols. 

            The images of plants (plants, trees, flowers (blossom)) are considered to be 

enriched in a variety of semantic shades in Ukrainian folklore texts. Most of the symbolic 

meanings are positively colored. Among the names of the trees one can find a large 
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number of fruit trees, which is different from Russian and Belorussian folklore. Belarusian 

female lyrics is rich in phytonemuses, although many of them are similar to Russian or 

Ukrainian folklore translation. Examples of Russian female songs are poor in plots, where 

images of plants are present. 

           It has been revealed that in Belarusian, Ukrainian and Russian folklore animal 

images perform several functions, convey certain symbolic values and semantic positive or 

negative colors. The significant feature of Russian poetry is the presence of wild animal 

images in Belarus, while the Belarusian texts are characterized by livestock specificity.  

         In terms of the analysis of Ukrainian female singing, a number of specific national 

images-concepts (images of white linen, fate, hemp, whip, "foreign" and "native" lands, 

the Danube, the image of "three troubles") have been distinguished. Some of them are 

considered characteristic features of Ukrainian folklore, others (for example, the image of 

the Danube) are common among other Slavic peoples. However, all these images 

combined with the poetic means, create a national formula for aesthetic thinking, mental 

characteristics of Ukrainian people and form their own ethical and psychological criteria 

for ethnic thinking. 

           Thus, the research of Ukrainian lyrics in comparison with the similar Belarusian 

and Russian counterparts indicate that the idea about common origin of Ukrainian, 

Russian and Belarusian folklore has served an ideological function for a long time. This 

concept has not been proved by specific facts and was recognized as an axiom. 

         The existing similarities are likely caused by close geographic location and 

borrowings. 

             It has been found out that the most significant evidence of fictitious kinship is the 

fundamental difference in the underlying factors such as mentality, national outlook, moral 

and ethical, aesthetic criteria, folk poetic culture, etc. 

         The comparative studios of female songs among different nationalities make it 

possible to explore not only objects or attempts to create the beauty, but also to distinguish 

the creators’ mental features. In our case, this character is a woman. 
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Keywords: female song, family theme poetry, poetry of everyday life, genre, sub-

genre, poetics, aesthetics, symbol, national specificity of a female song. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Лірична пісня (пісня про любов, пісня про 

кохання, родинно-побутова, пісня про сімейне життя) формує великий пласт 

національної культури українців.  Виникнення пісень тривало століттями, таким же 

чином відбувався і зворотній процес: носії фольклору втрачали у пам’яті тексти. Із 

часом пісенні зразки стає можливим відшукати лише у збірниках, та й то подекуди 

фіксовані з неточностями записувачів. Починаючи від романтичної доби, лірична 

поезія була об’єктом уваги не лише науковців, а й усіх зацікавлених  та залюблених 

у народну пісню. Пізніше науковий запал та любительські інтереси сприяли появі 

численних досліджень, мало відомих, або ж таких, які закладали початки для нових 

теорій і методів. 

На жаль, народна пісенність у наші дні перебуває не в активному вжитку, 

однак із нею пов’язано багато напрацювань, отже, вивчення необрядової лірики не 

втратило своєї актуальності. У зв’язку з появою нових методів дослідження, а то й 

цілих синкретичних наук, зʼявився попит на нове прочитання та аналіз 

народнопісенних текстів. До прикладу, рубрикація лірики за допомогою 

традиційного тематичного критерію не точна, а з розвитком етноестетики, 

етнопсихології, педагогіки, етики, естетики, філософських учень, новітніх 

гендерних напрацювань у сучасному суспільстві зовсім утратила актуальність. 

Велика кількість термінів на позначення цього жанру свідчить про назрілу потребу 

систематизації всього пласту необрядового фольклору.  

Спроба вирізнення жанрових різновидів лірики (дівочі, парубочі, жіночі, 

чоловічі пісні), в основу якого покладено рецептивний принцип, не надто поширена 

в наукових колах. «Жіноча пісня» – термін швидше забутий, ніж новий. Однак, щоб 

простежити історію його становлення, потрібно проаналізувати історію  вивчення 

необрядової пісенності загалом. 

Першопрохідцями у збиранні та дослідженні українського фольклору, звісно, 

є фольклористи, історики, етнографи доби романтизму, завдяки яким з’явилося 

безліч збірників, колекцій, великий фактичний  матеріал і наукові розвідки. Спроби 

аналізу поетики, символіки, рубрикація, систематизація ліричних народнопісенних 
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зразків здійснені у працях М. Максимовича, М. Костомарова, О. Кольберга, 

П. Чубинського, М. Сумцова, Ф. Колесси, П. Куліша, М. Гоголя, В. Антоновича, 

М. Драгоманова, І. Франка та інших. Особливістю наукових розвідок цих діячів є те, 

що практично всі вони, окрім авторів теоретичних опрацювань, були  ще й 

збирачами фольклору. Тому значну частку їхньої роботи займали записи, географія 

поширення, класифікація матеріалу. 

Плідним на вивчення родинно-побутової творчості виявився внесок 

українських фольклористів, серед яких – О. Дей, Н. Шумада, С. Мишанич, 

П. Будівський, І. Денисюк, Р. Кирчів, В. Давидюк, Л. Копаниця, Я. Гарасим та ін.  

Коло зацікавлень цих дослідників різноманітне: жанри ліричних текстів, їх 

систематизація, поетика, естетичні засади, морально-етичні критерії,  символіка, 

образо- та сюжетотворення народних пісень тощо. 

Таким чином, до сьогодні сучасні фольклористи переважно використовують 

предметно-тематичний принцип класифікації лірики, по суті, нехтуючи внутрішніми 

почуттями особистості, про яку йдеться у тексті й автором якого вона є.  

Використання ж названого принципу нівелює сам жанр лірики, зараховуючи, 

наприклад, до пісень про кохання тексти про дівоче щастя, сумну жіночу долю, тему 

батьківства, стосунки між кумами, закоханими, одруженими тощо. Переконливішим 

є такий підхід, за яким варто аналізувати ліричний текст,  врахувуючи  образ власне 

творця пісні, його внутрішній стан, переживання, характер.  

Жіноча пісня як жанровий різновид ліричної пісні змальовує життя молодиці 

після весілля, а це величезний відрізок часу в житті жінки, з його  побутовими 

проблемами, радощами та труднощами. Тому інтерпретація народнопісенних зразків 

саме за такими сюжетними лініями дасть змогу по-новому проаналізувати, 

зрозуміти образ жінки в українських родинно-побутових піснях.  

Мета роботи – використовуючи фольклорні джерела, з’ясувати своєрідність 

жанрового різновиду «жіночої пісні», його ремінісценції в інших жанрах; на основі 

комплексного вивчення розкрити поетичні засоби, образо- та сюжетотворення, 

дослідити символіку, етноестетичні уявлення українців, у результаті порівняльних 

студій окреслити національну специфіку текстів українців, білорусів і росіян. 
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Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань: 

– висвітлити історію дослідження ліричної родинно-побутової пісні;  

– обґрунтувати термін «жіноча пісня», з’ясувати становлення,     характерні 

ознаки цього жанрового різновиду;  

– з’ясувати місце жіночої пісні в контексті інших жанрів фольклору; 

– розкрити найпоширеніші сюжетотворчі мотиви жіночої лірики; 

– виявити поетико-естетичну насиченість, художньо-виражальні засоби, 

символіку найвиразніших образів; 

– узагальнити характеристичні параметри жінки, морально-етичні, естетичні, 

світоглядні, психоемоційні фактори та їх вплив на становлення 

особистості;   

– вирізнити питомо українські образи-символи, притаманні жіночій ліриці; 

– показати самобутність української жіночої пісні на основі порівняльних 

студій з білоруськими та російськими жіночими текстами. 

Предметом дослідження є поетико-естетична система української жіночої 

лірики.  

Об’єкт пропонованої роботи – тексти українських жіночих пісень. 

Джерельною базою дослідження стали регіональні та всеукраїнські жанрово-

тематичні збірники пісень про кохання, родинне життя, збірки народних пісень у 

записах Б. Грінченка, Д. Яворницького, Марка Вовчка, В. Гнатюка, З. Доленги-

Ходаковського, О. Потебні, О. і Ф. Бодянських, розглянуто тексти, записані від 

виконавців фольклору, – Я. Зуїхи, А. Голентюк та ін., а також архівні фонди 

Полісько-Волинського народознавчого центру (від 2005 року – Інститут культурної 

антропології ). 

Теоретичною основою дисертації слугували праці українських та зарубіжних 

учених, зокрема М. Максимовича, М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова, 

В. Проппа, В. Гусєва, С. Лазутіна, Ф. Колесси, І. Франка,  А. Іваницького, Л. 

Копаниці, В. Давидюка, Н. Пастух,  Я. Гарасима й ін. 

Наукова новизна роботи полягає у використанні для дослідження нової 

системи жанрів лірики, що дає змогу точніше, комплексніше простежити поетику, 
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естетичні смаки, виявити національні риси ментальності, морально-етичний 

компонент родинного фольклору, його символіку. Специфіка такої рубрикації 

відкриває можливості по-новому сприймати художній текст, образи ліричних героїв 

та мотивацію їхньої поведінки.   

Методи дослідження – філологічний, етнопсихологічний, порівняльно-

історичний, системного аналізу, рецептивної естетики, герменевтики. 

Практичне значення роботи. Положення та висновки дисертації можуть 

бути використані для подальшого дослідження теоретичних питань жанрології, 

порівняльної фольклористики, для написання посібників, викладання навчальних 

курсів з фольклористики, народознавства, етнології, етики та естетики, укладання 

словників фольклору. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та джерел. Обсяг дисертації – 228 

сторінок, із яких 212 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ I 

УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ПІСНЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Початки зацікавлення усною народною творчістю пов'язані з фольклористами-

укладачами збірників народних пісень, а перші вагомі дослідження фольклору –  у 

передмовах до таких видань. Так, починаючи з 30 рр. ХІХ ст., один за одним 

з'являються фольклорні збірники  М. Цертелєва, М. Максимовича, М. Гоголя,  

М. Костомарова, П. Лукашевича, А. Метлинського,  П. Куліша, І. Рудченка, Вацлава 

з Олеська, В. Антоновича і М. Драгоманова, П. Чубинського, Я. Головацького та ін. 

Крім детальної фіксації зібраного матеріалу, перед дослідниками поставало ще ряд 

завдань, головно – як систематизувати народні твори перед виданням їх у світ. 

«…спроби прочитати будь-який фольклорний текст, легковажачи його жанровою 

належністю, приречені на неуспіх» [103; 28] – побутує думка сучасних 

фольклористів, яка не втратила актуальності протягом двох століть і дотепер.  

Оскільки науковий термін «жіноча пісня» і сьогодні офіційно не введений в 

науковий обіг, а впродовж багатьох років спорадично вживаний у наукових працях 

дещо в іншому значенні, то одне із завдань  цієї роботи –  простежити і з’ясувати 

етапи наукових зацікавлень ліричною піснею загалом та становлення  терміну 

«жіноча пісня» зокрема.  

У сучасній українській фольклористиці в одних джерелах тексти, які 

відображають ліричні настрої жінки, можуть йменуватися піснями про жіночу долю, 

в інших – про кохання, ще інші названі вдовиними. Якби тема кохання в тих чи тих 

його проявах не була основною для всієї лірики, то з цим недоліком, спричиненим  

використанням  предметно-тематичного принципу класифікації, ще якось можна 

було б змиритися.  Та оскільки лірика завжди індивідуальна, то її природу головно 

визначає не тема, а ліричний герой. До прикладу, одна й та ж подія подружньої 

невірності, яка в жінки викликає почуття образи, пригнічення, рідше приниження, в 

чоловіка обертається злістю за приниження. А тема ж одна. І предметний ряд той 

самий – чоловік і жінка. Словом, як з погляду рецептивної естетики, так і 

герменевтики, які визначають сьогодні підхід до лірики загалом і до фольклорної в 

тому числі, предметно-тематичний принцип класифікації став атавізмом.  
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Упродовж ХІХ–ХХ ст. родинно-побутова лірика, зокрема й пісні, які  

стосуються жіночих тем, вивчалися дуже плідно. Проте питання виокремлення 

окремим рядком пісень з чітко заманіфестованим жіночим сприйняттям сімейного 

життя так і не стало предметом хоча б дискусій про доцільність чи недоцільність 

розгляду пісенних текстів і з цього ракурсу. Особливої ваги це питання набуло в 

контексті герменевтичного методу, в якому постать реципієнта посідає особливе 

місце. Таким чином, студіювання родинно-побутових пісень вимагає детального 

аналізу для вирішення проблемних питань  жанрології. 

Початки збору народнопісенної творчості сягають епохи романтизму. 

Оскільки середина ХІХ століття ознаменована тим, що «…звернення до фольклору 

безпосередньо пов’язане з категоріями народності, народної психології, що 

проявляються у використанні народних звичаїв, повір’їв, традицій»[190; 24], то вся 

тогочасна наукова діяльність спиралася лише на збирання, публікації та початки 

системного аналізу народної творчості.  ХІХ століття – епоха територіально 

розділеної держави, в якій народознавці, часто за сумісництвом й історики, були на 

роздоріжжі політичної спрямованості, а відтак ця невизначеність впливала певним 

чином і на наукові звершення в галузі фольклористики. Здійснені спроби наукового 

опрацювання  народної творчості зводилися тогочасними діячами до рубрикації 

фольклорних жанрів, номінування та спроб детального аналізу деяких із них. Т.зв. 

«українська романтична фольклористика» (термін О. Смольницької) представлена 

низкою праць, які, на думку радянських учених, були теоретично слабкими, 

непослідовними  та шкідливими [160; 110]. Проте, фольклористи, першопрохідці у 

дослідженнях народної спадщини, все ж здійснили масштабну роботу над зібраним 

матеріалом, заклавши  міцний фундамент для досліджень своїм наступникам.  

Одним із перших, хто торував шлях на ниві збирачів української 

фольклористики, можна назвати Михайла Максимовича. У збірнику 

«Малороссийские песни. Изданные М. Максимовичем» згадано й жіночі пісні. В 

основу поділу автор кладе тематичний принцип, у результаті чого класифікує 

наведені в ньому пісні на такі групи: мати й дочка; батько й діти; зять і теща; вдова і 

дочка і т.д. На думку упорядника, «песни мущинъ, где видна нежность чувства 
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любви, принадлежат, кажется, к последующему времени. ...Къ песнямъ женским 

можно отнести песни праздничныя и обрядныя… (таковы веснянки, троицкія, 

свадебныя, на обжинки и другія пђсни)…» [123; 9]. Сирітські та вдовині пісні теж 

названо жіночими. У збірнику 1849 року, виданому вже у Києві, Максимович, 

подаючи записи пісень, до жіночих відносить і колискові. 

Як бачимо,  фольклорист убачав сенс у тому, що в класифікації родинних 

пісень зміст визначає основний концентр, виявлений у тому чи тому членові родини, 

між якими виникають колізії, які й провокують відповідні ліричні настрої.  

Питання, суголосні з нашою темою, Максимович порушує в праці «Дні та 

місяці українського селянина».  Заперечуючи В. Пассеку, який пісню про Ганну, що 

«пішла на Дунай по воду», відносить до купальських,  дослідник зауважує, що вона 

«…навіть не дівоча, а чисто жіноча; її співають переважно тещі на повесільних 

забавах, коли ховають кінця!» [124; 112]. Відтак в основу класифікації автор кладе 

не когнітивну рецепцію ліричного героя, а рецепієнта.  

Солідарна з Максимовичевою рубрикація пісень у збірнику «Pieśni polskie i 

ruskie ludu galicijskiego» Вацлава Залеського, польського етнографа, драматурга, 

поета, відомого як Вацлав з Олеська. Виданий у Львові 1833 року, збірник містив 

близько 1500 пісень, яким передувала вступна стаття з поясненнями, яку Ксенія 

Бородін ввважає «… одним з перших теоретичних дискурсів української та 

польської фольклористики…» [43; 60].  

Класифікація пісенної творчості Залеського відрізняється від Максимовичевої  

лише  детальнішою структурованістю. Автор провадить головний поділ усієї лірики 

на ліричну та епічну. Таким чином, коли у пісні співається про кохання, то 

зрозуміло, що вона створена й виконується жінками. Коли ж йдеться про 

господарські або історичні події – це справа суто чоловіцька.  

Як слушно зауважує Ксенія Бородін,  в основі цього поділу – змістовий 

чинник і належність особи до певного обряду, тому зрозумілою є номінація 

жіночими піснями тих, де змальовано ритуал проводжання чоловіків на полювання 

чи на військову службу [44; 239]. Ось чому до т. зв. жіночих текстів потрапили 

пастуші, військові, про опришків і под.    
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Тим не менше, поділ пісень у цій рубрикації наводить на думку про загальну 

пріоритетну участь жінки у у процесі піснетворення – частка  «жіночих» пісень тут 

не до порівняння перевершує  чоловічі, оскільки вони переважно обрядові, а 

пісенний супровід обрядів – суто жіноча прерогатива. Залеський виводить: 

А) пісні для різних урочистостей (заручальні, весільні, хрестильні, 

поминальні); 

В) пісні для різних обрядів і святкувань (гаїлки, соботки, колядки); 

С) пісні для різних сільських робіт і забав, а також пісні різних станів 

(селянські та обжинкові, пастуші, мисливські, військові, пісні опришків); 

Д) пісні для різних сільських гулянь (до застілля і до танцю (козака, польки, 

мазура, краков’яка, шумки, коломийки)); 

Е) любовні пісні, переважно думки, та інші різноманітні твори різного 

складу [44; 239–240]. 

«Чоловічих» пісень фольклорист виділяє значно менше, обмежуючи їх 

кількість тими, що стосуються державних подій або власне історичними та тими, які 

стосуються окремих осіб [44; 240]. 

Звісно, така класифікація далеко не претендує на сучасне застосування 

(принаймні через змішування обрядових та ліричних пісень), проте вже тоді, на 

початках зародження фольклористики, Вацлав Залеський, посилаючись на свого 

попередника Вука Караджича, звертає увагу та акцентує на відмінностях між 

народними творами, які супроводжують різні особи. 

До фольклористів, котрі, крім збирацької роботи, займалися питаннями 

жанрової належності пісень, належить і Зоріан Доленга-Ходаковський (Адам 

Чарноцький).  Фактично він і поклав початок сучасній загальноприйнятій 

класифікації ліричних пісень. Виділяючи з-понад 2 тис. записаних текстів  

танцювальні, баладні, жартівливі, історичні,  календарно-обрядові, родинно-

обрядові, родинно-побутові пісні, останні він розділяє на: пісні про кохання, пісні 

про сімейне життя, колискові. Усі тексти на тему важкого подружнього життя, 

зокрема й жіночого, потрапили до пісень про сімейне життя, всі решта, на думку 

фольклориста, – про закоханих, про щасливі відносини – це пісні про кохання. До 
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слова, жартівливі та сатиричні твори відділені автором класифікації  в окремі, 

самостійні рубрики. 

Тематичний принцип, покладений фольклористом в основу поділу народної 

творчості, використовують і в сучасних наукових студіях. Такий внесок у 

теоретичне напрацювання на той час був великим звершенням у науці.  

1836 року вийшла друком збірка народних пісень «Малороссийские и 

червонорусские народные думи и песни» Платона Лукашевича, яка вважається 

першим збірником пісень з усієї етнічної території тогочасної України. Праця 

компілятивного характеру, хоча цінна новизною представлених текстів (частина 

пісень зібрана автором, інші твори – з інших збірників) не має теоретичних засад, 

окрім окремих важливих нам згадок. У передмові етнограф, зазначаючи про 

вимирання народної творчості на Україні, говорить, що з десяти парубків невідомо 

чи знайдеться хоча б один, який заспіває якусь «мужицьку» пісню, а то й зовсім 

«женскую». «Не знаючи великоруських народних пісень, малоруські дівчата 

співають одні й ті ж…» [120; 6], – вважає Лукашевич.  Тексти пісень у збірнику 

вміщені за тематичними та жанровими ознаками. 

Тим часом на Західній Україні  1837 р. з’являється альманах «Русалка 

Дністровая» авторства Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича та 

Якова Головацького, діячів більш відомих  як очільники гуртка «Руська трійця».  

У короткій передмові Івана Вагилевича «Передговор к народним  руским  песням»  

автор стисло характеризує народну творчість.  У розвідці йдеться про «думи» (по 

суті, сучасні українські історичні пісні), в яких «…розцвитає  лицарскими ділами 

буйність» [47; 14].  У таких творах  зафіксовані описи лицарських боїв, напади 

татар, оборона рідного краю, змальовані мужні князі, опришки та гетьмани. «Думки 

(пђснђ жіноцькі)» – така назва, на думку Вагилевича, характеризує іншу частину 

пісень, які «…провђвают  буйною гарностію, і зажегненими чувствами,   

повязаними з журбою и тугою» [47; 16]. По суті, до другої частини пісень Вагилевич 

відніс усі, у тому числі дівочі та обрядові, окрім історичних.  Логічно, що за такою 

класифікацією пісні, котрі супроводжують обряди, тобто певні обрядодії у побуті, 

матимуть безпосереднє відношення до жінки. Такий поділ пісень на чоловічі та 
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жіночі утворився умовно саме через сферу стосунку до чоловічої чи жіночої частини 

населення, проте  не набув подальшого осмислення та глибшого доопрацювання. На 

думку фольклориста, «…пђсня,  що нею молодец тужит по свођй небозђ, не 

відличає-ся від думки, що ю мила спђває у тузђ по милим» [47; 17]. Таким чином, у 

такому поділі критерієм для розподілу пісень буде не головний герой, а тематика 

пісні – розлука двох закоханих. 

Початок сучасного предметно-тематичного принципу класифікації заклав 

Амвросій Метлинський.  Класифікація пісенного фольклору запропонована в його 

праці «Народные южнорусские песни (Издание Амвросия Метлинского)» (1854) 

зорієнтована на найголовніші етапи в житті людини: колискові, про кохання, 

весільні, родинні, поминальні і под. Посутньою вадою у цьому поділі є те, що  

фольклорист не розмежовує родинно-побутову та родинно-обрядову лірику. Тим-то 

Микола Сумцов свого часу звернув увагу, що «поділ пісень у Метлинського трохи 

заплутаний і недоладний» [164; 6]. 

На думку сучасного фольклориста Петра Будівського, «…справді по-

науковому підійшов до розв’язання проблеми класифікації української родинної 

пісні Павло Чубинський» [45; 6]. Зібравши цінний фольклорний матеріал, едитор 

після дворічної наукової експедиції видає семитомний збірник «Труды 

этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край», п’ятий том 

якого містить родинні пісні та пісні про кохання.   Використовуючи цінний, багатий 

матеріал, відомий етнограф запропонував досить детальний поділ пісень, що 

стосуються сімейного життя. Проте в основу знову ж таки поклав тематичний 

критерій. Незручності такого поділу для аналізу фольклорних творів виявляються в 

тому, що спільні мотиви, як от: розлад з родом; заміжжя; згода в сім´ї; тяжке 

становище жінки, чоловіка; взаємини жінки і сім´ї чоловіка; повторне заміжжя;  

діти – можна знайти в текстах одразу  кількох підрозділів. Михайло Драгоманов 

схвально відгукнувся на вихід збірника, відзначивши його унікальність, проте не 

стримався з критикою на адресу фольклориста «за систематику повір’їв та 

пісень» [164; 12].   
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Зібраннями, записами та аналізом народних пісень займається і відомий 

славіст, письменник, перекладач Осип Бодянський. 1835 р. виходить одна з його 

перших серйозних праць  «О народныхъ спђванкахъ или свђтскихъ пђсняхъ  

словаковъ въ Венгріи», в якій автор аналізує слов’янські пісні. Всі здогадки і 

опрацювання фольклорист згодом застосує до українських (малоруських) пісень у 

своїй дисертації «О народной поэзіи славянскихъ племенъ» (1837). Тут матеріали 

супроводжуються  детальним порівняльним аналізом народної творчості слов'ян – 

українців, росіян, поляків, литовців та ін.   Бодянський підкреслює легкість, ліризм 

та вишуканість української поезії, звертає увагу на їх поетику, вишукану мову та 

музикальну природу. Фольклорист підкреслює несхожість українських та 

російських пісень, а ознакою для  їх  розрізнення і порівняння вважає «…ступінь 

естетичного досвіду, на вершині якого є викладова драматична форма» [54; 129] . 

Деяку інформацію  в дисертації Бодянського  репрезентує згадка про «женские 

песни». Сум за коханим, який боронить Україну,  самотність, журба і докори, 

поодинока радість,  ремствування та відчай – ось найхарактерніші ознаки таких 

пісень. Аналіз цих народних творів автор підтверджує фольклорними зразками, як-

от: «Ой піду ж я, піду, та з цього краю піду», «Вкоротіть життя мені, будьте 

милостиві» та ін.  Аргументуючи свої твердження прикладами пісень, фольклорист 

звертає особливу увагу на природність, народну самобутність,  точність,  

правдивість почуттів та емоцій  ліричного героя.  

Важливу інформацію для вивчення народних пісень становлять праці яскравих 

адептів культурно-історичної школи Михайла Драгоманова та 

Володимира Антоновича,  завдяки безпосередній участі яких у 1874–1875 рр. 

побачив світ двотомний збірник «Исторические песни Малорусского народа».  У 

ньому  систематизовано  історичні пісні відповідно до певних історичних епох. Ці 

видання набули великої значимості у фольклорних колах і багатьма були поціновані 

як такі, яким немає рівних. 

Звісно, на цьому народознавча діяльність Драгоманова та Антоновича не 

вичерпується. Вони написали чимало праць, де вміщені авторські напрацювання  чи 

побіжні коментарі  щодо ліричних пісень. Так, на думку Драгоманова, образ Марії 
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Кочубеївни з Пушкінської «Полтави» навіяний «…жіночими українськими піснями, 

так повними ніжности і палкости» [79; 56]. 

У найповнішому зібранні фольклористичних праць Драгоманова, яке вийшло 

друком у Львові завдяки Михайлові Павлику, знаходимо думку фольклориста про 

необхідність класифікації пісень відносно культурних періодів, у які ті створені. 

Зокрема, автор відносить до найархаїчніших фольклорні твори «натуралістичної 

епохи», в яких проявлений «драматичний характер». На думку Драгоманова, такі 

пісні «… малюють риси грубшого побуту, що власне задержали ся в обрядових 

пісьнях…» [76; 96]. У замітці до праці фольклорист зазначає, що в таких піснях «… 

як хороводних, так і весільних, відносини до жінки грубші, родина виходить далеко 

патриярхальнішою, ніж у пісьнях любовних і родинно-свояцьких, необрядових» [76; 

96–97].  

Драгоманов поділяє усі побутові (тобто необрядові) пісні на: пісні життя 

особистого (любов, розривки, сум), пісні життя родинного (весільні, свояцькі, 

вдовині, сирітські і т.под.); пісні життя економічного і станового (хліборобські, 

ремісницькі, чумацькі, бурлацькі і т.д.); пісні життя політичного (часів дружинно-

княжих, козацьких, гайдамацьких, рекрутсько-крепатських, новіші пісні про волю). 

Пісні «без побутової безпосередности» фольклорист виділяє в окремий розділ  під 

назвою «Поученє й штука в пісенній формі», куди входять сатира, карикатура, 

балади, пародія тощо [76; 97].  

1928 р. у збірнику Історико-філологічного відділу Української АН вийшла 

друком стаття Агатангела Кримського з промовистою назвою «Як треба 

класифікувати народні пісні», в якій пролунала критика щодо систематизації 

пісенної творчості Драгомановим і Антоновичем.  На думку автора статті,    такий 

розподіл вигідний лише тому, хто бажає вивчити «реальний народний побут» [114; 

164]. 

Натомість у праці запропонована власна  класифікація, в якій, на відміну від 

жанрового розподілу  Драгоманова, відсутні історичні пісні. Уся лірика тут 

відповідно поділена на три відділи: 

1) пісні релігійно-філософсько-етичні; 
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2) пісні житейські, побутові; 

3) пісні жартівливі, або гумористичні [114; 165]. 

Другий відділ, який передусім цікавить нас, містить такі різновиди: одні пісні 

торкаються особистого (сімейного) життя, інші – громадського. Пісні заколисні, 

дитячі, пісні молодих літ, тобто пісні про кохання, у яких автор виділяє такі теми: 

врода милого/милої, палке кохання, утрата дівоцтва, шукання пари тощо. Цей 

підрозділ виділяє й пісні «…суб’єктивної індивідуальної психології» [114; 166]. Ще 

один різновид – пісні подружні з відповідною тематикою – відображають усі 

поетапні аспекти  сімейного життя [114; 166]. На думку автора класифікації, 

намагання удосконалити поділ народних пісень, осмислити та створити нову 

рубрикацію є необхідною потребою фольклористів.  

Цінними бачаться в цьому плані й праці Філарета Колесси «Огляд 

українсько-руської народної поезії» (1905),  «Ритміка українських народних пісень» 

(1906–1907), «Українські народні думи у відношенні до пісень, віршів і походження 

голосінь» (1920–1921), «Українські народні пісні на переломі 17–18 ст.» (1928), 

«Українська усна словесність» (1938) та ін.  

На думку Колесси, «…в любовних піснях без порівняння частіше й ширше 

оспівується почування дівчини й жінки, як почування мужчини; з цього можна б 

догадуватися, що любовні пісні складало здебільшого жіноцтво» [98; 86–87].  

Фольклорист іде далі у своїх міркуваннях щодо колективних почувань в 

календарних піснях, натомість любовна лірика XVІІ ст.  «…є вже сильно 

індивідуалізованою й витонченою, підноситься до вислову особистих інтимних 

почувань» [98; 84]. 

У праці «Огляд українсько-руської народної поезії» (1905) усю родинно-

побутову лірику музикознавець іменує «піснями з житя родинного і 

особистого» [99; 241], де поділяє усі ці фольклорні твори на такі «відділи»: весільні 

(як найдавніші зразки родинної лірики), приколискові пісні, «найбагатшим 

відділом» Ф. Колесса називає любовні пісні. До цієї класифікації також входять 

«пісні про подружє», які «…оспівують переважно лиху долю замужної жінки і 

складаються на сумний образ жіночої неволі» [99; 248]. Фольклорист зупинився за 
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крок до того, аби дати назву цьому жанровому різновиду родинно-побутової лірики, 

хоча досить детально проаналізував і виокремив найголовніші мотиви жіночих 

пісень: «силуваний шлюб, брак любови між подругами, лихий муж, п’яниця, нелюб, 

лиха свекруха, неприхильна родина мужа, розлучниця…» [99; 248]. Примітно, що у 

цій праці автор звертає увагу на недосконалість поділу пісень, зазначаючи, що «…не 

можна придумати такого докладного поділу пісень, щоб у найменьших подробицях 

відповідав пісенному материялови…» [99; 260].  

Філарет Колесса одним з перших відмітив єдність слова і музики у піснях, а 

відтак  своїми етномузикологічними розвідками заклав міцні підвалини для наукової 

діяльності не лише народознавців, а й майбутніх  музикознавців. Фольклорист у 

своїх працях звертає увагу на естетичну складову в ліричних піснях; порівнюючи їх 

з історичними піснями та думами, називає народні твори «з особистого й родинного 

життя» «найоригінальнішими творами» серед усіх інших [100; 104].  

Не всі фольклористи-збирачі переймалися, як класифікувати зібраний 

матеріал і як подати читачеві в друкованому вигляді. Головним завданням вважали 

зафіксувати, зберегти від забуття.  

Показовим у цьому сенсі є ставлення Миколи Гоголя. Пісні, зібрані 

письменником, у переважній більшості (крім збірника історичних пісень) не піддані 

жанровій-тематичній класифікації, адже, на думку дослідника,  «разделения не 

нужно в песнях. Чем больше разнообразия, тем лучше. Я люблю вдруг возле одной 

песни встретить другую, совершенно противного содержания» [59; 248].  

З глибокою цікавістю Гоголь спостерігає за виданнями збірників 

Максимовича, Срезневського, Доленги-Ходаковського, долучається сам до збирання 

пісень, вважаючи це своїм великим обов’язком.  

Одначе письменника більше захоплює  нерозривна єдність  та вплив історії на 

буття народності, на його ментальність і народну творчість, тому, на його думку, 

«пісні малоросійські можуть цілком назватися історичними, тому що вони не 

відриваються ні на мить від життя і завжди відповідають тодішньому моментові і 

тодішньому стану почуттів» [58; 1424]. 
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Важливою для нас є інформація про ще одного фольклориста, який цікавився і 

зробив крок уперед у дослідженні пісень, їх аналізу та естетичної вартості, – 

Пантелеймона Куліша. «Книга зробила велике вражіння і була ухвалена за багатий 

зміст і особливо за яскраву одголосність народного життя» [164; 9] – так Микола 

Сумцов охарактеризував збірку Куліша «Записки о Южной Руси» (1856–1857). 

Аналізуючи «Думу про Марусю Богуславку» у своїх  «Записках…», автор  в 

коментарях до неї   зазначає, що «жиноцкихъ не поють козаки (или вообще – 

мужчины); козацьких не поють женщины…» [85; 215]. Тим часом ця цитата передає 

головну концепцію герменевтичного методу щодо класифікації родинно-побутових 

пісень: означення пісні залежить від того, хто її виконує, від  головного  «носія» 

почуттів та переживань; «жанр фольклорного твору унікалізується саме моментом 

його виконання та особистістю виконавця» [56; 19] (виділення наше – І.М.). 

Заслугою Куліша, без сумніву, є те, що фольклорист продовжив наукові 

починання своїх попередників, займаючись дослідженнями питань в галузях 

поетики, історичності народної спадщини, її  генетики та систематизації. Одним із 

перших етнограф звернув увагу на музичний аспект в українській пісенності, 

приділяв значну увагу морально-естетичній наповненості. У пізніших 

напрацюваннях фольклорист поділятиме усю пісенність на історичну та побутову 

(або ж жіночу). 

Цінною бачиться нам діяльність ще одного яскравого виразника культурно-

історичної школи Миколи Костомарова. Варті уваги його дослідження у царині 

поетики, естетики, етнопсихології, жанрології народної спадщини.  

Монографія фольклориста «Об историческом значении русской народной 

поэзии» (1843)  засвідчила новий етап у студіюванні фольклору. У ній здійснено 

спробу класифікації пісенних зразків відповідно до історичних періодів. Примітно, 

що у частині праці, що має стосунок до аналізу народної пісенності, Костомаров 

зазначає, що «молодиця», замужняя женщина встречается большею частию в песнях 

шуточных, или же в таких, где описывается несогласие брачной четы» [109; 170]. За 

твердженнями фольклориста, існують і такі пісні, в яких змальовано жінку ( чи то 

пак незаміжню дівчину) і її щирі почуття закоханості або кохання. Так, 
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М. Костомаров вважає, що до великої групи пісень, «що стосуються сімейного 

життя», варто віднести весільні, колискові, похоронні та причитання. Любовні (пісні 

про кохання), очевидно, належатимуть до окремого розряду пісенних зразків. 

Розвідка фольклориста «Две русские народности» (1861) сприяла глибшому 

дослідженню етноментальних рис слов’янських народів із вказівкою на їх 

фундаментальні відмінності.  

Кінець XIX – початок XX століття – плідний період, пов'язаний з 

продовженням масштабних досліджень та записів народних пісень, черговими 

спробами їх систематизації та аналізу. Це час активної роботи таких збирачів 

фольклору  як Марко Вовчок, Степан Руданський, Леся Українка, фольклористів – 

Володимира Гнатюка, Івана Франка, Олександра Потебні, Бориса Грінченка, Дмитра 

Яворницького та багатьох інших. 

1895–1900рр. – період виходу у світ відомого чотиритомного видання 

«Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней 

губерниях» авторства Бориса Грінченка. Будучи істориком, літературознавцем, 

лексикографом, політиком, науковець пройшов довгий шлях від російськомовного 

«фольклориста-початківця» до кваліфікованого знавця народної спадщини.  

У третьому томі збірника  Грінченко здійснює такий поділ пісенної творчості: 

І. Песни культа и періодіческія (колядки, щедривки, веснянки и весняни 

гулянки, русальни, троецки, купалови та ін.) 

ІІ. Песни жизни личной (кохання, піяцьтво). 

ІІІ. Песни жизни семейной (чоловикъ та жинка, батькы й диты, удова, весилля, 

дытячи писни). 

IV. Песни жизни экономической и сословной. 

V. Песни жизни политической. 

VI. Сатира и шутка. 

Окремий розділ становлять «Весильны песни» та опис самого обряду, який ці 

пісні супроводжують [60; 12]. 

Варто зазначити, що попри такий детальний поділ народних пісень стосовно 

сфер людської діяльності, чи не кожен  розділ містить фольклорні тексти, мотивами 
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яких є сімейне життя, жіноча нелегка доля, а головним ліричним героєм – жінка, 

наділена страдницькими почуттями та вольовим характером. 

Масштабні дослідження у фольклористиці пов’язані з іменем Івана Франка, 

не лише відомого письменника, літератора, громадського діяча, а й кваліфікованого 

етнографа. До найважливіших, що мають стосунок до наукових студій народної 

пісенності, можна віднести такі праці: «Жіноча неволя в руських піснях народних» 

(1883), «Jak powstają pieśni ludowe?» (1887), «Спроба систематики пісень XVIII віку» 

(1908), «Студії над українськими народними піснями» (1913) та ін. 

Ще в гімназійні роки Франко, збираючи до своїх зшитків пісенні записи, 

укладає їх таким чином: любовні; полюбовні й дівоцькі; парубоцькі й вояцькі; 

сміховинні; обрядові пісні. Молодий фольклорист показує високий рівень 

освіченості та розуміння предмету дослідження. Звісно, зважаючи на початки 

наукового зацікавлення народною творчістю Франка,  погрішності в цій 

класифікації є незначними.    

Аналізуючи  пісні з мотивами жіночої долі у статті «Жіноча неволя…», не 

претендуючи на науковість, фольклорист образно називає такі фольклорні тексти 

«жіночими невольничими псалмами» [181; 211].  Більшою мірою автор звертає 

увагу на деякі естетичні  критерії таких пісень, завважуючи, що «…між жіночими 

піснями руського  народу стрічаємо дуже багато так сумовитих, так жалібно 

болющих…» [181; 211]. Вживаючи назву «жіночі пісні» саме в такому контексті,  І. 

Франко вже важить не на виконавців, а лише на героїв таких пісень, звертаючи 

увагу найперше на  емоційну пригніченість та сум їх головних героїнь. Звісно, 

термін «жіноча пісня» тут сприймаємо (як і в попередників Франка) не як жанровий 

різновид, а як поняття, яке самоозначається таким чином лише через центральну 

фігуру пісні – жінку. Також у цій праці Франко акцентує увагу на недавнє 

походження таких пісень, вважаючи їх, окрім деяких мандрівних, «новішого, майже 

сучасного походження» [181; 211]. Їхню новизну виказують і нові слова, і події, що 

там зображені. 

Неможливо не сказати про вагомість фольклористичної діяльності ще одного 

відомого українського діяча – Михайла Павлика, котрий у співпраці з Іваном 
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Франком працює над різними жанрами народної творчості. Фольклориста (як і його 

колегу) цікавлять передусім пісні, а саме про важке становище жінки у них. Пісні, 

які співають, наприклад, під час весільних обрядодій є тільки «декораціями» для 

«властивого драмату» (М. Павлик). На думку дослідника, саме новіші твори 

показують істинний стан соціально-побутового життя, зокрема й жіноче. 

Фольклорист працює над розвідкою «Неволя женщин», яка щоправда лишилася 

незавершеною. 

Цінними бачаться праці, не рахуючи великої кількості менш масштабних 

публікацій, Олександра Потебні, якого вважають засновником багатьох напрямів 

досліджень,  психофольклористики в тому числі. Магістерська дисертація «Про 

деякі символи в слов’янській народній поезії» (1860), численні рецензії, розвідки, 

найвідоміша серед яких «Пояснення малоросійських і споріднених народних 

пісень» (1883, 1887),   дають підстави своєю цінністю віднести їх автора до переліку 

найвидатніших фольклористів кінця ХІХ століття.    

Збірка народних пісень, зібраних Потебнею, доступна нам у пізнішому 

виданні 1988 року, укладена з  рубрикацією народної творчості. Поруч із 

календарно-обрядовими, соціально-побутовими, жартівливими фольклорними 

текстами, видання містить і родинно-побутові, серед яких виділено пісні про 

кохання та про сімейне життя. Жанрово-тематичний принцип, поширений в 

радянській фольклористиці, як бачимо, був актуальний ще в ХІХ столітті. 

Народні пісні стали свого часу об’єктом дослідження Дмитра Яворницького, 

відомого в наукових колах археолога, історика, етнографа, фольклориста, 

письменника. Не вдаючись до змістовного опрацювання діяльності дослідника в 

царині фольклористики, все ж варто сказати, що Яворницький здійснив значний 

внесок – ним зафіксовано  близько тисячі українських пісень. Ліричні пісні теж 

стали об’єктом уваги фольклориста.  До пісень про особисте та родинне життя 

фольклорист відносить колискові, пісні про кохання, весільні, родинно-побутові і 

жартівливі пісні [186; 72]. 

Дослідженням народних родинно-побутових пісень займався 

Степан Руданський. Фольклорні тексти впорядковані на основі жанрово-
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тематичного принципу. Дослідник поділяє пісні таким чином: соціально-побутові та 

родинно-побутові. Останні, за Руданським, названі любовними, поділяються на 

смутні та веселі. В аналогічному напрямку працювало немало інших фольклористів 

або ж небайдужих до народної спадщини збирачів.  

Ще одним джерелом вивчення пісенної творчості є діяльність одного з 

«найбільш працьовитих і талановитих теперішніх галицьких етнографів» 

Володимира Гнатюка (М. Сумцов). Великий знавець та дослідник українських 

анекдотів, легенд, коломийок, фольклорист публікував на сторінках Записок 

Наукового Товариства ім. Шевченка народні пісні, провадив аналіз та зробив спробу 

їх рубрикації. Щодо родинно-побутової пісенності, окрім балад, віднесених сюди, на 

думку Гнатюка, «… колискові пісні відкривають, а пісні про стосунки батьків і дітей 

замикають коло сімейних відносин» [163; 136]. 

Своїми напрацюваннями у царинах етнографії, археології, фольклору 

дослідники  дорадянського періоду заклали міцне підґрунтя для подальших 

наукових звершень. Хоча їхні дослідження на той час не набули науковості, бо ж в 

переважній більшості навіть ненаукова пафосна термінологія виказувала це. Однак 

усі сучасники та послідовники Максимовича, засновники культурно-історичної 

школи, своїми монографіями «…забезпечили їй досить суворий і високий ступінь 

апробації» [56; 20]. Початок дослідження ж фольклору загалом неможливо уявити 

без ретроспективи до напрацювань  романтиків. 

Наступний етап досліджень теоретичного літературознавства, а одночасно і 

фольклористики у ХХ столітті ознаменував поглиблення, пошук нових, невідомих 

дотепер думок, які згодом були викладені науковцями у теоріях та цілих системах 

жанрових класифікацій.  

Популяризація української пісенності в світі – заслуга фольклориста, 

літературознавця, укладача збірників народної творчості  Григорія Нудьги. Його 

праці, а їх немало –  (Пісні літературного походження в українському фольклорі» 

(1940); «Українська пісня за кордоном» (1958); «Українська пісня серед народів 

світу» (1960); «Слово і пісня» (1985); «Українська пісня в світі» (1989) – 

розповідають про велич та незбагненну красу лірики українців, підкреслюють її 
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культуру та наповнення загальнолюдськими цінностями. Дослідження Нудьги його 

сучасники вважають новими та сповненими об’єктивності, а сучасні фольклористи 

використовують як актуальне і дотепер. 

Наукове обґрунтування поетичного наповнення, естетичної вартості народної 

пісні, її генеалогічні витоки – ці та багато інших питань є наріжними у  працях 

Олексія Дея, українського фольклориста, експедитора, укладача багатьох збірників 

пісенної творчості. З-під його пера виходить дослідження «Поетика української 

народної пісні» (1978).  

Неоднозначні питання класифікації пісень науковець намагається вирішити у 

своїх працях таким чином: пісні про кохання та про родинне життя, на його думку, – 

складові родинно-побутової лірики. Колискові та дитячі твори автор визначає як 

окремий жанр [185; 126–127].  

Наукову цінність становлять для нас напрацювання Наталії Шумади, відомої 

української дослідниці. Фольклористка працює над пісенною творчістю на 

загальнослов’янському ґрунті, простежує розвиток деяких жанрів української 

народної творчості, звертаючи особливу увагу на питання класифікації. 

На думку дослідниці, усю лірику варто поділяти умовно: родинно-побутові та 

соціально-побутові пісні з рядом жанрово-тематичних груп [185; 131]. 

У монографії  «Сучасна пісенність слов’янських народів»  (1981), де 

проаналізовано творення та побутування українського пісенного фольклору, 

Шумада  звертається й до поетики ліричної пісні. 

 На думку авторки, пісня «… за своєю специфікою фокусує увагу на особі 

співака, відображаючи його внутрішній світ, характер, темперамент, 

світовідчуття» [185; 182]. Однак думка про вагому роль особи-виконавця не 

реалізувала себе далі цієї цитати, не знайшовши свого теоретичного вираження у 

спробі класифікації пісень.  

Важливі засади до утвердження етноестетики як науки закладені у працях 

відомого дослідника, теоретика, збирача народної спадщини Івана Денисюка. 

Наукова спадщина фольклористів-романтиків, найновіші напрацювання  лягають в 

основу у вчення Денисюка про національну специфіку українського фольклору. 
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Питання жанрової належності текстів, їх поетики та естетики крізь призму 

національного – ось те, над чим розмірковує у своїх працях автор. Особливою 

заслугою фольклориста є його напрацювання в царині етноестетики, вивченні 

ментальності українців. На основі народних текстів дослідник визначає 

«добропрекрасне» (І. Денисюк) як естетичний ідеал українського народу. 

Продовжуючи традиції М. Костомарова («Дві руські народності»), В. Антоновича 

(«Три національні типи народні»), П. Юркевича з його «філософією серця» та ін., 

фольклорист підкреслює унікальність етносу українців, їх високу національну 

культуру та самосвідомість, що не могло не відбитися у піснях, думах, щедрівках  та 

інших жанрах.   

До рубрикації українського пісенного фольклору має стосунок український 

дослідник Степан Мишанич. До ліричних пісень фольклорист відносить уже 

традиційні для цієї класифікації тематичні групи: пісні про кохання, пісні родинного 

життя, а також колискові, суспільно-побутові (козацькі, чумацькі, антикріпосницькі, 

наймитські, заробітчанські, емігрантські, рекрутські, солдатські) та пісні 

літературного походження [128; 365–375].  

Укладанням найновішої схеми класифікації фольклору маємо завдячувати 

Романові Кирчіву, відомому досліднику української словесності. Беручи 

визначальною формулу «форми – види – жанри», автор відносить до позаобрядового 

пласту такі жанри: билини, думи, історичні пісні, балади, співанки-хроніки, 

соціально-побутові пісні, любовна і родинна лірика, духовні пісні та вірші, 

коломийки, пісні літературного походження та деякі інші пісенні форми.  Звісно, 

неточності такого поділу відразу впадають в очі: чи не є лірикою  соціально-

побутові пісні? Якщо так, то тоді ліричними зовсім не можна назвати билини, думи, 

історичні пісні чи балади. Адже ці жанри, на думку Софії Грици, – українська 

пісенна епіка [61; 23]. Куди маємо віднести пісню про нерозділене кохання та в 

результаті –  тяжку жіночу долю – до любовної чи родинної пісенності? Де в цій 

рубрикації місце жартівливій пісні, яка за тематикою  та формою вираження може 

належати до різних жанрів? Ці та ряд інших запитань – серед актуальних у сучасній 

теоретичній фольклористиці. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


36 
 

Окреслює та аналізує весь пісенний фонд низки етнографічних регіонів праця 

Кирчіва «Із фольклорних регіонів України». Автор у ній зазначає, що на Бойківщині 

з усіх родинно-побутових (до них дослідник відносить і колискові) 

найпоширенішою є пісня про жіночу долю (навіть у весільних співах звучить ця 

тема). Гуцульщина представлена коломийками інтимної та родинно-побутової 

тематики. Для Лемківщини характерні «співанки» (або «короткі співанки», 

відрізняючись таким чином від «довгих» – балад). Автор зазначає, що «найчастіше 

це пісні з домінуючим сумним настроєм, пісні про жіночу недолю» [95; 186]. Щодо 

Полісся, то цей етнографічний регіон представлений пісенністю, в якій «… любов з 

широким і різноманітним спектром властивих для цієї теми мотивів, розлука, 

сімейне життя (щасливе і сумне, невдале), вираз почуттів і настроїв, зумовлених 

різними аспектами особистого життя» [95; 230].      

Попри те, що активним записуванням фольклорної спадщини займалися 

поети-романтики ще у ХІХ столітті, збір та видавництво нових збірників 

продовжують і їх наступники. ХХ вік багатий низкою фольклористів, подекуди 

звичайних аматорів, які своєю працею надолужують недопрацьоване у 

фольклористиці. Так, уже увійшли у її історію такі експедитори як Гнат Танцюра 

(збирає фольклор на Поділлі), Олександр Стеблянко (Слобожанщина), Іван Гурин 

(опрацьовує третину площі України), Анастасія Присяжнюк (Поділля), Михайло 

Мишастий, Мирослав Мицик та ін. Завдяки цим натхненникам, зібрані тисячі 

текстів усіх жанрів народної творчості, серед яких велику кількість становлять 

родинно-побутові пісні. Яким чином, за яким принципом вони укладені в збірники?  

Варто сказати, що укладачі, фольклористи намагаються знайти особливий 

підхід до схеми поділу, підбираючи до жанрових різновидів спеціальні 

найменування текстів. Інколи це фіксовані назви, які природнім шляхом виникають 

у народній творчості (як зазначає у своїй праці Р. Кирчів). В інших випадках такі 

назви надають самі укладачі. До прикладу, Г. Танцюра називає один з циклів «… 

піснями з-під нагайки-дротянки» [73; 64].  

Так, український фольклорист, етнограф Гнат Танцюра, відомий своїми 

записами «Пісень Явдохи Зуїхи», систематизує тексти за традиційним ідейно-
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тематичним принципом в окремих виданнях. Наприклад, «Молодощі-любощі», 

«Народні пісні про кохання та розлуку», «Збірник пісень про жінку», «Збірник 

пісень про матір» та ін.  До теми «Мати в народних піснях» упорядник розробляє 

такі підтеми: а) мати-вдова з малими дітьми; б) мати допомагає дорослим дітям; в) 

дорослі діти шанують стару матір [73; 70]. Зрозуміло, що загальний підхід до 

класифікації пісень відсутній, тому таким чином автор намагається деталізувати 

матеріал, розподіляючи його настільки детально. 

Михайло Мишастий укладає свої записи теж за допомогою ідейно-

тематичного принципу. До лірики відносить родинно-побутові, пісні про кохання та 

жартівливі. 

Таким чином наукові досягнення фольклористів ХХ століття 

характеризуються розмаїттям думок та теоретико-практичних напрацювань у галузі 

жанрології.  Попри те пропоновані класифікації є дуже загальними. Лишаються 

остаточно нез’ясованими  багато питань, як-от:  спільне коріння обрядової та  

необрядової поезії, критерії до визначення жанрових різновидів лірики, походження  

та вплив одного жанру на інший тощо.    

Події останніх десятиліть ХХ  та новітнє ХХІ століття приносять свіжі віяння і 

в наукові виміри. Частково актуальні проблеми жанрології представлені в 

напрацюваннях сучасних фольклористів, літераторів, музикознавців. Тема 

естетичного наповнення ліричної, зокрема жіночої пісні, хоча досі не розкрита в 

працях науковців, однак побіжно питанням естетичного наповнення інших жанрів 

народної творчості займаються дослідники фольклору,  теоретики таких наук як 

етика, естетика, психологія  тощо.  

Значний внесок у дослідницький набуток родинно-побутової лірики вкладає 

новочасний фольклорист Петро Будівський. У своїй монографії «Українська 

народна лірика про сім’ю та побут» (1993) провадить аналіз родинно-побутових 

пісень, простежуючи, як соціально-економічні, суспільно-політичні та локальні 

чинники впливають на сім’ю в українській пісні.  Дослідник робить огляд праць-

досліджень родинно-побутових пісень, де йдеться зокрема і про «пісні заміжньої  

жінки», звертає увагу на історичні чинники, коли «постійні війни чоловічого 
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населення далеко від сім’ї розвинули в жінок самостійність, вони стали головними 

виховательками молодого покоління» [45; 30]. У праці автором вказано на 

спільність та відмінність між  «піснями заміжньої жінки» та дівочими, де в останніх 

«…менше суму, горя, більше оптимізму, бадьорості, щастя» [45; 19]. Таким чином, 

Будівський розвиває думку І. Франка, В. Гнатюка та ін. про причини важкого 

становища жінки, а крім цього, робить спробу вирізнити мотиви пісень, у яких 

головною героїнею – жінка, та тих, де головною є  дівчина.  

До вирішення проблем жанрової належності пісень долучилися і українські 

етномузикологи. Вивчаючи пісню як предмет музики, фахівець не може не звернути 

увагу на зміст, який визначатиме і темп пісні, і тон. Зрештою, фахівець з музичного 

мистецтва працює над жанровим визначенням того чи іншого тексту. Так, над 

дослідженням пісенного фольклору працюють свого часу Олександр Правдюк, 

Володимир Гошовський, Богдан Луканюк, Юрій Рибак, Анатолій Іваницький та ін., 

опрацьовуючи музичний фольклор, запроваджують в наукову термінологію немало 

нововведень. Володимир Гошовський, до прикладу, розподіляє весільні пісні на 

два розділи – обрядові та необрядові [74; 55], вирізняючи їх передусім тематично.  

Етномузиколог Богдан Луканюк вважає за доцільне серед весільних виділяти 

«ладканки», а Анатолій Іваницький вказує на необхідність у залежності від 

ритуально-обрядової чи гедоністичної ролі розрізняти весільні обрядові(сюди 

віднесені «ладканя» і «журні» пісні) та виконувану на весіллі, але не обрядову за 

формою лірику [87; 95]. Цікаво, що «розподілу» на менш дрібніші жанри  та його  

уточненню підлягають лише весільна пісенна творчість, напевно, тому, що 

основоположним та центральним ядром тут виступає обряд, весільні пісні додають 

йому формальної, утилітарної та естетичної довершеності.   Проте неприпустимість 

таких уточнень та розподілу у жанровому складі обрядової пісенності очевидна. Не 

можна нівелювати ні складом ліричних жанрів, ні комплексом весільних пісень 

через їхні так би мовити однакові образність чи символіку. За логікою такі ж 

аналогічні спільні риси, приміром, у сюжетності  можемо зафіксувати в системі 

«лірична пісня – балада»,  однак через це значимість  та повноцінність цих жанрів 

анітрохи не зменшується. 
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Цікавим та важливим в напрацюваннях Іваницького також є те, що 

музикознавець не визнає розподіл пісенності за темами абсолютним  та єдиним 

методом. Композитор стверджує, що  «…в житті пісні вільно переходять від однієї 

вікової категорії до іншої» [87; 191]. Таким чином, ні тема, ні інтереси (будь-що, про 

що співають у пісні) не можуть надавати їй якусь жанрову характеристику. 

Науковець іде далі у своїх міркуваннях, вказуючи на залежність пісні «…не тільки 

від смаків виконавців, а й від співочих традицій та поширеності різновидів співу – 

чоловічого, жіночого, парубочого і дівочого [87; 196]. 

Любов Копаниця, сучасна дослідниця, автор найновішої монографії про 

ліричну пісню та ряду інших актуальних розвідок, вважає плідним «підхід як до 

систематизації народної лірики на основі визначальної одиниці – мотиву» [103; 40].  

На думку фольклористки, будь-яка лірична пісня «під час свого виконання 

повинна відповідати ліричному настрою й своєрідностям «біографічних обставин» 

виконавця» [104; 86]. У ліричному творі зовнішні події – не на першому плані, 

натомість цілком домінує внутрішній світ людини, її стан душі та емоції. Той або те, 

що в центрі, мусить бути визначальним для номінації жанрових різновидів. 

Причому у народній ліриці поняття «реальний світ»  і «внутрішній світ» – не 

антонімічна пара, бо поняття «внутрішній світ» включає в себе зовнішній світ» [107; 

141]. 

Авторка у своїх наукових студіях виявляє естетичні, психологічні, 

культурологічні домінанти становлення ліричної пісні, простежує  взаємозв’язок 

свідомості етносу з історичними подіями та їх вплив на розвиток української лірики.  

Як вважає дослідниця, пісні, в яких оспівано почуття кохання, «… досягли найвищої 

досконалості психологічного зображення, в якому емоційність, чутливість надають 

почуттям сенс і правдивість…» [107; 140–141].  

Одне з найактуальніших та найновіших у цій царині, дослідження Л. Копаниці 

є суттєвим доробком не лише на українському, а й серед слов’янських 

народознавчих напрацювань.       

Герменевтичний критерій класифікації родинної лірики, започаткований ще 

піонерами фольклористики, розвиває у своїх «Вибраних лекціях з українського 
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фольклору» Віктор Давидюк.  На думку вченого, щоб уникнути повторів однієї 

теми (до прикладу –  кохання) в різних жанрових різновидах, критерієм для їх 

означення має бути головний герой, його життя з  переживаннями. Фольклорист  

робить чи не першу спробу  класифікації лірики за рецептивним принципом. На 

думку дослідника, залежно від того, хто виконує фольклорний твір, чиї думки, 

життєві перипетії та турботи в ньому відображені, усю родинно-побутову лірику 

варто класифікувати на дівочі, парубочі, чоловічі, жіночі пісні, тому «…варто 

відштовхуватися не від теми, а від того, від чийого імені вони співаються. 

Доцільніше було б говорити… не про пісні про жіночу долю, а про жіночі 

пісні» [66; 233].  

Слушність такого підходу випливає також із тези Л. Копаниці, яка вважає, що 

не певні історичні події, не обрядова тематика, а психологія людської душі лягає в 

основу лірики [104; 18]. Коли йдеться про одні й ті ж почуття, щопокладені в основу 

ліричних почувань героя, значення може мати психологічний стан героя, що 

визначається не так глибиною почувань, як статевим та родинним статусом героя. 

Робота над текстами переконує в тому, як багато значить, хто є носієм цих почувань:  

дівчина чи хлопець, жінка чи чоловік. Це і має бути основним критерієм для 

визначення жанрових різновидів родинно-побутових пісень. 

На думку В. Давидюка, «ще однією жанровою ознакою ліричних пісень є 

втрата ними епічних, тобто розповідних елементів, які притаманні календарно-

обрядовим і особливо родинно-обрядовим пісням» [66; 213]. Таким чином, ця думка 

лише підтверджує правильність розмежування обрядових пісень як таких, що не 

належать до ліричних, маючи зовсім інші диференційні ознаки. 

Естетичне наповнення фольклору є предметом наукових студій ще одного 

сучасного дослідника Ярослава Гарасима, продовжувача наукових студій І. 

Денисюка. Програмною працею в цій царині є монографія «Національна 

самобутність естетики українського пісенного фольклору» (2010),  у якій 

фольклорист на основі текстів народної творчості фокусує на їх естетичній 

наповненості та вимальовує стереотип краси українців. Прекрасне, трагічне, інколи 

трагікомічне як ключові поняття естетики постають з образів, сюжетів фольклорних 
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зразків і таким чином, на думку Гарасима, творять національну культуру народу. 

Автор монографії наголошує на актуальності терміну «добропрекрасне», 

визначаючи його етноестетичною домінантою української пісенності.  

Продовжують працювати над проблемою жанрової належності народних 

пісень та питанням етико-естетичних і моральних вимірів народної спадщини  Ганна 

Сокіл, Віра Білик (психологізм ліричних пісень), Галина Литвиненко, Ірина Грицик 

(символіка в баладах), Ірина Бокало (релігійне, морально-етичне, національне в 

піснях про кохання), Віталій Козловський (естетика балади), Тетяна Андреєва 

(символи у фольклорі), Оксана Чікало (пісні-хроніки про нещасливе кохання), Надія 

Пастух (пісенна символіка), Оксана Кузьменко (стрілецькі пісні) та ін. Приміром, 

Ганна Сокіл в одній зі своїх праць аналізує систему фольклорних жанрів, сучасний 

стан вивчення пісенності, зазначаючи, що ще у ХІХ ст. збирачі фольклору 

досліджували тексти пісень у спектрі вікових змін життя людини [163; 136]. 

Що стосується сучасних словників, то автори статей у виданні «Українська 

фольклористика. Словник-довідник»  (2008), зокрема Оксана Кузьменко, яка 

працювала над структурою жанрового розподілу фольклору, вирізняє пісні про 

кохання (або любовні) та пісні про родинне життя (про жіночу долю). Дослідниця, 

даючи визначення пісням про кохання, зазначає, що вони «…проникливо 

розкривають найрізноманітніші сторони життя закоханих, їх інтимні почуття, 

думки, драматичні ситуації» [171; 302]. Недосконалість та незручність такої 

класифікації лежить у самих назвах  жанрових різновидів.  Очевидно, що у піснях 

про кохання йтиметься про почуття закоханості, наприклад, дівчини до хлопця. 

Проте такий мотив ми можемо вирізнити у безлічі пісень про родинне життя, 

зокрема, і в піснях про жіночу долю. Різнитимуться такі твори лише тим, хто 

оспівуватиме ці почуття – хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка. Якщо слідувати 

такій класифікації, то тема кохання у «дівочій» пісні читатиметься в інших настроях 

та тонах, ніж та сама тема у пісні «жіночій». Все-таки заміжня жінка переймається 

іншими проблемами, ніж дівчина. Тому й теми, які, на перший погляд, однакові, у 

різних фольклорних не те що жанрах, а й жанрових різновидах відрізнятимуться 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


42 
 

тонкими, проте кардинальними штрихами на психологічному, ментальному, етично-

естетичному рівнях.   

Отож, усі класифікації ліричних пісень, в основі яких лежить предметно-

тематичний критерій, або ж географічний, музично-ритмічний принципи,  не вповні 

відповідають тим запитам, які ставляться до аналізу художнього тексту, особливо з 

погляду його рецептивної естетики. У площині цих концептуальних акцентів, з 

нашої точки зору, й слід сьогодні розглядати пісні з жіночою тематикою. 

Що стосується вивчення естетичної вартості лірики, то цього питання 

торкалися побіжно окремі науковці. Завдання ж сучасних фольклористів – створити 

повноцінне  дослідження, яке всебічно розкривало б унікальне явище ліричної, в 

тому числі й жіночої пісні,  в українському фольклорі.  

Для повноти жанрової палітри фольклору сучасним дослідникам варто 

зупинитися на утвердженні дефініцій різновидів лірики. Жанротворчі особливості 

жіночої пісні вже виписані фольклористами, проте вони вміщені у різних працях 

багатьох авторів, а тому потребують систематизації.  

На думку Л. Копаниці, будь-яка лірична пісня «під час свого виконання 

повинна відповідати ліричному настрою й своєрідностям «біографічних обставин» 

виконавця» [104; 86]. Свого часу помітив таку особливість твору знаний 

літературознавець М. Бахтін. Він розглядає три загальних типових випадки 

відношення автора до героя. За версією одного з них, «… герой является сам своим 

автором, осмысливает свою собственную жизнь, эстетически, как бы играет 

роль…» [34; 23]. 

  У ліричному творі зовнішні події – не на першому плані, натомість цілком 

домінує внутрішній світ людини, її стан душі та емоції. Досить часто в ліричній 

пісні присутня лише одна героїня – жінка. Як наслідок – безсюжетність, а нерідко й 

відсутність діалогів підсилюють ліричність цих фольклорних творів, надаючи їм 

інколи своєрідного драматизму.  Відсутність адресата не означає того, що жінці 

нема до кого звернутися. Нерідко вона веде розмову сама з собою, питання, 

прохання чи звертання  звучать у її думках цілком закономірно, хоча на перший 
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погляд вимагали б відповіді у того, до кого адресовані. Часто замість уявного 

діалогу у пісні – риторичні спонукання до дії, заклик: Нехай же мої чорні очіЩука-

риба виїдає, –Нехай же той не любонькоКулаками не виймає [179; 99]. 

Як і переважна більшість ліричних пісень, жіноча пісня – монолог. На думку 

Л. Копаниці, «монологічна форма… сприяє безпосередньому, а тому більш 

переконливому впливові на аудиторію, а з іншого – дозволяє слухачеві… стати 

автором-виконавцем пісні» [103; 205].   У житті досить часто трапляється так, що 

людині й не обов’язково мати співрозмовника, який повинен знати всі порухи серця 

та душі. Жінка ж у пісні звертається до будь-якого обʼєкту, що її оточує, ділиться 

найпотаємнішим з тими речами, які ніколи не зможуть виказати її таємниці, що 

забезпечує «безпосереднє вираження думок і почуттів ліричного героя» [115; 53], 

як-от в одній із жіночих пісень: Гиля, гиля, сірі гуси, Та на жовтий пісок;Зав’язала 

голівоньку,Я ж думала на часок. Гиля, гиля, сірі гуси,Та на бистру ріку; Зав’язала 

голівоньку, Та вже, мабуть, й довіку [179; 82]. 

Те, чого не можна виказати людям, жінка іноді довіряє іншим суб’єктам живої 

природи, сподіваючись на їх співчуття: Соловейку маленький, в тебе голос 

тоненький, Защебечи ти мені, бо я в чужій стороні; Бо я в чужій стороні, нема 

роду при мені, Ані роду, ні родини, ні просвітлої години, Ні отця, ні матусі, ні 

рідного брата [179; 221]. 

Отже, інтимність почувань – ще один із важливих критеріїв цього жанрового 

різновиду. 

Поряд із цією ознакою, яка вказує на безпосереднє вираження душевних 

почувань, варто назвати ще одну. На думку М. Гоголя (номінацію народних пісень 

якого, до речі, викладено вище), «виклад пісень їхніх (українських – І. М.), як 

жіночих, так і козацьких, майже завжди драматичний – ознака розвитку народного 

духу і діяльного, неспокійного життя, яким довго жив народ» [58; 1427]. Таким 

чином, зображення психічного стану жінки, її внутрішніх страхів і переживань 

продукують високий ступінь драматизму, яким здатна бути наділена жіноча лірика.  
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І все ж чи не найголовнішою жанротворчою ознакою ліричної пісні слід 

визнати жіночність почувань ліричного героя. Це не залежить ні від місця події, ні 

від родинного статусу героїні: чи то жінка – синова мати, чи свекруха, чи жінка – 

доньчина мати, чи то теща, сестра, братиха. Кожна з цих персонажів, виступаючи   

головною у тих подіях, які зображені у пісні, наділена тими особливостями 

психічного стану, які іншим героям родинно-побутових пісень не властиві. 

Вищенаведена особливість не означає відсутності диференціації жіночих 

персонажів залежно від їхнього сімейного статусу. Як слушно вважає Г. Довженок, 

«…якщо старшій жінці відведено у пісні роль матері по відношенню до свого сина, 

то характеризують її зовсім інші якості, ніж у випадку, коли вона ж виступає в ролі 

свекрухи…» [75; 8]. Кожен образ жіночої пісні має ряд власних додаткових 

характеристик. Де й дівається колишня стриманість та покора колишньої невістки, 

коли вона набуває статусу свекрухи: Та цить, невістко, та не розпускай губи, Як 

бачиш коцюбу, то позбираєш зуби [179; 61]. 

Незважаючи на наявність традиційних характеристик кожного сімейного 

статусу в   жіночих піснях, немаловажну роль у їх змалюванні мають індивідуальні 

характеристики.   Такі найчастіше подаються не від свого власного імені, а від 

інших учасників життєвої колізії. Часто причиною таких подається синтез 

особистого зі звичаєвим, як ось у такому тексті: А велика сім’я Та й ну річ говорить, 

(2 р.) Мого мужа бранить, (2 р.) Що не хоче мене бить [179; 61–62]. 

Де звичаєве не має вирішального значення, індивідуальні прояви жіночих 

характерів мають значно привабливіший вигляд, особливо – якщо вони цілком 

побудовані на самохарактеристиці: Женись же, мій синочок, бери жінку 

любку,Цілуй її, милуй її, як голуб голубку [179; 126]. 

Таким чином,   жіноча пісня – це жанровий різновид ліричної пісні, в основі 

якої лежать емоції головної героїні – жінки, її почуття, переживання, душевні 

прагнення,   побутові чи сімейні   перипетії. Почасти їй притаманні такі ознаки як 

безсюжетність, відсутність діалогу, монологізм, драматизм, інтимність почувань 

ліричної героїні.  
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Залежно від того, хто є первісним творцем пісні, хто є головним носієм тих 

емоцій, і мусить визначатися різновид. Саме ці ознаки пісні стають  визначальними 

для класифікації пісенного фольклору.    Це твердження є вирішальним для поняття 

жанру. Якщо ж вести мову про жанрові різновиди, зокрема, про жіночу пісню, то 

тут, як уже зазначалося, мусить ітися про ту людину, яка перебуває в центрі 

конфлікту. 
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РОЗДІЛ II 

УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ПІСНЯ В КОНТЕКСТІ  

ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ 

2.1. Взаємодія образних систем балад та жіночих ліричних пісень. 

Українська жіноча пісня наділена великою кількістю образів, мотивів, 

сюжетних ліній, які властиві чи не усім жанрам фольклору. Це можна пояснити 

пізнім походженням лірики. У науковому середовищі і дотепер не існує 

одностайності щодо зʼяви родинно-побутової пісенності, проте характер колізій у 

цих творах свідчить про час становлення, коли переважно всі фольклорні жанри вже 

існували. Крім того, лірична пісня як поліфункціональний жанр не асоціюється з 

жодними контекстуальними чинниками. Тому спонтанне і напливове її виконання в 

будь-який час поряд з іншими фольклорними жанрами могло спричинити тісну їх 

взаємодію та вільний перехід образів чи мотивів з одного тексту в інший.   

Центральною проблемою жіночих пісень є драма сімейного життя, 

здебільшого  нещаслива доля жінки після одруження. В родинно-побутових баладах, 

популярних через гостроту та драматизм сюжету, знаходимо схожі  образи та 

колізії. Тому з великою долею ймовірності можемо припустити генетичні зв’язки 

зазначених жанрів.   

Побіжні згадки щодо схожості цих творів, окремих образів чи мотивів 

(О. Потебня, Ф. Колесса, В. Гнатюк, О. Дей, Г. Нудьга, С. Мишанич, С. Грица, 

І. Денисюк, сучасні дослідники – Л. Семенюк, І. Сирко, І. Бокало, Н. Пастух, 

В. Козловський)    не дають підстав стверджувати про ремінісценції одного жанру в 

іншому. У результаті одностайної думки щодо генетичних зв'язків ліричної пісні та 

балади на сьогодні немає.  

 А чи існують міжжанрові зв’язки жіночої пісні та родинно-побутової балади, 

які об’єднують їх на символічному, поетико-естетичному чи сюжетному рівнях? 

Відповідь на це запитання змогла б реалістичніше відтворити емоційно-настроєвий 

лад людини у різних життєвих ситуаціях. Тим більше, що жанрові особливості 
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ліричних та баладних текстів дозволяють внести певні доповнення в царину 

етнопсихології, зокрема і в дослідження національного характеру жінки. 

 Образи людини. Серед найпоширеніших і найколоритніших у баладі постатей 

є образи чоловіка (любого/нелюбого), дружини (любої/нелюбої), коханки чи 

коханця, переважно злої свекрухи, сироти, матері, брата, сестри.  

Образ жінки: мила, краща злота; моя люба коханка; марусино-серденько, 

переночуй, рибонько; Ганна, моя панна, Ягода моя червоная. 

Образ чоловіка: мій миленький; яворонько зелененький; хрещатий барвінку; 

повная роже; претяжкий вороже; лютая гадино; нелюбище. 

Інші образи: любий братик; бабусенько старенькая; діверки молодії; ненька 

старенька; діточки, лазуреві квіточки; соколе-братове; орлице-сестрице; молодії 

козаченьки; брате, сизокрилий орле; сирітка маленька; хлопці, молодці, ви краснії 

на вроду; матюнка рідненька; сестра-жалобниця. 

Найвідоміші образи у жіночій ліричній пісні – такі ж, як і в баладі. Обидва 

жанри торкають проблеми сімʼї, подружньої вірності, любові чи ненависті, 

батьківства, найрізноманітніших сімейних та родинних конфліктів, в баладі – 

переважно трагічних,  тому найпоширенішими персонажами є найближчі члени 

родини:  

Образ жінки: молодуха; невірная дружинонька; рідна жінка; ой дівчино-

орлечино, перепеличенько; не зобута і не зодягнена, сиріточка безталанная; засни, 

засни, моя мила, Голубонько чорнобрива, / ти, жінко моя; кумко-любко, сивенька 

голубко; розлучниця; ти, молода молодице; жінка любка; миленька, голубка 

сивенька; дружинонька неймовірная; чужа мила. 

Образ чоловіка: муж пияк;  п’яниця горкий; п'яничейко клятий; нелюбонько; 

моє серце(чоловік); і поганий, і бридкий, і до губів не липкий, гіркі губи, як полин, 

тяжко, важко жити з ним; невірний нелюб, поганий нелюб, бо такий і рід його; 

недоросток (жінка про чоловіка); діду мій милий, чорнобривий; світе мій, шовковая 

борода, золотії уста; дурак (чоловік);  милий мій; той недбайлиця; п’яниченько 

гіркий; п’яниченько проклятий; невірне моє подруж’ячко; нелюб; лихий муж; велика 
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п’яниця; ворог претяжкий (чоловік); моє серденько; мій миленький; моє 

серденятко; п’яниця; кепський муж, недбайлуг; чоловік-ледащо. 

Образ свекрухи, рідше – свекра: свекрова хужая від вовка; свекруха велика 

зрадниця; свекруха, стара сука; свекронько-батенько; свекруха добрейка; 

свекрушка; свекрушище; свекров норовистая. 

Образ невістки: невістко-небого; невістиця; невістка лінива. 

Інші образи: мати, пораднице в хаті; матінка-вишенька; ой ненько ж моя, 

тонка гілко; матуся старая; мати моя та не жаліслива; красний син;  сини-

соловейки; дочки ж мої, пави; люба моя дониночко; вражий син;мій зятенько; ой 

зятю мій, зятю хороший;ой старосто-голубчику; братчики рідненькі; бідна 

сиротина; братик-голубчик; гості мої ви любовненькії; ой ви, хлопці, ловці, розудалі 

молодці;  сестро моя, сивая голубко. 

Бачимо, що жіноча пісня – лірична за своєю суттю – наділена набагато 

більшою кількістю метафор, епітетів, символів, натомість не людськими 

персонажами. Якщо вони і наявні в тексті, то лише з розповіді чи згадки про них, 

рідше – з монологічного риторичного звертання жінки. Балада, порівняно бідна на 

художні образи, проте має у списку немалу кількість дійових осіб, які виступають 

між собою співрозмовниками, а найголовніше – виконують певні дії, вчинки, що й 

рухає сюжет твору, а події розгортаються динамічніше. 

  Творення образів у баладі – лаконічне, небагате на мовні засоби. Цією рисою 

балада нагадує хроніку, метою якої є коротко зафіксувати щось, уникаючи 

переносного значення. Ліричною піснею керують почуття, відчуття прекрасного (як 

в позитивному ключі, так і в трагічні моменти). Балада сповнена дидактизму, тому  

емоції в ній викликані саме діями персонажів та повчанням (прихованим чи наявним 

у тексті), тоді як в жіночій пісенності естетичне навантаження – у художньому 

змалюванні образів.   

Соціальний статус. О. Дей стверджує, що соціальні, філософські, 

традиційно-звичаєві проблеми у баладі відходять на задній план, а найголовніше у 

творі – особиста доля персонажів [68; 17]. Проте з цим важко повністю погодитися. 

Розрізнення людей за соціальним чи майновим статусом (козак, жид, пан…)  не є  
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визначальним у питанні жанротворення, проте присутнє в багатьох баладах. Так, в 

одній із них йдеться про Івана та його пана, в іншій – мати вибирає доньці долю, 

врешті вирішує віддати за наймита. Також знаходимо діалог-суперечку між старим 

чоловіком та дружиною, якій заборонено йти в неділю до церкви, бо там багато 

дячків. Ще один текст розповідає, як плаче-сумує сад зелененький, тому що дівчина 

не може дочекатися на розмову молодого жовніра.   

Стосовно жіночої пісні, то у своєму сюжеті вона нівелює будь-які статуси, 

окрім одного – статусу незалежної індивідуальності, жінки, поведінка якої викликає 

сильні емоції та захоплення вольовим характером. Її рід занять чи належність до 

певної верстви населення не має значення, а тому в пісні не згадані.   Виняток 

становлять твори, в яких назріває конфлікт нерівного шлюбу, примусове весілля 

багача з убогою дівчиною тощо.   

Порівняння. Народна пісенність українців насичена великою кількістю 

порівнянь.  Їх етимологія – найрізноманітніша, а емоції навіть від одного і того ж 

порівняння в різних жанрах можуть коливатися від позитивних, комічних до 

протилежно негативних та трагічних.    

Виявилося, що порівняння в баладі – не дуже поширене явище: як маків цвіт, 

серденько квітками; а дитиночка – як зориночка, а милий стоїть, як билиночка; 

слюбна жінка, як зозулька; кров гаряча, як жар по печі; душа, як ластівочка; 

головонька, як маківочка; вона сичить, як гадина; жінка, як сосна красненька; ой 

то ж не зозуля, – то рідная мати, вона виряджала сина у солдати. 

Натомість жіноча пісня містить велику кількість як класичних, так і 

оригінальних порівнянь. Обʼєктом порівняння є людина, яку асоціативно бачать 

схожою на предмети, образи рослинного та тваринного світу: бровоньки, як шнурок; 

губоньки, як медок; милий, як починок у папері; я, як золото на бумазі; милий, як 

голуб гуде; я в чужій стороні, як качечка на воді; по воду іду, як голубка гуду; 

молоду взяв, так, як ластівоньку; шануй же ня, мій миленький, як ластівку в стрісі; 

оддала мене, оддала, як зелену коноплиночку; змерзла, як береза; мала-м дочку, як 

ягідочку, та й за невістку дала; свекруха йде, як змія гуде; кохав мене батько, як 

білу тополю; сама, як билина в полі; котяться сльози, як той горох; а я молода, як 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


50 
 

ягода; ой піду я лужком-бережком,  як маковий цвіт; куди хтіла полинула, як 

голубка в полі; вмивається слізоньками, як гусь на воді; розійшовся по всім світі, як 

той туман сивий; а тепера розійшлися, як чорненькая хмара; мене мати годувала, 

як перепеличку; нехай же я погуляю, як та риба по Дунаю, як та риба по пісочку, а 

я, мамо, у таночку; миленька такая, як водиченька мутная. 

Жартівливі порівняння  доволі поширені в жіночій пісні, що відрізняє її від 

баладної пісенності. Бачимо, що сміх та жарти (коли сумно та тяжко на серці) – 

неодмінні атрибути харатеру української жінки: в нього борода, як дротяная щітка; 

а я молода, як рожевая квітка; ой старий, та як білая глина; в мене ж личенько, як 

червона калина; розсердився мій миленький, так, як вишкварка; мене мати годувала, 

як свиню поросну; а я його шаную, як собаку рудую; твоя борода – то стіни і хату 

мести. 

Образи природи. Образи природи в обидвох жанрах передають внутрішній 

світ та почування героїв, допомагають зрозуміти їх настрій, мотивацію вчинків, 

виправдовують чи засуджують. Проте знову ж таки в баладі виконують менш 

важливу роль, присутні тут в значно меншій кількості.  Образи природи жіночої 

пісні більш колоритні, баладні ж – майже постійно наділені негативною конотацією: 

ясная зоря; вишневий садочок; червона калина; ох і гаю ж мій, гаю, темний, густий 

– не прогляну; дощ громовий; градовая туча; вітер буйнесенький; зеленії дуброви; 

тобі яблучко, мені зернечко, – та не сердьмося, моє сердечко; ярії бджоли; 

темненькая ніч; буйні вітри; білий пісочок; калиновий міст;  ліс зелений; зелений 

дуб; зелена травиченька; сива зозулиця; колючі ожини; вітер буйнесенький. 

Природа в жіночій пісенності найчастіше фігурує в символах. Однак  якщо у 

баладі дуже часто присутня в тексті задля замальовки пейзажу, несучи нейтральні 

смислові асоціації, то у жіночій пісні вона більш  персоніфікована, «одухотворена». 

Нерідко образи природи виступають співрозмовниками ліричного героя, вміють 

вислухати та поспівчувати. За допомогою усталених смислових асоціацій певні 

образи відображають постійні значення, ставши відповідними символами: ніч (біда, 

небезпека), дощ (неприємності, сльози), вітер хмара, каламутна вода (біда, яка 

надходить, неприємність) тощо. 
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Рослинні образи: ліщинойка сухая; вишенька-черешенька; пшениченька яра; 

калина-малина; ягідка червона; буйне зіленько; троякоє зілля; рання пшениченька; 

пізній овес; ячмінь вусатий; горох стручкуватий; колючий глід; зелена ліщинонька; 

ягодка красна; ой вишенька-черешенька, жовтий цвіт; куколю ти мій дрібненький; 

барвіночок; посію вас, жалі, на зелені трави; нема цвіту цвітнішого понад 

полуниці; зеленая муравонька; дрібна зелена конопелька; стоїть травка, як болото; 

білі квіти; яра рута; трава борова; сира конопелька; вишенька зелененька, ягодка 

червоненька; пшениця-переборниця; васильки; горіховий листочок; калинойка 

луговая. 

Образи-дерева: клен-дерево; рясне дерево; мені явір та не братичок, мні ялина 

не родина; біла береза; верба кучерява; біла тополя; зелена груша; смереченька; 

вишневий сад. 

Тваринні образи: віл чорний, а другий половейкий. 

Орнітоморфні образи: сиві гуси; чорний ворон; голубці сизокриленькії, 

сизокрилі, сизоорленькії; соловейко маленький. 

Природні явища: вітре буйнесенький; чорна хмара в полонині; чорненькая 

хмара; дрібен дощик, аж бульбашки дмуться; туман синій по долині; буйний вітер; 

буйний вітронько. 

Образи, що повʼязані з водою:  широкі поплави; сніжок білесенький; глибокії 

колодязі; вода криничная; тихий Дунай; бистра річенька; широкая та глибокая 

річка; тихий брід; вода каламутная; кровавая річка. 

Образи місцевості, пора доби: три шляхи широкії; три ліси високії; темненька 

ніч; глибокий яр; далекий край; гай зелененький; зелений лужок; гай, зелений розмай; 

далека дороженька; стежейки-дорожейки; широкі лани; один темний лісок; вулиця 

вузенька; світ біленький; зелений гайок; темний ліс; крута гора; темненький луг; 

тонкий та нерівний гай; густий кучерявий гай. 

Образ Дунай-ріки. Образ річки як межі між «цим» і «тим» світом, «своєю» і 

«чужою» землею, присутній у сюжетах багатьох рільницьких казок, спостерігаємо і 

в народній пісенності. На думку етнологів, вживаний у веснянках, можливо, 
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символізує якусь міфічну істоту, будь-яку водойму, нещасливу дівочу долю або 

звабника [82; 206–207]. 

 Так, серед баладних мотивів є немало таких, що розповідають про край землі, 

розділений водоймою. Там людина змінюється, перетворюється на птаху чи 

тварину, помирає чи оживає:  - Не беріте, люди, в Дунаї води, В Дунаї вода – 

Ганнина сльоза. Не ловіте, люди, у Дунаї щуки, В Дунаї щуки – Ганнині руки. Не 

ловіте, люди, у Дунаї сомів, У Дунаї соми – Ганнині ноги [69; 189].  

Міфологізм цього мотиву безперечний, оскільки життєва ситуація героя  

змінюється, сюжет набирає нових обертів і нерідко настає швидка розв’язка твору: 

До Дунаю приїжджаю І до рибки промовляю: «Прийми, рибко, тіло, А ти, боже, 

душу, Бо я згинути мушу!» [69; 139]. 

Цікаво, що цей мотив також фігурує в баладі в дещо зміненій, оновленій 

сюжетній канві: молода жінка навмисно посилає старого чоловіка-нелюба рвати 

калину на Дунай (в ін. випадку – болото), де він гине. Так чи інакше, але водойма 

виступає тут медіатором між життям та смертю. Міфологічна основа мотиву, коли 

річка є життєвою межею між дошлюбним життям та післявесільним, втрачена. 

Натомість вірування про смерть, сформовані віками, деформувалися, лігши в основу 

оновленого сюжету: - Ой поплинь, діду, ой поплинь, старий, на Дунай по калину, Та й 

поїдемо, та й поїдемо до сестрички в гостину. А вже дідові, а вже старому лиш 

чуприна сплинула, Тогді молода а молодиця і в долоні плеснула [32; 91]. 

Жіноча пісня в своєму арсеналі має безліч образів-символів, пов’язаних з 

водою: дощ; річка (найчастіше Дунай); кровавая річка; синенькеє море; тихий брід; 

водка гіркая; вода зимна; вода криничная; колодязь; криваві сльози; відбилась від 

роду, як той камінь у воду; сядала на лодку (щоб пливти до роду); бистра вода; 

обізвалася доля край бережечка моря; вода каламутная; нехай же мої чорні очі 

щука-риба виїдає; нехай же я погуляю, як та риба по Дунаю; а в свекра стала, як 

риба вʼяла. 

Як і в баладі, в ліричній пісні гідроніми несуть як позитивну, так і негативну 

символіку, нерідко наділені жартівливим змістом: Я в чужій стороні, як качечка на 

воді [145; 222]; Дала-сь мене, моя мати, заміж молодою, Як би тую конопельку в 
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воду зеленою, Ой як тяжко конопельці сирій в воді гнити, Єще тяжче молодиці на 

чужині жити [179; 238]; Ой глибокий колодязю, Боюсь, щоб не впасти. Полюбила 

пройдисвіта, Прийдеться пропасти [83; 256]. 

Мотив переправи через ріку. Логічним продовженням  до попереднього є 

мотив переправи через водойму чи то  відправлення якоїсь звістки або квітки течією 

до свого роду.    

 Найпоширенішим образом серед таких мотивів в баладах та жіночих піснях є 

квітка рожі. Ось приклад однієї з балад: Ой вирву я з рожі квітку та із огороду, 

Пущу її я на воду аж до свого роду: «Пливи, пливи, моя квітко, попід берегами, 

Запливеш ти, моя квітко, аж до меї мами [69; 191–192]. 

Часто в жіночій пісенності постає образ перевізника, який за проханням жінки 

може допомогти потрапити до батьківської оселі: перевожчик на Дону, перевозчик з 

роду. Схожий до Харона з грецької міфології, котрий перевозив охочих до царства 

мертвих, перевізник в українських піснях хоча теж мовчазно виконує прохання, 

проте наділений менш фантастичними якостями та зовнішнім виглядом: Ой ви, 

риболовці, Та прекрасні на вроду, Візьміть мене на човник, Перевезіть через 

воду [179; 97]. 

Часто чоловік не відпускає жінки до її батьків, тому її прохання сповнені сліз і 

жалю. Не знаючи дороги, проте вона мусить відвідати свою рідню: Пусти мене, 

милий, голубонько сивий, Да до мого роду, хоть по шию в воду. Хоч я замочуся, в 

роду просушуся, Таки з родиною та й наговорюся [179; 212]. 

Зазначмо, що як у жіночій, так і в баладній пісенності зберігається  чітке 

дотримання числової символіки. В обидвох жанрах чи то мати просить, чи 

забороняє дочасно, чи то молодиця обіцяє навідатися до дому батьків через півроку, 

три чи сім років. Непослух виконати це призводить до покарання: Ой як віддавала 

та й наказувала,Щоб сім років не бувала. Дочка цего й не слухала Та й до року 

прилетіла [69; 189–190]. 

Мотив метаморфози.  Присутній у багатьох фольклорних жанрах, мотив 

метаморфози має рудименти прадавнього світогляду про існування життя після 
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смерті (обряд поховання), перетворення в іншу людину після одруження (весільна, 

жіноча пісенність), перехід в живу істоту після вбивства, отруєння кимось (балади).  

 М. Грушевський свого часу зазначає, що всі слов’яни вірять в предків-дідів, 

які живуть в раю; «…мерці можуть з’являтись часом між живими, а людська душа в 

певних випадках може перейти в рослину або звіря…» [63; 330]. Звичайно, в одних 

жанрах ці вірування простежуємо, інші тексти їх  втратили, а різного роду 

перетворення   несуть певну художню естетичну мету. Так, С. Мишанич відносить 

походження мотиву перетворення людини в рослину в далекі часи, проте це, на його 

думку, не є джерелом визначення віку балади. «В даному разі язичницька духовна 

спадщина використана для художньої аргументації і ствердження принципів нової 

моралі (заборона інцесту)…» [128; 439].У родинно-побутовій баладі і жіночій пісні 

мотив метаморфози присутній досить часто: Пішла мила під явора: Явороньку 

зелененький, Прикрий діти-сиротеньки! Ой не єсьм яворонько, А тим дітям єсьм 

батенько [69; 134]. 

У жіночій пісні таке перетворення надає твору ще й естетичного 

навантаження, збагачуючи образи новим, художнім означенням чи порівнянням: Ой 

то не зозуля, То рідная мати, Вона прилетіла Дочку рятувати [13]. 

Образ  дочки-пташки. Ще від ХІХ ст. фольклористи аналізують баладний 

мотив про дочку-пташку, досить поширений на українських та слов’янських 

теренах. Він був предметом зацікавлення Ф. Колесси. На думку дослідниці С. 

Грици, балада такої сюжетики має безперечно обрядову основу, оскільки «… 

якнайтісніше повʼязана з ситуацією прощання молодої з домом, «вилітання» з 

батьківського гнізда в чужу сторононьку» [61; 96]. О. Дей звертає увагу на 

«…збереження первісних вірувань про перехід душі людини і перетворення її в 

деякі види рослин і тварин…» [31; 11].  С. Мишанич балади з таким мотивом 

генетично відносить до весільної пісенності [127; 441]. 

Відтак присутність такого мотиву у баладах, жіночих, а особливо обрядових 

весільних піснях  підтверджує не тільки його високу художню образність, а й 

міфологічний підтекст усіх трьох жанрів. Ось приклад з балади: 
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Червону калину упень висічу, До свого батенька крильми полечу. Ой сяду я, впаду в 

вишневім саду,На ту черешеньку, що в першім ряду [69; 190–191]. 

У жіночій пісні образ одруженої дочки, яка вертається додому, 

перетворившись на пташку,  один з  найпоширеніших:  

Летіла лугами, лечу берегами, Живи, живи, моя доню, поміж ворогами! Летіла 

лугами, лечу купиною, Живи, живи, моя доню, поміж чужиною! [179; 37–38].  

Мотив повторного шлюбу. Сюжетна канва з мотивом повторного шлюбу, 

спільна для балади і лірики, побудована таким чином: зазвичай жінка виходить 

заміж за чоловіка, старшого за себе. У жіночих піснях вона знаходить молодого 

коханця, нарікаючи на «свого старого», де б його позбутися:  А я ж буду частувать 

да по повній випивать, А ти, старий дідуган, хіба тільки куштувать! [179; 143–

144]. 

В іншому варіанті пісні дружина після смерті чоловіка шкодує за ним: -Ой 

устань, старий, устань, На моє тіло поглянь, Що побив молодий пан!»-Чого ж ти 

бажала, Того і діждала; Чого ти хотіла, Того й запобігла [179; 139–140]. 

Текст балади, порівняно з жіночою піснею, є своєрідним трагічним 

продовженням цієї історії, що й різнить їх між собою.  Тут раптово чоловік помирає, 

чи то дружина труїть його. А після одруження на молодому вона починає шкодувати 

за першим:  -Я рибку варила, та й не зшумувала, Доброго я мужа мала, та не 

шанувала. Було рибку та й варити, рибку зшумувати, Бо мені старого було 

шанувати [69; 141]. 

Свободолюбивий характер героїв. Свобода і право вибору – постійні 

супутники героїв чи не  усіх без винятку народних творів. Бути вільним – це 

обов’язок. Навіть у весільних обрядах під час примусової покори нареченої перед 

новою родиною  все відбувається штучно, бо так «вимагає звичай». Показати свій 

характер, непокору і незламність духу – неодмінні атрибути духовної основи 

українця. Аналіз різноманітних психологічних моментів і драматичних сцен у 

жіночій та баладній пісенності показує, що емоційно сильнішою та витривалішою є 

жіноча частина персонажів. Жінка може перенести більші випробування, навчитися 

спілкуватися з природою, відважитися на відчайдушний вчинок, навіть на жорстоку 
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розправу заради того, аби не страждати та бути вільною. Недаремно дослідник 

балади В. Козловський  поняття героїчного повʼязує зі свободою, «…яка в баладній 

ліро-епіці реалізовується двома шляхами – особистісним та суспільно-політичним» 

[96; 42]. Стосовно жіночої пісенності, то тут відсутність активної дії ліричної героїні 

(як у баладі) компенсується міцним особистісним інтравертизмом, емоційністю, 

самоіронією, відмінним гумором та спорідненням природи і себе як єдиного цілого.  

 Трагічне як одна з категорій прекрасного притаманна ліриці та баладі. Вона  

реалізується в аналізованих жанрах фольклору за допомогою опису внутрішніх 

переживань героя, страждань персонажа, сімейних драм і трагедій. Йдеться про 

«безпосередню естетичну оцінку конфлікту самим народом», де «…через 

накопичення своєрідної лексики та емоційних образів виявляється його (народу – І. 

М.) трагічний світогляд» [ 96; 42] – аналізує жанр балади  крізь призму поняття 

трагедії В. Козловський.  

Якщо в баладі трагедія відбувається в результаті подій, в ході сюжету, 

найчастіше через конфлікт та смерть персонажів, то лірика, на перший погляд, 

сповнена менш трагічним змістом. Проте внутрішній монолог жінки (діалог – лише 

з природою), її переживання, душевні страждання через нещасливе кохання, 

ненависть з боку нової родини чи через тугу за ріднею  роблять твір наскрізь 

драматичним та по-особливому сакральним. Він насичений психологізмом, 

безвихіддю ситуації. Художня образність, напруження внутрішнього стану людини 

(емоції-в-собі), почуттєва експресія наділяють жіночу пісню неперевершеною 

естетичною вагою, яку споглядаємо і від рідкісних позитивних емоцій, і від 

катарсисного споглядання болю.   

Дидактизм.  Жіноча пісня вимагає  споглядання людської життєвої ситуації, 

не більше ніж вияв співчуття до ліричного героя, спостереження за його долею, 

співжиття з ним у його думках та мріях. У той час балада завдяки драматичному 

сюжету змушує робити висновки, осуджувати злочинців і співчувати знедоленим: -

Оце тобі, мати, три гріхи на душу: Ой перший гріх, мати, – неділя святая, А другий 

гріх, мати, – дитина малая, А третій гріх, мати, що я молодая [32; 175].  
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Поміж рядків відчуваємо повчальний характер твору. Трагізм ситуації 

розкривається за допомогою  неминучості та невідворотності подій. 

Таким чином, виокремлення спільних образів та мотивів обидвох жанрів 

свідчить про їх певну генетичну спільність (образ Дунаю, дочка-пташка, мотив 

метаморфози, переправи через річку та ін.), однак аналіз текстів на образному чи 

поетико-естетичному рівнях все ж переконує у неодночасному становленні ліричної 

(жіночої) пісні та балади. 

 

2.2. Ремінісценції весільної естетики у народній любовній ліриці. 

Кожен наступний у плані походження жанр народної творчості  черпав усі 

можливі засоби, образи та мотиви з попередніх, давніших за походженням 

фольклорних зразків. Хоча лірична пісня – явище не дуже   давнє за часом 

виникнення, проте це ніяк не спрощує розуміння її ґенези. Причому до засобів 

поетики залучалося не все, а лише те, що пройшло ретельний відбір у давніших 

текстах. Виспівані та вибрані народом найяскравіші образи та мотиви календарно-

обрядової, а особливо родинно-обрядової поезії лягли в основу любовної. Тому  

лірична пісня  торкається абсолютно тих самих сфер, що й весільна. Цілком 

природно, як генетично пізніша вона мусила багато чого запозичити від 

попередниці. Зокрема й у плані естетики. 

Список наукових праць з  цієї проблематики обмежений, а наукові розвідки 

містять лише окремі згадки про спільність вказаних жанрів фольклору. Естетична 

система ліричних пісень частково висвітлена у наукових працях. Дослідження 

естетичного наповнення ліричних та весільних пісень як генетично спільних  жанрів 

не існує.  

Теоретики фольклору лише побіжно звертали увагу на наявність спільних 

мотивів у любовних піснях, з одного боку, та в веснянках, гаївках, баладах, 

весільних піснях з іншого. До прикладу, на всепроникність різних жанрів фольклору 

акцентує увагу Ф. Колесса, називаючи такий процес у фольклорі «… рухливим 

життям пісенних варіантів…» [101; 121]. 
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 Цікаво, що І. Вагилевич чітко розрізняє «думки» ( по суті жіночі пісні) та 

«ладканя» (весільні обрядові пісні), зазначаючи, що «у ладканьох проколюється 

також туга, лиш не такого зарубу, як в думках» [47; 19].  

Сучасна дослідниця В. Білик вважає недоцільним протиставляти необрядові та 

обрядові ліричні пісні, вказуючи на відмінність зображення: «… твори першої групи 

можуть висловлювати почуття будь-якого члена суспільства, тоді як переживання, 

зображені в обрядових піснях, стосуються лише учасників обряду» [38; 147].  Такий 

вплив одного жанру на інший, а по суті генетично споріднений, почав збивати з 

пантелику  багатьох науковців. 

Свого часу українські етномузикологи (В. Гошовський, Б. Луканюк, Ю. Рибак, 

А. Іваницький та ін.) запроваджують в наукову термінологію немало нововведень. 

Гошовський, до прикладу, розподіляє весільні пісні на два розділи – обрядові та 

необрядові [74; 55]. Луканюк серед весільних виділяє «ладканки», а Іваницький 

розрізняє весільні обрядові (сюди віднесені «ладканя» та «журні» пісні) і 

виконувану на весіллі, але не обрядову за формою лірику [87; 95]. До речі, 

музикологи розподіляють на дрібніші жанри лише весільну пісенну творчість, 

напевно, тому, що основоположним та центральним ядрома тут виступає обряд.  

На  думку Л. Копаниці, лірична пісня за своєю схожістю значною мірою 

наближена до календарної та весільної обрядовості, на перший погляд, не пов’язана 

з обрядом, проте «…в самому акті виконання несе якийсь  обрядовий 

характер…» [103; 13–14], набуваючи власних стилістичних рис значно пізніше. 

Тому важливим завданням є  простежити первісні корені, які лягли в основу певного 

жанру, а потім у поєднанні з новими стилістичними рисами створили його сучасний 

вигляд.   

В. Давидюк вважає, що «…календарно-обрядова і родинно-обрядова поезія – це 

поезія колективу, общини. Ліричні ж пісні є глибоко індивідуальними» [66; 213]. В 

основі обрядової пісні, на думку дослідника, – лежить своєрідний канон, 

передбачуване зображення  дії чи слова. Переживаючи певний обряд, ми нібито 

знаємо, що в ньому має бути далі. 
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 Лірична пісня (назва свідчить за специфіку тексту) несе індивідуальний 

настрій. На перший погляд, звичайний текст завдяки нетиповій символіці, образній 

системі, нетрадиційній сюжетності постає перед нами як незвична, глибоко 

емоційна поезія. Весільна пісня розповідає про найщасливіший момент людського 

життя, лірична – найчастіше – про драматично-трагічний. Звісно, несхожість саме у 

цьому  необрядової та обрядової пісенності все ж не означає їх генетичної 

неспорідненості чи відсутності певних спільних особливостей. Звісно, зв'язок між 

ними існує. 

Значна кількість лише побіжних або не дуже точних напрацювань 

фольклористів спонукає до синхронного аналізу ліричних та весільних пісень.   

Дотепер дослідники займалися більш ґрунтовно вивченням образності ліричних 

пісень (Л. Копаниця), їх символіки (М. Костомаров, О. Потебня), строфічної будови 

(Ф. Колесса), естетики (І. Денисюк, Я. Гарасим). Розгляд весільної пісенності – 

проблема теж не з нових (М. Костомаров, М. Шубравська, В. Давидюк, О. Цвид-

Гром, З. Марчук, С. Подолюк), проте вивчення спільної ґенези зазначених 

фольклорних зразків, вплив одного жанру на інший – ці питання лишаються 

нез’ясованими. Поява такої розвідки сприятиме глибшому пізнанню народної 

лірики – не лише через  відображення у ній  побуту чи естетичної ваги пісні, а і  як 

співжиття міфологічного, утилітарного та естетичного первенів народної словесної 

творчості у різних жанрах.  

Як відомо, народна творчість, а надто весільні та ліричні пісні відображають 

дуже часто кардинально протилежні, але однаково яскраві сторінки з життя людини. 

Чи не в кожній ліричній пісні вже з перших рядків тексту – звернення до природніх 

сил чи явищ, співжиття з ними, співпереживання чи незначна, але емоційно 

насичена деталь:  Ой ти, соловей, пташечко мила! [179; 32];  Ой на горі на високій 

камінь гору меле [179; 81]; Ой по улиці та метіль струже [179; 160];  Ой роду мій, 

ой роду мій, ой роду мій милий, Розійшовся по всім світі, як той туман сивий [179; 

222–223];  Зродили опеньочки коло колодочки [179; 246–247]; Ой ти, дібровная та 

зозуленька [179; 60]; Ой ти, соловей, золоте перо [179; 50]; На городі квітки 

в’ються, А за мене хлопці б’ються [179; 96]. 
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Весільна пісенність – не виняток такої традиції. На початку чи не кожної 

весільної пісні, як і ліричної,  знаходимо безліч образів природи та оточення 

людини. Таким чином нерідко створюється своєрідне коло паралелізму, у якому 

людина, її настрій, скрутне становище співставлені  з природними явищами, 

предметами побуту чи характерними певній місцевості представниками флори та 

фауни: Ой в завороттю камінь-золоттю, Аж там рясонька впала, Ой там Марися 

молоденькая Красоньку розсівала [51; 15]. 

Діалоги, полілоги між людськими персонажами і предметами не є рідкістю. 

Навпаки  досить часто у весільній пісні неживі в реальності герої набувають 

властивостей людини, а тому весь текст пісні набуває казково-міфічної 

сакральності: Піч наша регоче, Короваю хоче, А припічок усміхається, Короваю 

дожидається [51; 355].  На цьому прикладі легко простежити перехід 

міфологічного наповнення образу в естетичне. 

Солярно-астральну символіку вважають «одним з найдавніших та 

найпродуктивніших художніх ресурсів…» [55; 138], котра формує естетичне 

сприйняття народної творчості, пісенної в тому числі. Присутність таких образів у 

весільних піснях підкреслює значимість і пошану до учасників обряду з таким же 

пієтетом, як і до небесних світил: Слала зіронька до місяченька ще вчора ізвечора:  - 

Гей, як ти зійдеш ранче від мене, зачекай же на мене. Слала молода до молодого ще 

вчора ізвечора: - Як ти сі збудиш борше від мене, поверни ж ти до мене [51; 454]; 

Марисюня, як зірка сяє [51; 46]; Зробіть йому коровай красний, Як на небі та й 

місяць ясний. Зробіть йому шишечок дрібненьких, Як на небі зірочок ясненьких [51; 

386–387]; Ой з-за гірря, місяченьку, з-за гірря,  Заводимо молодого за стілля  [51; 

446]. 

Ліричні пісні містять цілий комплекс астральних образів (місяченько, сонейко, 

зірочки і под.), що вже стали символами народної пісенності: Я ж думала, я ж 

думала, Що сонечко сходе; А то ж мій миленький По садочку ходе [145; 208]; 

Засяяв милий, як сонце [145; 94]; Вечірня зоря [145; 162]; Світова зоря [145; 162]; 

Мама, як зоря [145; 133]. 
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Необділена любовна лірика і  образами природних стихій чи явищ (дощ, вітер, 

грім, хмара, туман, буря тощо), які виступають співрозмовниками головних героїв 

пісні, виконують інколи роль повноцінних персонажів, створюючи у пісні 

паралельний світ до світу реального.  

Зазвичай вони передають емоційний стан дівчини чи жінки, котра терпить біду 

від рідних чи чоловіка: Ой на той двір, де милий мій, да вихор не вдарить, А 

свекруха, стара сука, вечеряти варить [145; 157]; І дощ іде, і хмар нема,  Тільки 

блискавка: Розсердився мій миленький Так, як вишкварка [179; 93]; Стороною дощ 

йде, а низом туман, На моєму серденьку журба та печаль [145; 212].  

Порівняймо присутність аналогічних образів у весільній пісенності: В 

Мізюринцях гримить дуже, В Радишівці дощик іде, В Дедеркалах ріки течуть, А в 

Галюні коровай печуть [51; 125]; За гаєм чорна хмара, За столом хороша пара, 

Обоє рум’янесенькі, А очка чорнесенькі [51; 46]. 

Образи атмосферних явищ підкреслюють негативізм, небезпеку, біду чи 

складні сімейні обставини  і у весільних, і в ліричних піснях. Тільки їх присутність у 

ліриці  допомагає передати складність межової ситуації, велику тугу за домівкою, 

ріднею чи скруту, тоді як у весільній пісенності вони не несуть надто трагічного 

забарвлення.   

Символи, пов’язані з рослинним світом, є неодмінними як і в народних 

ліричних піснях, так і у весільних (ліщинонька, рута-м’ята, зелений барвіночок, ярая 

пшениченька, верба кучерява, густа лоза, біла береза, зелена вишня, ячмінь вусатий, 

горох стручкуватий, яра рута, гіркий полин, колюча шипшина та ін.). Я. Гарасим 

зазначає, що «естетична продуктивність рослинних засобів… найвиразніше 

проявляється при портретуванні людської зовнішності…» [55; 119]. 

Найпоширенішим серед усіх, напевно, є образ калини.  У  весільному обряді – 

свідчення незайманості  до шлюбної ночі, вроди нареченої: Як з калиноньки роса, 

Так з тебе молодої краса [51; 10]; Ой січена калинонька, січена, Ой ладом, ладом, 

січена, Уже наша Марисюня звінчана [51; 35]; Поки ж я, моя матінко, Коло тебе 

робила, На твоїм подвір’ячку Калиночкою цвіла. Як від тя, моя матінко, Мене 

молоду взяли, Тогди від личка мого рум’яного Калиночку відняли [51; 122]; Ой 
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метений садочок, метений, Червоною калиною саджений, Ніхто в тому садочку не 

бував, Молоденький  Івасюньо коником грав [51; 28].  

Останній приклад показовий, адже завдяки метафоричній образності пісня 

набуває еротичного змісту, що є притаманно для приховування змісту сказаного чи 

співаного під час обряду. 

Відомо, що калина у дівочій пісні – символ внутрішньої та зовнішньої чистоти 

дівчини, а  дещо інших відтінків набуває у жіночій ліриці: Присіли мене діти, як 

калиночку квіти [179; 242]; Калиновий цвіт [145; 201]; Твоя борода – як на смітнику 

сміття, Моє личенько – як калинове віття [179; 144]; Калина-малина, Ягідка 

червона,Чого рано розцвіла? Не плач, не журися, Молода дівчино, Що й чужая 

сторона [145; 144].  

Бачимо, що цей образ у жіночих піснях здебільшого дещо приземлений.  

Молодиця в чомусь дорікає, інколи жаліється калині. Через гіркоту страждань жінки 

довершений весільний символ краси і вірності у ліриці  змінює свою вишукану 

форму на більш спрощену. 

Серед найпоширеніших орнітоморфних символів – образ зозулі, голуба, 

голубоньки, лебедя, перепелички, орла. Зазвичай вони уособлюють людських героїв, 

набуваючи якостей характеру чи портретування персонажів пісні: А вже ж мої 

лебеді Да й наплавалися, А вже ж мої карі очі Да й наплакалися [179; 242]; А 

невісточка, сивая голубочка, прийшла [179; 49–50]; Ви, голубці сизокриленькії,  

Сизокрилі, сизоорленькії [179; 218]; Мене мати годувала,  Як перепеличку [179; 121]; 

Що любилися, серденько моє, Як у лісі голубоньків пара [179; 87–88];   Ой пошлю я 

галку, де мій рідний батько; …Ой полети, орле, де мій братик оре; …Полетіть, 

синиці, до мої сестриці; …Полети, чечітко, до моєї тітки [145; 28]; Кумко-любко, 

сивелька голубко [145; 104]; Сини-соловейки…; Дочки ж мої пави [145; 64]; Шануй 

же ня, мій миленький,  Як ластівку в стрісі [145; 123]. 

Образ зозулі, напевно, – чи не найвідоміший. Свого часу Ф. Колесса звернув 

увагу на мотив метаморфози жінки у баладах, весільних та ліричних  піснях. 

Детально проаналізований цей образ у монографії Надії Пастух, котра аналізує  

зозулю як своєрідний медіатор між світом живих та потойбічним світом. За 
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допомогою прийому паралелізму легко простежити шлях переродження, котрий 

мусить пройти дівчина: наречена – зозуля – одружена жінка в чужого роду. Так, 

авторка дослідження подає пояснення такої трансформації: «Зозуля, перелітаючи 

межу «свого» і «чужого» світу, долає той же шлях, що і молода, переходячи зі 

«свого» роду в «чужий» [140; 103].   

Справді, крім надання цим образом естетичного навантаження у ліриці, 

спостерігаємо неодноразово і міфологічний сюжет перетворення жінки у пташку: 

Куди хтіла полинути, як голубка в полі [145; 107]. 

Знаходимо цей мотив і у весільній пісенності: Та Оленко-голубочко,  Приголуб 

Василечка [51; 101]; Летять галочки йа в три рядочки,Зозуля – попереду. Ідуть 

дівочки йа в три рядочки, Галина попереду [51; 372]. 

Живучість цього мотиву у слов’янських народів, на думку Ф. Колесси, 

повʼязана з дещо іншими, міфологічними віруваннями у метемпсихозу, коли душа 

вмерлого перетворюється у пташку і являється живим [101; 141].  Оскільки ж стан 

нареченої або одруженої розцінюють як стан померлої, тому спільні елементи 

сюжету у ліричних і весільних піснях не викликають подиву. 

Напевно, факт прив’язки обрядів народження, смерті та одруження між собою 

повинен викликати якнайменше сумнівів. «Оскільки поховальний і весільний обряд 

є складовими одного ритуального комплексу..., то, схоже, метаморфоза доньки у 

пташку в весільному обряді і метаморфоза мерця у птаха у поховальному – це є 

одним і тим самим явищем» [122; 94–95] – стверджує у своїх наукових студіях М. 

Маєрчик, аналізуючи семантичний ланцюг «жінка – смерть – пташка».Цікавим в 

аспекті цього знаходимо текст пісні, який розповідає про політ дочки-пташки  до 

матері, котра за столом перераховує ложки, згадуючи і про дочку: Як вечерять сідає 

(2), Усі ложки щитає (2) – Одна ложка лишня є (2), Десь у мене дочка є, Відбилась 

від роду, Як той камінь у воду. Упав камінь той, лежить – На чужині горе 

жить[16]. Як відомо, одним зі звичаїв шанування померлих є обряд Святвечора – 

класти ложку чи тарілку померлим душам, які мають тієї ночі відвідати оселю 

родичів. 
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Мотив перетворення дівчини чи жінки у птаха часто передує у пісні ще одній 

сюжетній лінії – коли героїня твору чи то їде після весілля  в чужу сторононьку, чи 

після кількох років важкого подружнього життя збирається летіти до батьків.   

У весільній пісні дівчина, яка   «… рідному родові вона вже, а чужому ще не 

належить» [1; 113], стає нібито іншою людиною, перероджується. Її нова родина 

забирає далеко-далеко: Бо поїдем попід гаєм  З тим славним короваєм На чужую 

сторононьку, Щоб не було соромоньку  [51; 34]; Ой казав ти, мій батеньку, Що не 

даси мене замуж. Тепер даєш, не жалуєш І світ мені зав’язуєш, Та  за синєє море, 

За широкеє поле, За зелену дібровоньку, Що не втраплю додомоньку [51; 61]; Мій 

любий татунечку,  Приступи до бережечку,  Озьми мене за ручечку!  Слиби ваша 

воля, Викупіть мене з моря [51; 119]. 

Що стосується жіночої лірики, то тут теж знаходимо немало сюжетів народних 

пісень, які розповідають про намагання молодиці втекти до батьківської хати, 

перетворившись на пташку. Також у багатьох жіночих піснях йдеться  про 

повернення дочки пташкою, яку не пізнають вдома і хочуть застрелити в саду. В 

інших випадках жінка шукає Дунаю або перевізника через ріку, яка виступає 

своєрідним медіатором між батьками та новою родиною, домівкою та чужиною, а 

відтак між безтурботним дівуванням та нещасливою долею: Нехай моє біле тіло 

Тиха вода вимиває, Нехай же той не любонько Нагайкою не крає [145; 159]; Ой ти, 

Дунай-річка, Широка, глибока,Возьми мою душу, Бо я одинока [179; 104];  Ой ви, 

риболовці, Та прекрасні на вроду, Візьміть мене на човник, Перевезіть через 

воду [179; 97]; В мене мати та не рідня: Посилає по воду Незобуту, не зодягнуту, 

Головочку необв’язану, Тільки личком підперезану [179; 30–31]. 

Серед безлічі спільних мотивів можемо виокремити ще один – посилання 

невістки по воду у весільній пісенності, який знайде своє віддзеркалення і в  жіночій 

народній поезії. У весільних звичаях українців посилання свекрухою невістки по 

воду практикувалося на другий день весілля і мало свій обрядово-ритуальний 

підтекст. То ж нарікання дівчини на свою долю приховує справжню причину такого 

випробування: Йди, невістко, по воду До широкого броду. Та помий біло ноги, Не 
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ставай до розмови. Поки води принесла, Та й вечеря одійшла. Подавала усім пити, 

Стала ложки мити [50; 622]. 

В обрядовій практиці ХІХ ст. таке випробування означало утримання молодої 

жінки від спокуси бути звабленою іншими чоловіками, а в далекому минулому 

наділяло її правом гетерогамії, перш ніж внаслідок закріплення угоди між родами 

(обряд перезви) набере чинності індивідуальна сім´я.Отже, мотив  з весільних 

обрядодійств з міфологічною обумовленістю легко перенісся до пісенної лірики. 

Проте тут він вже виконує естетичну функцію.  

Таким чином, жіноча лірика по праву може вважатися повноцінною 

наслідницею обрядових весільних пісень. Напевно, поява деяких родинно-

побутових (як вважають дослідники) завдячує своїм становленням весільним 

текстам з побутовою тематикою. Українська лірика якщо і поступається родинно-

обрядовій, то хіба біднішою естетикою, образноюсистемою чи скупішою 

сюжетикою текстів, чого не скажеш про експресію почувань, емоційне наповнення 

або психологічну насиченість жіночого фольклору. 
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РОЗДІЛ III 

САМОБУТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПІСНІ  

(ПОРІВНЯЛЬНА ПОЕТИКА ЖІНОЧИХ ПІСЕНЬ УКРАЇНЦІВ, БІЛОРУСІВ 

ТА РОСІЯН  В ЕСТЕТИЧНОМУ РАКУРСІ). 

3.1. Образи людей. 

Жіночу пісню по праву можна вважати  енциклопедією сімейних відносин, 

оскільки у ній змальовані ідеальні або страждальні стосунки чи не між усіма 

членами родини. «Народні пісні – це історії внутрішнього світу людини…» [43; 

67] – так Вацлав Залеський характеризує фольклорні зразки, кожен з яких крізь 

призму етико-естетичних, ментальних, духовних цінностей народу відображає 

особисту драму життя.   

Наукових напрацювань, що мають на меті дослідити спільності чи відмінності 

образної системи ліричної пісні східнослов’янських (так би мовити «братніх») 

народів, не так і мало. Чого варті фольклористичні, народознавчі, філософські 

розвідки М. Костомарова,  В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Чубинського, І. 

Франка, В. Яніва, І. Мірчука, П. Гнатенка, Я. Гарасима та ін. Об’єктами порівняння 

у їхніх працях – природа, географія, історичні події, моральні цінності, етичні 

чинники, релігія, спосіб життя, освіта, психологія особистості того чи іншого 

представника етносу. Значимою в цій царині є напрацювання культурно-історичної 

школи (М. Костомаров, М. Максимович, О. Бодянський). Одним з важливих її 

постулатів, (який згодом стає основоположним у науковій доктрині Я. Гарасима), є 

вплив географічного положення, клімату, історичних і соціальних моментів та 

психологічних особливостей на фольклорну творчість кожного народу. Однак, на 

думку фольклориста, «… навіть нестримні напливи цивілізаційної глобалізації не 

спроможні стерти тієї різниці, яка утворилася між етносами у результаті 

синтезуючої співдії географічно-кліматичних, історико-соціологічних та етно-

психологічних чинників» [55; 86].  

Особливістю виокремлення схожих чи відмінних рис образу жінки в 

українських, російських та білоруських жіночих піснях, по-перше, є те, що така 

робота претендує на свою новизну через опрацювання суто цього жанрового 
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різновиду, а не всієї лірики загалом. Це дозволяє звузити межі дослідження, а 

заодно – розширити їх для порівняльної характеристики жіночого образу того чи 

іншого фольклору.  

3.1.1. Жінка-молодиця. 

Для повноти аналізу мало зупинитися на портретній характеристиці персонажу. 

Для розуміння образу жінки, її внутрішнього світу, є цінними риси характеру, 

оцінка молодиці іншими, психологія її дій та вчинків, емоційний стан людини, 

мотивація поведінки у різноманітних життєвих обставинах, ставлення  до чоловіка 

(в т.ч. ревнивця, гуляки чи п’яниці) та інших членів родини, часто злостивих та 

ненависних їй.   

Український фольклор. Свого часу М. Драгоманов простежує вплив мови на 

світогляд носія того чи іншого фольклорного тексту: «Як тілько пісня зложена 

чистою українською мовою, то вона непримінно повна й вільних, людських думок, 

так само, як тілько мова українська порушена, – так зараз в пісню пролазять 

невільницький дух і розпуста» [77; 97].  У плані естетичної вартості, на думку Я. 

Гарасима, «… українські пісні вищі від пісень всіх інших словʼянських народів 

настільки, наскільки драма вища від інших родів словесності» [55; 167]. У чому ж 

естетична цінність української лірики, якою в різні епохи захоплювалися 

представники чи не всіх національностей – від арабських  мандрівників до 

новочасних поціновувачів народної творчості.  

Стосовно тематичного наповнення родинно-побутових пісень, на зауваги Л. 

Копаниці, основний зміст української народної лірики складають «два основні 

цикли людських емоцій – радість і горе з їх численними тематичними 

підрозділами» [103; 211]. Так, незважаючи на немалу кількість образів (людські, 

природні, образи-поняття, символіка), сюжетну палітру текстів та багатство дрібних 

мотивів,  тематику усієї жіночої лірики можна звузити до двох станів, що 

провокують поведінку жінки: чи то вона щаслива, чи то ж нещасна. Причому стан 

нещастя (горя, смутку, безумства, ревнощів, злості, помсти, нерозділеного кохання, 

ненависті, відсутності любові і под.) трапляється значно частіше щасливих моментів 

заміжжя, змальованих у пісенному мелосі. 
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Найчастіше центральний персонаж лірики – гідна, порядна, сильна духом жінка. 

Практично одностайно характеризують українське жіноцтво розвідки поетів-

романтиків, перших поціновувачів народних пісень – аж до сучасних дослідників, 

народознавців-етнологів, психологів та філософів. «В українській пісні виразно 

помітний злам у свідомості жінки, зростання її почуття гідності і особистої 

свободи» [53; 116] – так змальовано жінку в одній з новочасних праць.  

Естетично цінними є такі народнопісенні тексти, що змальовують сум молодиці 

за юністю і шкодування за необдуманий чи поспішний шлюб. Однак жінка не 

звинувачує нікого в тому, що сталося:  Ой не буду жалкувати, моя рідна мати; Яку 

мені бог дав долю, буду горювати [145; 114]; Ніхто не винен, - сама я, Сама я, сама 

я, сама я, Що-м полюбила гультяя [145; 182–183]; Ніхто не винен, тільки я, Що 

полюбила гультяя [179; 324–325]. 

Довіра – ще одна доброчесна риса характеру жінки в українській ліриці. Вона 

вражає своєю чистотою серця та помислами, відвертістю та інколи дитячою 

щирістю:  Не вповала на багатство, Ні на хорошую вроду, Тільки чула через люде, 

Що хорошого роду [145; 159]. 

Хоча у суперечках зі свекрухою молодиця вміє постояти за себе, знає, що і коли 

відповісти, та її поведінка та ставлення до нової родини не є ненависним та 

жорстоким. Досить часто у відповідь на безглузді свекрушині кпини кмітлива 

невістка знаходить напрочуд влучні словесні фрази із гумористичним, 

насмішкуватим висвітленням хатньої суперечки. На прохання чоловікової матері 

подоїти свою, пригнану у придане худобу, невістка не бариться із відмовою:  Нех ті 

постоять, Що від батька нагнала, Я ті подою, Що у свекра застала [145; 104]. 

Яскраво український колорит жіночого характеру представлений в інших 

народнопісенних зразках, коли йдеться про покірність жінки. Однак ця риса не 

асоціюється з приниженням чи негідністю людини.  Швидше навпаки, коли йдеться 

про певні хиби чи неправильні вчинки у жіночій поведінці, то, здається, що вони «… 

служать не для применшення її (жінки – І. М.) вартостей, а рідше для підвищення її 

принад» [129; 27].  Тематичний обсяг такого плану пісень – не малий: молодиця 

кориться новій родині у будь-яких побутових забаганках; жінка просить у чоловіка 
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бити її не вдень, а вночі наодинці; родичі чоловіка відправляють невістку по воду, в 

той час радячи синові бити свою жінку якнайчастіше; молодиця, прийшовши до 

куми, застає у неї свого коханого, який просить йти додому і приготувати йому та 

кумі смачну вечерю; чоловік повертається з дороги додому з нагайкою в руках і под. 

Ось кілька прикладів, які свідчать про нелегку долю після весілля молодят. Проте 

жіноча поведінка в таких випадках – найчастіше достойна: Прийду я додому – 

Нароблять гомону. Стануть мене бити – Я буду робити. Стануть мене лаять, - А 

я буду плакать. Стануть научати – Я буду мовчати. А стануть свариться – Я буду 

кориться [145; 112]; Буде завтра ясна днина, Будеш бити, як я винна. Не бий мене 

на улиці, Не роби ми встиду в лиці, Заведи мя в комороньку, Утни ж мою 

головоньку [145; 219]; А на чужій сторононьці Зовуть мене заволокою [179; 210–

211]. 

Однак це не сліпа покірність, а присутня там, де «чужинка» намагається 

покращити відносини. У таких ситуаціях свекрусі вгодити важко, чоловік, 

підтримуючи кохану, намагається захистити: - Не роби, мила, не роби, Склади 

рученьки та й сиди [133; 60]. Проте молодиця не збирається здавати позиції чи 

ворогувати: - Треба, миленький, робити І твоїй неньці годити, Щоб собі славоньки 

зажити [133; 60]. 

Попри всенапрочуд сильними та щирими є почуття молодиці до свого коханого. 

Зміст розмов у жіночій ліриці промовисто вказує на глибину кохання та поваги. 

Цитуючи В. Милорадовича, зазначмо, що стосунки між подружжям 

встановлювалися протягом віків і залежать від народного характеру. «Дело в том, 

что малорусский характер рассудочный, а не эмоциональный. В нем преобладает 

спокойствие, сдержанность, холодность, способность обдумать, взвесить известное 

положение» [126; 307], – так влучно фольклорист змальовує особливості характеру 

українців. Крім того, звертання до молодика особливо багаті пестливою лексикою та 

епітетами, наявністю поетичних образів. Це свідчення сильних емоцій та 

надзвичайно чуттєвої, багатої душі закоханої жінки:  Встань, милий, та встань, 

милий любку, Стоїть для тя чиста вода в кубку. Встань, милий, встань, моє 

кохання, Стоїть для тя раненьке снідання [145; 168]. 
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Якщо ж пісня ілюструє іншу сторону людської життєвої ноші – негаразди та 

нелюбов до чоловіка, то таку жінку інколи важко впізнати у своїх внутрішніх 

пориваннях, муках совісті та почуття, протилежного до великого кохання. Так, 

«…часто це почуття перетворюється… в свою протилежність, у розумово 

незбагненну, але чуттєво зрозумілу ненависть» [129; 29] – таким чином український 

філософ І. Мірчук аналізує одну з питомо українських рис характеру. Вона 

реалізована в одній українських поговірок: від кохання до ненависті – один крок.  

Жінка проклинає ще нещодавно коханого парубка,  у своїй скорботі та безвиході 

просячи у Бога йому смерті: Ой ударте, морози, На тії густі лози. Побий, боже, 

нелюбого В великій дорозі. Ой ударте ви, громи, На милого в домі. Побий, боже, 

нелюбого У білій постелі [145; 181]. 

Поширеним в українській ліриці є мотив побиття жінки злісним чоловіком-

гульвісою. Найчастішим фіналом цієї сюжетної картини – прохання дружини 

вчиняти побої не при свідках, а вночі в коморі, аби ніхто не бачив. Жінка 

соромиться людського поговору, а це не виняток, а закономірність для жіночої 

лірики. Це описано у працях багатьох дослідників, як-от: «Скрытность и гордость 

заставляют подавлять семейные неприятности в самом зародыше, не допуская их 

распространяться…» [126; 307]. Звертає увагу на такого змісту пісні й І. Франко, 

зазначаючи щодо цього: «Вона немов і сама признає себе в чомусь винною, не 

супротивляється мужевим побоям… Але покірність сеся, то не дійсна покірність, не 

дійсне самознівечення своєї волі, не дійсне безвідглядне підлягання під волю 

мужика» [181; 229–230]. 

Так-от, молодиця  все ж намагається домовитися з чоловіком: – Не бий мене, не 

бий, мій миленький, Не бий мене вдень. Не тіш моїх тяжких воріженьків, Не сміши 

людей [177; 192]. 

Очевидно, для української чутливої натури, тим більше жіночої, важлива думка 

чи враження інших, бо ж здається прикрим, що – «тепер же я не вдова і не дівонька, 

тепер я людська поговіронька». І навіть у тому випадку, коли молодиця справді 

винна перед коханим або ж відчуває якусь провину, вона, на думку М. Костомарова,  
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«…в самім упадку своїм виявляє поетично свою чисту натуру, стидається свого 

пониження» [108; 473]. 

Якщо ж законній дружині відомо про чоловікові зради, часто вона намагається 

напоумити гуляку на здоровий глузд,  такі її намагання – задля збереження сімʼї:  І 

не радій з дурного толку, Що знайшов другую. Бо прийдеться ізо мною Віку 

доживати, Іж чужою красулею Тіко вночі спати [145; 208]. 

Образ нелюбого чоловіка дуже часто фігурує у сюжетиці родинно-побутових 

пісень. Хоча мати радить своїй нещасливій доні називати його «сивеньким 

соколиком», наперекір почуттям. Однак у таких випадках бажання смерті – більше, 

ніж намір жити з нелюбою людиною.  Викликають сильні емоції такі тексти, де 

жінка, звертаючись до смерті, шкодує нелюба, боїться брати відповідальність за 

чуже життя, натомість хоче позбавитися свого: «Смерть, чухно-мачухно, та не бери 

його, Та не бери його, мого нелюбого: Бо знають люди, що я не любила, То скажуть, 

що я і з світу згубила. Та возьми мене, молоденьку, Як у саду вишеньку зелененьку, 

На вишеньці ягодку червоненьку; Нехай я не буду світом нудити, Нехай я не буду з 

нелюбом жити» [179; 243]. 

У цьому випадку наведімо до прикладу типологічно близький мотив, який 

знаходимо в російських та білоруських текстах. Очевидно, у них теж жінки не 

почувають надто теплих почуттів до власних чоловіків, однак вирішують вчинити 

дещо по-іншому – позбавити їх життя, причому у спосіб обману. Тому ці тексти – 

іншого характеру та з іншою сюжетною розв’язкою: Наварю я пива пьяного, Накурю 

я вина зеленого, Напою я мужа пьяного, Положу его средь двора, Оболоку его 

соломою, Зажгу его лучиною, Выйду я на улицу, Закричу я своим громким голосом: 

«Осудари вы, люди добрые, Вы, соседи приближенны! А ночесь гром-от был, А 

ночесь молонья сверкала – Моего мужа убило, Моего мужа обпалило!» [150; 213–

214];  Што ўсю ночку граза была, Майго мілага страла ўбіла, Майго мілага страла 

біла І маланкаю спаліла, І маланкаю спаліла, Дробным дожджыкам спаіла! [37; 

197]. 

Вповні зрозуміти жіночий образ в українській ліриці допомагають і відомості про 

ставлення інших членів родини до молодиці. Навіть більше, адже, на думку І. 
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Франка, це визначає «міру культурності всякого народу», «…як той народ 

обходиться з жінками…» [181; 210] .  

На перший погляд, побіжний огляд текстів може наштовхнути на думку про 

суцільну безвихідь і невольне життя українського жіноцтва, про що свідчить 

тематика жіночої пісенності загалом. Однак детальний аналіз фольклорних зразків, 

порівняльні студії  вказують на інший, вищий рівень поведінки жінки, котра щойно 

зі статусу дівчини після весілля попри життєві негаразди стає поважною, 

самодостатньою особистістю. На підтвердження результатів дослідження, наведімо 

у приклад твердження ще одного авторитетного фольклориста Ф. Колесси. 

Аналізуючи пісенність українців у порівнянні з  російськими текстами, він зазначає, 

що «… в українських любовних піснях жінка виступає далеко не в такій пасивній 

ролі, не в такім безвольнім приниженім становищі, як у російських піснях: вона 

вимагає трактування на рівні з мужчиною; дівчина вміє зберегти свою волю і 

супроти мужчини і супроти родичів…» [98; 89]. 

Отож, бачимо, що змалювання іншими пісенними персонажами характеру жінки 

можливе  завдяки наявності у текстах діалогічних конструкцій, а також у довгих 

монологах, які доповнюють цілісне сприйняття жіночого образу.  

Часто молодиця похвалу отримує від чоловіка. Це характеризує не лише її, а й 

коханого, тим більше, якщо той захищає свою дружину перед ріднею: «Но как ни 

тягостна эта доля, Малороссіянка выноситъ ее бодро, не впадая въ апатию; она 

всегда бодра и весела, если муж любитъ ее, потому что съ любимымъ человѣкомъ 

легко переносятся тяготы жизни» [170; 354]. Змальована родинна ідилія акумулює у 

тексті якнайтепліші звертання між закоханими, взаємні почуття любові та поваги: 

Моя жінка і робітниця, До хазяйства кукібниця І до роду привітниця [145; 134–

135]; Вже світ світає, Він мене прикриває: - Ой спи, миленька, Голубка сивенька, 

Щоб була здоровенька [145; 127]. 

Похвала свекрухи ще емоційніше підкреслює образ невістки, створюючи у такий 

спосіб ідеалістичне сприйняття синової дружини: В мене невістка добрейка, В неї 

робота легейка. Сидить, дитину колише, Роботу робить, як пише. Сидить, дитину 

гойдає, Роботу робить, як грає [24]. 
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Хоча трапляються (за класичним зразком ) у жіночих текстах українців сюжети, в 

основі яких – вороже ставлення недавно ще чужого роду до невістки. «В чужім краї 

чужі люде Зовуть мене заволокою» [7] – знаходимо таке звернення до чоловікової 

дружини. За словником Б. Грінченка, таким прізвиськом називали захожу з чужих 

країн людину, «бродягу чужестранного» [158; 21].  У такий спосіб чоловікова 

родина позиціонувала себе відносно чужинки. Це є відголоском того, що найдавніші 

шлюби укладалися з представниками чужих племен, на початках нерідко саме з 

економічної вигоди.  

Білоруський фольклор. Часто білоруський фольклор через зрозумілі 

геополітичні настрої ідентифікують крізь призму російського чи навіть і 

українського. Давно сформована версія про східнослов’янську єдність на 

історичному і мовному ґрунті. Саме вона  не дозволяє вповні внести чіткі 

розмежування і міжнародні  кордони, причому не лише на територіальному, а й 

ментальному чи духовному рівнях. 

 Аналізуючи образ молодиці в жіночій ліриці білорусів, спробуємо з’ясувати 

спільні чи відмінні риси цього персонажа на міжетнічному фольклорному поприщі.     

 На відміну від російської пісенності, у білоруській знаходимо позитивний 

образ жінки, зразкової господині, яка є хорошою невісткою, люблячою дружиною та 

матір’ю: За сваю свякроўку Яшчэ раней ўстала, За сівыя волікі Ўзяла ды 

пагнала [37; 44]; А я, млада, не спрачалася, За вядзëрка ды памчалася [37; 57]; А 

замужам трэба знаці, Позна легчы, рана ўстаці, Ўсю дружыну абудзіці, Дзевяць 

кароў падаіці, Дзевяць кароў падаіці, Дзяжу хлеба замясіці. Мяшу хлеб я – рукі ў 

цесце, Дзіця плача у калысцы [37; 173]. 

 Незважаючи на побутові клопоти, важку домашню роботу, господиня все ж 

терпляче заспокоює себе і рідню, проганяючи від серця тугу за домівкою і батьками:   

Пакінь, мамачка, Па мне бедаваці, Ўжо наўчылася Гора гараваці [37; 66]; Ой, хоць 

крычы, хоць не крычы, То будзеш гукаці, Тут чужая староначка – Мусім 

прывыкаці [37; 90]. 

 Однак таких пісень у жіночому фольклорі білорусів не так і багато. Натомість 

тема туги, що переплітається з наріканнями молодиці на нещасливу долю, – 
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проявила себе найширше саме у білоруських народнопісенних текстах. Жінка 

тужить за рідними, не може звикнути до нового заміжнього життя чи  просить 

батьківської поради: Цераз хату йду, - думу думаю, Цераз сені йду, - слëзанькі лію. 

Цераз сені йду, - слëзанькі лію, Як на двор выйду, - свету не віджу [142; 180]; Цяжка 

жыці, цяжка быці Ў чужой земцы маладзіцы [180; 105]; Ой, крутая бярозанька, 

што пад гаем зросла, Няшчасная нядзелечка, што я замуж пошла. Ой, крутая 

бярозанька воду замуціла, Няшчасная гадзінанька замуж пракруціла [180; 106]; - Ах, 

мой татулька, ах, мой родненькі, Не так жыву, як гарую, Без пастелькі спаткі 

кладуся, Без вадзіцы бела мыюся, Без румянку румянюся. Спатачкі кладуся на 

сырую зямлю, Ай, вымываюся дробнымі слëзкамі, Уціраюся тоненькім 

рукавочкам [180; 99]. 

 У своїх споминах знедолена молодиця постійно повертається у дитинство чи 

юність, шкодуючи про невдале заміжжя і про власний вибір. Хоча не завжди, зі слів 

жінки, він був свідомий: нерідко дівчину віддавали до шлюбу без її на те згоди: Каб 

я тое знала, Што мая доля ліхая, Не пашла ж бы я замуж Я, такая маладая [142; 

189]; Каб я тое знала, Што замужам ліха, Часала б кассу хоць па воласу, Сядзела б 

ў мамкі ціха [37; 19]; Хораша дзявіцаю Бестурботна спаць, Плоха маладзіцаю Гора 

гараваць [37; 40]; Падрасці не далі, Замуж аддавалі, Доля ж мая няшчасная! Палын, 

палын… Вяселле зрабілі, Мяне загубілі, Доля ж мая няшчасная! Палын, палын…[37; 

53]. 

Українські пісні з такою тематикою представлені не настільки кількісно. У 

російському  жіночому фольклорі жінкам взагалі не притаманне таке почуття – 

вони, як свідчать народні тексти, дають волю силі, плетуть інтриги та обманюють 

рідних. 

Поряд із цим мотивом у білоруській ліриці фіксуємо ще один подібний, в 

основі якого –  постійні нарікання на чоловіка і  обіцянка – позбавити себе життя, 

щоб не жити з ненависною людиною: Ой, пайду я, пайду Ў ваду утаплюся. Я з ліхім 

мужам, я з ліхім мужам Век не разжывуся [37; 19];Ой, няхай вяжуць, ой, няхай 

вяжуць, То я здамся на волю, - Як прыйдзецца мне з нялюбым жыці, То я з моста ды 

ў воду! [37; 128]; А я рэдькі наемся І вадзіцы напʼюся, Ох, із мілым, расхарошым Я 
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навек расстаюся! [37; 179]; - Тры гары капаўшы, Сяду адпачыну, З нялюбым шлюб 

ўзяўшы, Навекі загіну! Тры гары капаўшы, Вадзіцы дабуду, З нялюбым шлюб 

ўзяўшы, Я жыці не буду! Тры гары капаўшы, Вадзіцы напʼюся, З нялюбым шлюб 

ўзяўшы, Навекі утаплюся! [37; 223]; Я думала, мой міленькі, Утануць, утануць, Каб 

з табою, мой міленькі, Больш не жыць, больш не жыць [37; 243]. 

На перший погляд, змістовно ці пісні схожі до українських. Проте у 

білоруських текстах такі монологи молодиці швидше нагадують погрози, що може 

свідчити про жіночу розгубленість і відчуття страху перед невідомим. Основним 

лейтмотивом тематично близьких пісень українців – нескорений дух, гідність і 

відчуття незалежності жіночого характеру. У них жінка не накликає на себе смерть, 

що виглядало б шантажем з її боку. Коли ж вона і переживає нестерпний біль від 

внутрішнього нещастя, то поводиться настільки природньо, що здатна 

віддзеркалити свої почування в об’єктах природного світу. Так, почуття, що 

відтворюють надважке життя у заміжжі, передаються у пісні через образ Дунаю, 

куди жінка йде топитися. Образ коноплі та лучини символізують персонаж самої 

молодиці (коноплю топлять – дівчину віддають заміж; свекруха гасить лучину – 

родина чоловіка, найбільше його мати, позбавляє спокійного життя).  Образ нагайки 

– в українській пісенності символ сліз та важкої долі, яку молодиця ототожнює з 

такими поняттями як «три біди», «три журбоньки», «три колоси в стозі» і под.     

Знаходимо у білоруській ліриці і мотиви побиття молодицею свого чоловіка. 

Хоча вони і не наділені такою жорстокістю, як російські пісні, а швидше мають 

жартівливе забарвлення: Жана мужа біла, біла, Ў памыйніцы намачыла, Ўзяла яго 

за чупрыну, Укінула у пярыну: - Ляжы, ўражы сыну, тут, А я пайду шукаць кнут. 

Пайшла яна шукаць кнут, Як усхадзілася, Зміласердзілася [180; 114]; Біла жонка 

мужыка, рукі закасавшы, А ëн яе перапрасіў і шапачку зняўшы [180; 114]. 

Якщо загалом аналізувати тематику білоруської жіночої лірики, то вона не 

виходить за сферу родинного побуту. Часто молодиця заглядає до чарки, тому, 

окрім хатніх справ, знаходить собі розраду у корчмі:  Ой, татачка, мамачка Ў 

карчомцы піла, Прапіла кароўку І сівага каня. Зараўла кароўка І заржаў сівы конь. – 
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Вось, мой жа ты міленькі, Увесь мой прапой! [36; 304]; А я, маладая, Пайду піць, 

гуляць [37; 42]. 

Не може оминути народна лірика одвічної теми вірності і зради: За ліхім 

мужам жывучы, На малойчыкі гледзячы [37; 196]. 

Особливий інтерес становлять сюжети пісень, у яких змальована лінива 

дружина. На відміну від образу чоловіка у російському фольклорі, у білорусів він 

виявляється дещо кмітливішим і розумнішим, адже вміє перевиховати свою хитру 

молодичку: -Прадай, мілы, Кабылку й кароўку, Купі, мілы, Кітайку й шнуроўку! [37; 

212]; -Запрог мілы Харошую жонку Ды паехаў У лес па лучыну [37; 212]; - Наклаў 

жа воз Так, як на кабылу [37; 212]. Після такого «життєвого уроку» жінка міняє 

свою думку: - Прадай, мілы, Кітайку, шнуроўку, Купі, мілы, Ды хоць 

жарабятка [37; 212]. 

Духовний світ особистості нерозривно пов'язаний із її зовнішністю. Забігаючи 

наперед, скажемо, що тема портретування жінки найбільше розвинута в українській 

ліриці, в той час як у російській – практично відсутня. Білоруський фольклор 

небагатий на описи зовнішніх характеристик жіночого персонажу: -Лічка маë, лічка, 

Ды бялюсенька, Дзе цябе падзела Маладзюсенька? [37; 25]; Цела ж маë, цела, Як 

папера, бела, Доля ж мая няшчасная! [37; 53]; А я цябе браў, Як белы мак зацвітаў, 

А цяпер ты учарнела, Што і сам я не пазнаў! [37; 172].  

Найдраматичнішого моменту жіноча пісня білорусів досягає у сюжеті, де 

жінка позбавляє життя чоловіка. Вони не такі жорстокі за змістом, як у російській 

пісенності. Психологічні засоби допомагають зрозуміти жіночі вчинки, однак 

виправдати такі дії дуже важко:  Эй-гэй! Жана мужа не ўзлюбіла была, Чарнавочка 

ды забіла яго [35; 102]; Вазьму старага з сабой Ды ў палонку галавой [35; 108]; А я 

свякроўку папхнула, Бадай свякроў ўтанула. Плыві, свякроў, з вадою, Цяжка жыці з 

табою! [37; 139]; Ды нарві кміну ярага, Нарабі піва пʼянага, Нарабі піва пʼянага Ды 

напой мужа ліхога [37; 196–197]; Памры, памры, мужыкова маці, Можа, буду 

гаспадыня ў хаце [37; 224]; з деяких текстів дізнаємося про прокляття жінкоюсвого 

чоловіка: Ой, каб з табою, ты мой міленькі, Усë ліхое стала, Як я, млада-

маладзюсенька, За табою прапала [37; 236]. 
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У таких випадках психологічний стан людини допомагає визначити, наскільки 

тонко і боляче вона сприймає навколишній світ, наскільки міра прекрасного в душі 

переможена непідвладними почуттями ненависті і некерованості собою. 

Російський фольклор. Дослідження жіночої лірики, порівняльні студії з 

українським та білоруським фольклором дозволяють зʼясувати основні 

закономірності образо- та сюжетотворення жіночих текстів росіян, сформувати 

уявний образ молодиці, що постає в результаті аналізу найяскравіших, 

найколоритніших  народнопоетичних зразків.   

В українських текстах зображено, як молодиця відразу після весілля береться 

до роботи, чи не в кожній пісні звучить її нарікання на нелегку працю або ж 

змальовано в деталях сам процес щоденних побутових клопотів. Лінощі – обʼєкт 

зображення і висміювання хіба що у жартівливих текстах.   

У російській ліриці не знаходимо багато інформації про це, складається 

враження, що жінка позбавлена будь-яких обовʼязків господині. Навпаки у 

зафіксованих прикладах вона постає не надто гостинною: «Становила сладкой 

водки полуштоф, На закуску сладких яблоков пяток» [150; 163]. До слова, як 

виявляється,  великою була проблема жіночого алкоголізму. «Заезжий немец 

Олеарий настолько часто встречал в Московии молодых и старых женщин, 

упившихся до беспамятства, что посчитал это «обыденным». Придя в гости, 

соседки, знакомые и родственницы хозяйки по традиции пили ровно столько, 

сколько требовали пригласившие (скоро сделаться пьяной было постыдным)» [149; 

63] –  йдеться у Н. Пушкарьової, дослідження якої присвячене приватному життю 

росіянок.   

Взагалі життя жінки після весілля, як свідчать тексти російських  пісень, 

змальоване не надто приємним. Чого варта тільки назва «супруги», як йменуються 

чоловік і жінка з давніх давен. Толковий словник В. Даля цією номінацією 

ідентифікує людей, які «со[у]пряженными», «… как лошади одной упряжью» [169; 

363]. Пояснено «супругу» і в словнику Б. Грінченка: кілька пар волів, комплект, 

призначений для плуга. Схоже до цього, «супряга» – спряжка волів двох або 

декількох хазяїв для того, щоб набрати комплект, необхідний для плуга – такий плуг 
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оре тоді по черзі кожному з хазяїв» [159; 230]. Таким чином, вже у назві подружньої 

пари у росіян закладений зміст примусовості, небажання, штучної терпеливості, а 

згодом – бунту. 

Відомо, що віддавна існувала заборона на розлучення. Точніше такий спосіб 

не лише був неприйнятний за церковними приписами, а й не допускався за 

людською мораллю та приниженим становищем жінки у сімʼї. Тому розлучення 

ніколи не були вирішенням проблеми нелегкої  сімейної долі, натомість жінкам не 

лишалося нічого іншого, як терпіти свої біди з немилим нелюбом,  про що свідчать і 

фольклорні згадки: Может быть влюбяся ты, меня позабыл, И смеешся слабости, 

что всегда мне мил? Я в слезах не знала здесь покойна часа, Стоном все наполнила 

долины, леса [161; 72]; Не по плису ль я, не по бархату хожу, Ой да я хожу, хожу 

все по острому ножу!» [150; 209]. 

У першому випадку проілюструвати нелегкий стан жіночої душі вдається за 

допомогою гіперболізації дії. Безвихідь сягає крайньої межі: молодиця не кричить, а 

стогоном передає свій біль. Інша пісня, бачимо, викликає сильні емоції  через образ 

гострого ножа,  згадка якого у тексті розкриває весь трагізм ситуації.  

Найчастіше негаразди жінок повʼязані з чоловіком. Російська пісня ілюструє 

ось такі способи сватання парубка до дівчини, коли могли домовлятися про шлюб, 

до прикладу, у такий спосіб: - Ну, за что меня журить, бранить? Не сама я к вам 

заехала, Завезли меня добры кони, Что добры кони Ефимовы, Ох, Ефима да 

Матвеевича [162; 66]; Сватался вор Яшка Семь лет по Устинье, Наряжался вор 

Яшка Во девичье платье… [150; 205]. 

 Використовуючи хитрість, парубок переодягається у дівочий одяг, щоб 

обдурити, виманити дівчину і силоміць одружитися. В результаті обману вона 

просить своїх подруг передати матері:  «Вы, девушки-подружки, Скажите моей 

мати, Искала бы меня мати Во Марьиной роще Под красной под сосной. Я кровью 

венчалась, Ножом обручалась!» [150; 205]. 

Такі факти свідчать про те, що вже від початку знайомства і зародження 

стосунків взаємної згоди на шлюб могло і не існувати. За спостереженнями 

М. Максимовича,  «в русских песнях выражается дух покорный своей судьбе и 
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готово повинующийся ее велением» [123; 13], тому дівчина не шукає способу 

викрити злочинця, а свідомо прощається з подругами та ріднею. 

Споріднений настроями та змістом до попереднього – мотив, що розповідає 

про зневажливе ставлення до жіноцтва. Утиск жіночої свободи та прав інколи 

вражає своїми традиціями; жінка у російських піснях найчастіше знаходиться у 

«безвольному принизливому становищі» [100; 102]. Ось, до прикладу, одна з 

перших вимог, яку повинна виконувати молодиця у родині свого чоловіка відразу 

після весілля: Шесть недель прошло – Говорить можно [150; 232]. 

Ще одна пісня розповідає про побиття чоловіком своєї дружини. Після того, 

як забіяка злякався, дружина обіцяє йому обдурити своїх батьків і не зізнаватися у 

безчинстві свого коханого:  - Не пужайся, мой размиленький, Я сумею как сказать 

матушке, Я сумею как сказать батюшке: Летел-то орел через зеленый сад, Он 

махнул-то, махнул  крылом правыим, Он расшиб мое лицо белое, Закровавил мое 

платье цветное [162; 159]. 

Часто у складних життєвих ситуаціях, як видно з народнопісенних текстів, 

молодиця постає перед нами духовно слабкою. Свого часу ще М. Костомаров 

звертає увагу на таку рису характеру жінок у російських піснях: «Женщина по 

понятию великорусскому не имеет почти воли, существо слабое, она легко 

покоряется обстоятельствам и судьбе» [109; 194]. У таких випадках її монологи 

набувають драматичного характеру, адже виказують слабкий жіночий дух і 

неспроможність чинити опір негараздам:   В чисто поле просилась – Уйтить, млада, 

хотела; В зеленый сад просилась – Удавиться хотела; На быстру реку просилась – 

Утопиться хотела! [152; 305]; Сколько нам браженьки не пити, Все-то нам 

пьяненьким не быти! Ах люба, люба, люба, Все-то нам пьяненьким не быти. Кабы 

чарочку горелки – Я бы пьяна напилася… [162; 188]. 

Аналізуючи російську необрядову пісенність, дослідники звертають увагу на 

те, що їй притаманні песимістичні настрої. На думку М. Максимовича, «по сему 

Рускія пѣсни отличаются глубокою унылостію, отчаяннымъ забвеніемъ, каким-то 

раздольемъ и плавною протяженностію…» [123; 13–14].  
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Лейтмотивом однієї з сюжетних ліній є монолог-звертання молодиці до диких 

звірів з проханням роздерти її тіло: «Я на Волгу приду – я суденца не найду, Хотя 

суденце найду – весельца не сыщу, Хотя весельце сыщу – я гребца не найму, Хоть 

гребца я найму – Волга-река протечет, А меня, молодешеньку, вниз по реке 

понесет!.. Ах ты свет же мой красный день, уж мне тебя не видать! Ах вы лютые 

звери, сбирайтеся ко мне, Вот вам сладкая пища – терзайте меня… [150; 166–167]. 

До речі, образ дичини найчастіше притаманний саме російській народній пісні, на 

відміну від української, де зоосвіт представлений свійськими тваринами.  

Аналіз жіночого персонажу був би не повний, якщо не згадати інших рис 

характеру, які яскраво формують образ молодиці, розкривають її внутрішній світ, 

найчастіше далеко неоднозначний. Тексти, сюжетом яких є взаємовідносини між 

батьками, в переважній більшості передають драматичний настрій. Дуже часто 

жінка обманює батьків, не соромлячись цього: Скажу матушке – Голова болит, 

Худо можется, Гулять хочется! Я украдуся – Погуляюся, Уворуюся – 

Поцелуюся [152; 306]. 

Життєва драма жінки інколи набуває трагічного змісту, мотиви смерті 

трапляються у жіночих піснях найчастіше у російському фольклорі. Однак численні 

тексти свідчать: молодиця не лише не переймається загибеллю чоловіка, а й радіє 

цьому:  Слава богу, слава богу, утопился, Слава богу, утопился! [150; 213]. 

Вище аналізований мотив у російській ліриці повʼязаний ще з одним, що 

розповідає про не звичну для жінки поведінку – побиття власного чоловіка. Таке 

ставлення до свого обранця, як видно з численних текстів, не було поодиноким 

явищем: - Я боюсь-то боюсь твово батюшки, А еще-то боюсь, красна девица, я 

самой тебя; Изведешь ты меня, добра молодца, ни за денежку, Пропадет моя 

головушка за безделицу. Отвезут мое тело в чистое поле, Растерзают мое тело 

белое звери лютыя, Выпьют мою кровь алую волки серыя, Растаскают мои кости 

белые черны вороны, Разнесут мои кудри русые ветры буйныя [162; 171]. 

Тлумачення цієї жорстокої жіночої поведінки не лежить на поверхні традицій 

сімейного укладу окремої сімʼї.  Швидше за все це пояснюється ментальними 

характеристиками росіян, адже, на авторитетну думку В. Антоновича,  «українець-
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русин вважає за етичне все те, що справедливо. У великоруса виступний етичний 

пункт сила; він попереду усього звертає увагу на те, чи факт дужий, чи не 

дужий» [3]. Ось тому у таких текстах визначальною силою і перевагою є фізична 

міць і вправність: Уж как я ли, молода, Да ни робкая была: Плеть-то выхватила, 

Его выварила. Праву руку отвела – В леву щеку подала, А левую отвела – Да в 

правую подала, За русы кудри взяла – К сырой земле пригнела… [150; 233];  А я 

старому хрычу Сама вдвое отплачу, Сама вдвое отплачу, Сама вдвое отплачу; 

Спину набок сворочу И найду себе молодчика Молоденького, Что молоденького, Да 

хорошенького, Да хорошенького, Да холостенького [152; 321]. 

Інколи такі жіночі безчинства з побутової сфери переходять у цілі 

розбійницькі напади із застосуванням сили, причому жінки поводяться настільки 

природньо і навіть благородно у цій ролі.  Зруйнувати будинок, викрасти якусь річ 

для того, аби комусь подарувати – ось для прикладу сюжет однієї з таких пісень:   

Подойду, подойду Во царь-город подойду, Вышибу, вышибу, Копьем стену вышибу. 

Вынесу, вынесу, Золот венец вынесу, Подарю, подарю Лютую свекровушку, Чтоб 

они, чтоб они Добры были, ласковы [152; 285]; Злата бочку выкачу, Подарю, 

подарю Лютого я свекора, Чтоб они, чтоб они Добры были, ласковы [152; 285]; 

Добра коня выведу, Подарю, подарю Лютого я деверя…[152; 285]; Лисью шубу 

вынесу, Подарю, подарю Лютую золовушку… [152; 286]. 

Текст іншої пісні розповідає про упереджене ставлення невістки до свекра, 

тому їй під силу розбишацькі методи, однак приязного ставлення від молодиці до 

чоловікового батька не дочекатися: «Ты невестушка-ластушка, Назови свекра 

батюшкой!» «Я заборинку разберу, Всю по бревнушку размечу, Животинушку 

успущу – Свекра батюшкой не назову [152; 288]. 

Недивно, що, окрім свекрів, таку ж ненависть досить часто жінка почуває і до 

їх сина, особливо коли він – ще й старший за свою обраницю. Кількість «ласкавих» 

звертань у монологах такої «люблячої»  дружини ілюструє глузливе, іронічне, 

вороже ставлення до чоловіка: «Встань ты, мой старый, проснися, Борода седая, 

пробудися! Вот тебе помои, умойся! Вот тебе рогожка, утрися! Вот тебе лопата, 
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помолися! Вот тебе борона, расчешися! Вот тебе лапотки, обуйся! Вот тебе 

шубенка, оденься!» [152; 301]. 

Сарказм як основа сімейних стосунків – неодмінний атрибут спілкування між 

одруженими. Через присутність насмішкуватих метафор та глузливих порівнянь такі 

діалоги вражають негативними емоціями: - Ты ночуй, ночуй, невежа, за воротами, 

Тебе мягкая перина – снегова пороша, А высоко изголовье – подворотня, Да как 

тепло одеяло – темна ночка, Шитой браной положок – буйный ветер. Каково тебе, 

невеже, за вороты, Таково-то мне, младеньке, за тобою, За твоею ли дурацкой 

головою [154; 207]; «Где ты, женушка, была?» - «У попа, сударь, была, За твое, 

сударь, здоровье Рюмку водки выпила». – «Спасибо тебе, жена, Не забыла ты 

меня!» - «Еще как тебя забыть, Не могу тебя избыть!» [152; 325]. 

«Неробство, розхристаність, гомерична неакуратність в особистому житті; 

бруд і хаос у подружних відносинах; наївна несумлінність в роботі, в громадських 

стосунках; нестриманий нахил до деспотизму і цілковитий брак поваги до 

особистості…» [184; 185] – ось як історик П. Штепа характеризує росіянина, його 

спосіб життя і мислення. Однак, як бачимо з фольклорних текстів, такий опис 

підходить не лише чоловікові, а й жіночій статі. Відсутність духовних начал, 

ліризму і ранимості душі, природнім носієм яких зазвичай є жінка,  сприяють 

зародженню жорстокості, яку молодиця випромінює у стосунках з новою родиною: 

Я стара мужа потешила, Во чисто поле вывозила, На осинушку повесила – На 

осину саму долгую, На вершину саму тонкую. На осинушке чапается – Мой старой 

муж величается! Как осинушка обломится – Мой старой-от муж оборвется, О 

крапивушку обожжется, О шипицу-то околется, О шипицу о колючую, О крапиву о 

жегучую, В быстрой речке закупается, Во свежей воде захлебается! [150; 229]. 

Аналізуючи бунтарські прояви у соціумі українців, росіян та білорусів, 

М. Драгоманов звертає увагу на певні відмінності між ними: «Українці більше 

бунтувались проти панів явно, ніж вбивали панів таємно, – а москвини і білоруси 

більше вбивали, ніж бунтувались» [77; 41].  

Цікаво, що така закономірність наявна і в жіночих текстах. На відміну від 

українських родинно-побутових пісень, російські приклади рясніють розмаїттям 
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сюжетів, лейтмотивом яких – убивство. Очевидно, єдина відмінність від соціально-

побутового фольклору (в якому теми бунту і смерті непоодинокі) – у ліриці такі 

злочини відрізнятимуться тільки побутовим характером. Їх причиною стають 

сімейні незгоди, ненависний чоловік, примусовий шлюб, зради тощо: Как и с вечера, 

со полуночи Как жена мужа зарезала, Во холодный погреб бросила, Она желтым 

песком засыпала, Она правой ногой притопнула: «Заростай, моя могилушка, 

Частым ельничком, березничком, А еще горьким осинничком» [162; 62]. 

Свідченням жіночих безчинств і вбивств – численні згадки історичних, 

фольклорних джерел про те, що на побиття чоловіком дружина реагувала тими ж 

діями. Так, за світськими законами у Московії Х–ХVII ст. жінку, яка вбила власного 

чоловіка, закопували по плечі в землю [149; 131]. Очевидно, такі приклади були не 

рідкістю, про що самі ж жінки і розповідають у жіночих піснях: Напою-то я дружка 

допьяна, Позову его спать на соломушку, Подожгу я соломушку снизу доверху [150; 

239]; Я повыше б подмостила, Свекру голову сломила, Любо, любо, любо дочке, 

Свекру голову сломила [152; 289]; «Ты убей-ка, застрели-ка Постылого мужа, Ты 

спаси-ка, сохрани-ка Сердечного друга!» [150; 222]. 

В основі останнього тексту – поширений у російській ліриці мотив, який 

розповідає про монолог-прохання молодиці до чорної, грізної хмари вбити чоловіка, 

натомість лишити живим коханця. Відсутність грому та блискавки, які б позбавили  

життя ненависного чоловіка, напевно, не зупинило б жінки перед поставленою 

ціллю. Інша пісня зі схожим сюжетом настроєво швидше нагадує трагічну хроніку, 

аніж ліричний текст: Мне бы надо пистолетик со ружьем – Хотелось бы стара 

мужа застрелить, Хотелось бы честной вдовушкой пожить, Хотелось бы вдовье 

платье носить, Хотелось бы молодых ребят любить [150; 231]. 

До речі, тема сімейних зрад та обману – одна з найпоширеніших у фольклорі 

росіян, тому що характеризується різноманітністю мотивів, різними інтригами, 

перипетіями сюжетних ліній і знову ж таки надмірною жорстокістю, яку тільки 

здатна проявити жінка. На основі великої кількості згадок – фольклорних записів, 

текстів різноманітних збірників, літературних памʼяток (приміром XVI–XVII ст.) – 

можна стверджувати про часті «позашлюбні» огріхи заміжніх молодиць, котрі, 
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маючи чоловіків, навіть імен їх чути не хочуть, проте в улюбленцях мають 

юнаків [149; 119].   

Виокремимо найпоказовіші з народних текстів:  

–  жінка шляхом обману повертається додому після нічних гулянь (Всю я 

ноченьку, младая, прогуляла, С молодыми со ребятами гуляла. У соседа под сараем 

разряжалась, Я домой, млада, бежала, торопилась [152; 303]); 

–  чоловік нарікає на дружину-зрадницю, обіцяючи провчити її (Как чужие-то 

жены мужьям завтракать несут, А моя шельма-жена и обедать не несет! Уж я 

выпрягу лошатку, я поеду во луга. Пущу коня во росу, а сам вырежу лозу, ˂А сам 

вырежу лозу ˃ на свою курву-жену [162; 60]); 

– молодиця бажає смерті коханця, аби той не належав нікому, окрім неї (Не 

достанься, мой любезный друг, Ни сестрице, ни подруженьке, Ты достанься, мой 

сердечной друг, Одной матушке сырой земле, Еще белой гробовой доске [150; 228]); 

– жінка вихваляється нічними гуляннями (- Я все ноченьку не спала, У чужих 

ворот проиграла, Я с ребятами молодыми, С неженатыми, холостыми [162; 164]); 

– дружина приводить коханця додому; на запитання чоловіка вона обманює його  

(«Акулина, это что?» - «А тебе, сударь, на что?» Он во спаленку вошел, там 

молодчика нашел. «Акулина, скверно! Григорьевна, дурно!» - «Я к обеденке ходила, 

сиротинушку нашла». – «Я прошу тя, Акулина, напоить-накормить, Напоить-

накормить, за ворота проводить!» [152; 322–323]); 

– молодиця нарікає на «три турботоньки», одна з яких – наявність коханця (Уж 

как первая заботушка – Свекор да свекровушка, А вторая-то заботушка, – Муж, 

удалая головушка. Уж как третья-то заботушка – Еся миленькой сердечной 

друг…» [150; 228]; 

–  жінка не бажає бути красивою для старого чоловіка, якого обманює, зраджуючи 

з молодим коханцем (У меня младой, у меня младой, Один старой муж, Да и тот со 

мной, да и тот со мной, Не в любви живет, Не белись мое, не белись мое, Лицо 

белое, Не румянтеся, не румянтеся, Щоки алыя, Не сурмитеся, не сурмитеся, Брови 

черныя, Не носись мое, не носись мое, Платье цветное… У меня младой, у меня 
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младой, один милой друг, Да и тот со мной, да и тот со мной, Во любви живет 

[161; 92–93]); 

–  пісня розпочинається подвійним риторичним запитанням, чи не важко горобині 

рости в сирому лісі – чи не обрид жінці її нелюбий чоловік; у кінці твору молодиця 

отруює свого ненависника (Молодица ты молодушка, Молодица ты пригожа, Как 

тебе не стошнится, За худым мужем живучи, На хорошего смотрючи, На 

пригожего глядючи?... [150; 213] ). 

 Характеризують ментальні особливості народу тексти пісень, де змальовані 

такі основоположні риси характеру жінки як працелюбність, вправність у побуті, 

господарських справах. Так, усталені смислові асоціації ідеалізують образ 

культурної жінки з власним почуттям гідності та набором інших, позитивних 

цінностей і якостей людини.   

У результаті дослідження російських  народнопісенних зразків перед нами 

постає вкрай негативний жіночий персонаж. Ці висновки дуже чітко підтверджують 

слова М. Костомарова. На думку фольклориста, «жінка у великоруських піснях мало 

коли піднімається до свого людського ідеалу, мало коли краса її взноситься над 

матерією; мало коли любовне чуття може в ній цінити що-небудь, окрім тілесної 

краси, мало коли згадується о гарних прикметах і вартости жіночої душі» [108; 473].  

Перед нами – образ лінивої дружини, котра конфліктує з чоловіком через 

небажання працювати. Як стверджують дослідники, дидактичні тогочасні тексти 

інтерпретують працю як засіб приборкання пристрастей і виховання жіноцтва. 

Натомість фольклорні джерела поетизують жіночу роботу. У збережених текстах 

захватом від побутових, домашніх клопотів чи  приємною втомою жіноцтво не 

вихваляється: «Отношение самих женщин к вынужденному ежедневному труду 

плохо просматривается источниках» [149; 67].  Навпаки – єдиною втіхою для 

одружених, як свідчать російські жіночі пісні, – свята, гуляння, загравання і танці:  

«Мне за ровней жить – все скакать да плясать, Все скакать да плясать да 

таночки водить, Да таночки водить, по сговорам ходить [152; 295]; «Встань, 

встань, встань ты, сонливая! Встань, встань, встань ты, дремливая! Сонливая, 

дремливая, неурядливая!» [152; 312]. 
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Попри безтурботне життя, молодиця вимагає у чоловіка позбавити її 

домашнього господарства, оскільки цурається роботи: Уж как все мужья до жен 

добры: Покупали женам черные бобры. Уж как мой-то мужиченочко, И он весь с 

кулачоночко, Он купил мне коровушку, Погубил мою головушку – Снарядил мне 

работушку, Некошную заботушку! [150; 214]; У меня ль муж не удала голова, Не 

купил он мне черного соболя, А купил он мне коровушку, Погубил мою 

головушку… [152; 316]. Натомість мрією заздрісної дружини стає різне вбрання, 

хутряний одяг, коштовні прикраси, які б вона хотіла мати:   Продай, муж, корову С 

лошадушкою! Купи, муж, саян – Широкий подол, Душегрейку – Камчатненькую. 

Купи, муж, кокошник – Косой, золотой, Еще ожерелье Жемчужненькое [152; 316–

317]. 

Як бачимо, можна сміло заперечувати категоричні твердження окремих 

науковців про спільне походження українського, російського та білоруського 

фольклору,  навіть на основі аналізу жіночого персонажа.Свого часу М. Костомаров 

теж це спростовує, влучно вказуючи на тонкі критерії розмежування: «Вера одна, 

взгляд на веру несколько разный; язык один, наречия разные, главные понятия 

жизни одинаковы, обычаи разные» [109; 179]. М. Драгоманов, порівнюючи пісні 

українців, поляків та москалів, взагалі вважає, що «… ми знаходимо дуже мало 

однакових пісень, навіть з житя особи, родини і господарства…» [78; 63].  

Побудова родинних відносин, характер особистості, зокрема жінки, її поведінка у 

складних життєвих ситуаціях, побут, бачення ліричним героєм ціннісних категорій 

щастя, кохання, ідеалу зразкової сімʼї, дружини, чоловіка – ось неповний список 

тем, які у народнопісенних, жіночих текстах українського, російського та 

білоруського народів мають різну інтерпретацію та видають протилежні способи 

мислення.  

3.1.2. Мати / батько. 

У словʼянських народів, зокрема, в українців, з темою батьківства повʼязані 

уявлення та вірування  у культ матері, який повʼязаний з періодом, коли «…головою 

роду і родини була мати, а не батько (епохи матріархату); цю обставину фіксує 

генетичний код людини…» [82; 356]. Свідченням цього – численні приклади 
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глибокої шани до материного образу, зафіксовані практично у всіх жанрах 

фольклору.  «Образи родинно-побутових пісень побудовані в основному шляхом 

контрастної характеристики членів рідної та чужої сімей» [45; 91] – слушно 

характеризує образотворення в необрядовій ліриці фольклорист П. Будівський.  

Поетичний світ жіночої пісні неможливо уявити без використання у ньому 

образів, символіки, повʼязаних з поняттям батька, а найбільше – матері: материнська 

хата, її любов, турбота; мала і велика Батьківщина, земля прадідів – як уособлення 

неньки; жінка – як продовжувачка роду тощо. На думку сучасного філософа 

П. Гнатенка, «…переважання в суспільстві матріархального комплексу… 

призводить до того, що в соціальному мікросередовищі (мається на увазі передусім 

сімʼя) панують свобода й рівність. Перед матірю всі діти рівні, вона любить усіх їх 

однаково, і, у свою чергу, вони люблять матір» [57; 74].  

Існують, як побачимо далі, й інші думки щодо впливу чинника безумовної 

материнської любові на різні спектри родинного, суспільного, духовного життя. 

Наведімо як приклад одну з таких версій: «Проте верховенсту матріархального 

комплексу властиві й негативні риси. Так, любов дітей до матері, рівність усіх перед 

матірʼю, культ матері-землі, любов матері до дітей – усі ці стосунки будуються 

більше на емоційній, ніж на раціональній основі. У звʼязку з цим у такому типі 

культури скоріш за все переважатиме емоційність і чуттєвість, а вольове начало і 

раціональність стають другорядними» [121; 97]. 

Попри те безсумнівним є безпосередній внесок матері в життя кожної людини,  

авторитетний вплив на її характер, уклад життя, виховання наступних поколінь, 

формування  моралі, етичних, естетичних якостей тієї чи іншої нації, про що 

говорить велика кількість прикладів жіночих пісень. 

Український фольклор. Найбільшу кількість текстів, у яких  образ матері 

супроводжує високе почуття любові і поваги до неї, знаходимо серед жіночої 

пісенності українців. Таким пісням характерна розмаїта система поетичних засобів. 

«Поняття роду, родини, сила родинних зв’язків розкриваються якнайкраще через 

почуття ліричного героя, що не мислить життя без близьких родичів…» [75; 7] – 

слушно зазначає Г. Довженок.  Таким чином, образи батьків, а також інших осіб 
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родинного кола змальовано крізь призму чистоти і вірності стосунків, тому у цих 

текстах акумульовані найтепліші почуття та настрій: Сонінько зійде, та й за 

хмароньку зайде, Матінка умре, та й такої не буде [145; 70]; А батенько йде, Як 

голуб гуде: Моя доню дорогая, Пішла заміж молодая, не виспалася [18]. 

Образи фітонімів (рослин, дерев, ягід), несучи традиційне значення краси, 

допомагають передати такі ж почування до людини: Нема дерева ряснішого Ой та 

від дубочка, Нема роду ріднішого Та від матінки [145; 36]; Да нема в лісі дерева від 

яворка, Не буде ріднішого над батенька; Нема в лісі дерева над липоньку, Не буде 

ріднішої да над матінку; Нема в лісі дерева да над дубочка, Не буде ріднішого над 

братика; Нема в лісі дерева да над кислицю, Не буде ріднішої да над сестрицю [145; 

26–27]; Я в батька жила, Як рожа цвіла [145; 155]; Да кохав мене батько, як білу 

тополю [179; 30]. 

Образ жінки у таких сюжетах – наскрізь драматичний, сповнений роздумів, 

переживань, постійними згадками про рідних людей, батька-матір, сестер, братів, 

подруг, як-от в одній з українських жіночих пісень:   Ой як я була в свеї матінки 

свеї, Сяло золото коло косойки меї.  Ой як я пошла од свеї до чужеї, Впало золото 

та й од косойки меї. Ой як я була в свого батька дівкою, То вмивалася мед-вином, 

горілкою [145; 60–61]; Ой як я була в свого татойка росла, Ой як у воротях та 

високая сосна. Ой як же мене в мого батейка взято, Тую сосонку й у воротях 

стято [145; 60–61]. 

Поширений в українських народнопісенних зразках мотив відвідин матірʼю своєї  

доньки. Часто щойно одруженій заборонено бувати у рідних певний час, тому її 

відвідують чи брати, чи – найчастіше – ненька: Вона ж в мене не обідала, Тільки 

мене та одвідала, Вона ж в мене не полуднувала, Тільки мене приголубила.Вона в 

мене не барилася, Тільки сіла, пожурилася [83; 259]. 

Значна кількість російських та частково білоруських пісень представлена 

мотивом нарікання молодицею на своїх батьків, котрі недогледіли доньки від гіркої 

долі. Не часті, але все ж присутні такі мотиви і в українських текстах.   Попри це 

важливим фактором формування характеру персонажів жіночої пісні є моральність, 

неконфліктність,  пошуки компромісів заради миру та сімейної злагоди: Не оддавав 
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мене тато, Не веліла іти мати, Сама хлопця полюбила, Головочку утопила [179; 

93–94]. Сюжетиці таких текстів характерні довгі монологи, у яких мати чи то батько 

навчає, наполягає на покірності молодиці перед долею, нагадуючи, що вибір пари – 

це воля самої доньки:  -Ой привикай, моя доню, привикай, А як прийде з коршми 

п’яний, то й не лай. І їстоньки, і питоньки йому дай, І від стола до порога 

утікай [145; 231]; – Донько ж моя, коханочко, така твоя доля, Полюбила 

козаченька: була твоя воля [145; 114]; Ой плакала дівчинойка, Аж зимля дрожала. 

Не плач, доню, на матира – Мать не виражала [21]. 

В українських (як і в білоруських) жіночих текстах образи батьків молодиці 

змальовують почуття туги і переживань за свою доньку. Вони заступаються за неї, 

причому не сліпо і несправедливо, а намагаючись навчити молодят, напоумити чи 

засоромити у чомусь. Ось тесть звертається до зятя: Ой просимо вашої родини, Не 

смійтеся з нашої дитини, Як ранийко ни встане – збудіте, Як ни вміє робитойки – 

навчіте [19]; - Не бий, зятю, мою дочку, Не суши їй головочку. Моя дочка ніц не 

вина, Вона в тебе господиня [145; 115]. Теща теж не соромиться доччиного 

чоловіка: Прошу я тебе, ти мій зятеньку, У твою родиноньку, Ой щоб не було та й 

зневаженьки На мою дитиноньку [145; 116]; - Ой ти, зятю мій, зятю, Ти не дурр 

мого дитяти, Ти не суши молодості, – Пускай єї часто в гості. А я єї рідна мати, 

Буду єї научати (2), Як милого шанувати [145; 114]. 

Порівняймо зі схожими мотивами білоруської пісні: - Ты, зяценьку, галубочку, 

Глядзі маю дзяціначку. Не бі яе ў галовачку, Сабʼеш яе з разумочку! Не бі яе, як 

дзень белы, Абароніць браток родны [37; 242];  - Устань, устань, зяцейка, ты не 

спі, Стаіць чыста вадзіца – памыціся, Вісіць белы ручнічок – утрыціся, Стаіць 

гарнец з гарэлкай – напіціся, І з сваей жаной памірыціся [118; 236–237]. 

Зазначмо, що під час студіювання українських народних текстів трапилася чи не 

єдина пісня із сюжетом, що розповідає про негативне ставлення тещі до зятя: - Не 

розливай, мати, води, Бо важко носити. Не розлучай, мати, з зятем: Тобі з ним не 

жити. – Ой не буду води пити, Буду розливати. Ой не буду зятя любить – Буду 

розлучати [175; 172]. Проте такий винятковий сюжет серед решти пісень не є надто 

значимим. 
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Для порівняння наведімо у приклад тексти російського фольклору: як змальовані 

стосунки між тещею та зятем, який стиль мови і звертання у них: Уж ты, теща моя 

да бряжельница! На тебе шуба нова, не ворочаная. Станем шубу шить, 

Выворачивати, Станем тещу бить, поколачивати! [162; 135]. 

Таким чином, такі сюжети українських і білоруських текстів позначені 

схожістю у тому, що жіночі образи є відображенням любові, щирості, поваги до 

своїх батьків. У випадку ж будь-якої  неприязні зі сторони чоловіка батько чи мати 

намагаються захистити вже дорослу дочку від страждань у сімейному житті. 

Характер спілкування між членами родини у пісенності росіян – важко порівнювати 

з двома іншими, оскільки відрізняється вкрай негативним настроєм і ставленням 

одного персонажа до іншого.  

Білоруський фольклор. Приклади білоруських необрядових пісень засвідчують 

таке ж, як і в українців, шанобливе ставлення і трепетні почуття до рідні, що 

змальовано у численних жіночих текстах. Доказом того є невимовне бажання жінки 

побачитися з батьком-матірʼю, обійняти сестер та братів: Як была я ў маманькі, 

Любіла гуляць, А цяпер ў свякрованькі – Слëзы праліваць. Як была я ў маманькі, 

часала касу, А цяпер ў свякрованькі Нячэсану нашу [37; 40]; А мамачка прыймае Да 

здароўечка пытае [35; 87]; Добра таму, добра, Ў кого свая маці: Галоўка ўчасана, 

Ночанька даспана [37; 84]. 

Тісний родинний звʼязок не зникає опісля весілля, навпаки – мати і батько 

тішаться щастям або вболівають за труднощі доньки: – Плача, плача, разбіваецца, 

Цябе ў госці дажыдаецца. Твая матка ды на ложачку ляжыць, Праву руку ды на 

сэрданьку дзяржыць [37; 154].  

У деяких випадках мати захищає доньку чи то від зятя, чи від поганого ставлення 

усієї нової родини до невістки, як-от у таких народнопісенних зразках. Вона – перша 

порадниця, адже квіти, дерева, тварини завжди вислухають жінку, а корисну 

життєву пораду від матері можна отримати будь-коли: За што, зяцю, жонку біці, За 

што забіваці, Ëсць у яе айцец, маці – Дык трэба забраці [36; 297]; – Насі, дзіця, 

золата, Не хіні к грудзям, Цярпі, дзіця, горачка, Не кажы людзям… А носячы 

золата, Яно зможацца, А носячы горачка, Яно скаржыцца [37; 62]; Навары, дачка, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


91 
 

Шчукі-рыбы юшкі, Назаві, дзіця, Хоць нялюбага – душка. Навары, дзіця, Шчукі-

рыбы з перцам, Назаві, дзіця, Хоць нямілага – сэрцам [37; 223]. 

Знову ж таки у текстах білоруської лірики, де одними з центральних є образи 

батьків, знаходимо типологічно близькі мотиви до українських пісень. В одному з 

них, до прикладу, йдеться про те, як родина захищає дочку від недоброго чоловіка 

чи злої свекрухи. Проте відмінним між українськими та білоруськими текстами є те, 

що в останніх порадником для своєї доньки (як і в інших, раніше аналізованих 

дотичних мотивах)  найчастіше виступає не лише мати, а дуже часто і батько:  - Ты, 

дзіцятка, узяла сваю волю, Цярпі неволю [180; 97]; Абабіў расу мой татулька, Ка 

мне ходзячы да пытаючы: - Чы живеш далëка, чы гаруеш? [180; 99]; – Ойчанька 

мой родненькі, ружовы квеце, Пабывай у мяне хаця раз у леце. – Дзіцятка маë 

дарагое, Як мне ў цябе пабываць – Улетку за пяскамі, зімою за снягамі, А вясною за 

вадою! [180; 108]; – Ой, гаруй, гаруй, Маë дзіцятка, Спацькі лажыся, К сценцы 

хініся! Гаруй горачка, Не кажы людзям, Насі золата, Не хіні к грудзям [37; 54]; - 

Ой, узбуджу, маë дзіця, узбуджу Ды я яго, пʼянічаньку, навучу! [37; 230]. 

Подібно до образу свекра, батько у білорусів – у пошані, він користується 

авторитетом у родині, вислуховує доньчині негаразди, дає життєві настанови і в разі 

потреби захищає її  від недоброзичливців:  –  Гасці, дзіця дарагое, За маею галавою, 

За сваею красатою. А як мяне не будзець, І гасціці прызабудзеш, Зарастуць і 

сцежачкі, Зарастуць дарожачкі Да дубʼëм, бярэзнычкам, Да горкім асіннічкам[180; 

110]; Па родным татулечку Затужылася [142; 200]; – А як маë дзіцятка (2) Ў 

чужой дальняй старане? Ў чужой дальняй старане, У чужога татулькі, Ды ў 

чужога татулькі, Ды і ў чужой матулькі, Ды ëсць каму загадаць,(2), Ды некаму 

спагадаць [37; 120]. 

Молодиця, вже маючи свою сімʼю, у ставленні та побутових відносинах все ж 

випромінює безпорадність перед своїм батьком, виражаючи по-дитячому щирі 

емоції та почування, перебуваючи під безпечним захистом. Причиною цього може 

бути родинний уклад, який закладено в сімейно-родинних традиціях кожного 

народу. Як стверджує етнопсихолог В. Янів, «для всіх хліборобських народів у 

центрі уваги стоїть матір, … тоді, як у ловців у центрі стоїть батько, який має 
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добути спритом та вправністю поживу, чи у номадів, що мусять охоронити свої 

стада, – забезпечити їх від нападу ворога чи диких звірів» [189; 80]. Схожі 

твердження знаходимо в напрацюваннях ще одного українського філософа 

І. Мірчука, який матріархальні засади пов’язує з хліборобським населенням доби 

неоліту, що реалізувалося в «теперішній індивідуалізм українського типу»  на 

противагу російському [129; 28].   

Ось як білоруська пісенність демонструє образ батька, який певним чином, у 

пошані більше, ніж материн: – Ах, мой татка, Свякраткава нега Горш тваëй 

неволі [180; 96–97]; Набіў мяне мілы Чырвонаю стужкай… А я з таго болю Тры дні 

пахварэла… Набіў мяне татка Раменнаю плеццю… А я з таго болю Ні дня не 

хварэла [36; 310–311]; Чуў я, бачыў я навінушку аб табе, Плача, тужыць бацька, 

маці па табе, Плача, тужыць, убіваецца, Сэрца з жалю разрываецца! [36; 305]; 

Павей, павей, вецярок, З нашай далëкай стараны, Ад роднага татачкі, Ад роднага 

баценькі [180; 99].  

Нескладно виокремити і ряд жіночих текстів (під час дослідження 

найчисленнішим виявився білоруський та російський фольклор), у сюжетах яких 

молодиця нарікає на невдале заміжжя, звинувачуючи у тому своїх найрідніших: Ой, 

я злую, злую На сваю матулю, Што аддала замуж Мяне, маладую: Я не нажылася, 

Я не набылася, А за ліхім мужам Роду забылася [37; 49]; – Ой, дзякуй, баценька, 

Што мяне адведаў, А толькі не дзякуй, Нашто замуж выдаў [37; 85]; Я не 

вінавата, Вінавата маці,  Чаму не вучыла, Як лет шанаваці [37; 118]. 

Російський фольклор. Аналізуючи російський фольклор, пошуки образів батька, 

матері чи інших осіб з родини виявилися складним завданням. Жіночі пісні 

практично ілюструють відсутність таких образів: жінка не виявляє почуття туги чи 

суму за безтурботним життям, батьківською опікою. 

Ті згадки, які фіксуємо під час аналізу пісенних текстів, сповнені не те, що 

непошани, а й неповаги та інколи ненависті до власних батьків: молодиця докоряє 

та звинувачує рідних у своїх бідах: В этом воля не моя, воля батюшкина, Воля 

батюшкина, воля матушки моей [150; 163]. 
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Сюжет однієї з пісень розповідає про наміри братів відвідати свою сестру вже у 

статусі заміжньої жінки. Молодиці не дозволено бачитися з ними. Поки пʼяний 

чоловік спить і не чує, вона поспіхом переказує братам не надто ввічливе вітання: 

Поезжайте домой поскорее и скажите родной челобитье, А сестрицам моим по 

поклону, А родному батюшке не спасибо, Что он выдал меня за урода, За большое 

свекрово богатство, За цветное нарядное платье [150; 234]. 

Отже, стає зрозумілим, що пошанування батьків, доньчина любов, туга – показові 

риси характеру, які допомагають змалювати внутрішній світ молодої дівчини,  що 

тільки-но залишила материну оселю і оселилася практично у чужих їй людей. Туга 

за ріднею, подругами, відвідини батьків, підтримка матері та батька, їхні настанови, 

разом із тим ненависть, що силоміць заміж віддали, – ось найпоширеніші мотиви 

жіночої лірики. Щоправда ставлення молодиці до батьків (чи батьків до доньки) у 

кожному фольклорі – різне.  

3.1.3. Чоловік. 

Відомим і зрозумілим фактом є те, що у ліричній пісні динаміка розгортання 

подій забезпечується не так певними діями людини, як зображенням її внутрішнього 

світу. Проте досить часто образ того чи іншого ліричного героя пізнаємо через 

змалювання його іншими персонажами, через їх ставлення до нього, характеристику 

рис, якостей характеру, манеру спілкування,  портретну характеристику, через 

звертання і взагалі – завдяки зображенню почуттів, людських стосунків, про що 

найлегше дізнатися з діалогу. 

Колоритно і неоднозначно у жіночій пісні зображений чоловік. Символіка і 

далеко непозитивне забарвлення цього образу формується і мотивується ще з назви 

жанрового різновиду пісні. Оскільки автор (одночасно і ліричний герой) – жінка, а 

пісня змальовує найчастіше не найкращі сторони сімейного, родинного життя, то 

зрозуміло, що найчастіше причиною і винуватцем того – саме чоловік.  

Проте аналіз жіночої пісенності свідчить про амбівалентність цього образу, що 

можемо прослідкувати частіше в українській та білоруській ліриці. Російські пісні 

тут найбільш однозначні у висновках. 
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Український фольклор. Асоціативне сприйняття чоловічого персонажу і 

відповідне ставлення до нього у жіночій ліриці часто отримуємо зі словесної 

характеристики жінки. Так, український фольклор у великій кількості 

представлений такими текстами, лейтмотивом яких виступає похвала, пошана до 

власного чоловіка. «Вона за весь вик «брешеш» мени не сказала» [126; 307], –так 

цитує якогось чоловіка український фольклорист В. Милорадович, маючи на увазі 

узагальнену сімейну ідилію, коли зі слів дружини вчувається повага до свого 

обранця, шанобливе ставлення у відповідь на хороше ставлення до жінки:  

Перша розкошонька, що чоловік добрий, Дай же, боже, здоров’ячко і вік йому 

довгий [145; 130]; Поздоров, боже, мойго милого Та й мене коло нього, Він мене 

любить, Рано не будить До кужеля льняного [145; 127]; Коло пенька, пенька Трава 

зелененька, За хорошим чоловіком Жінка молоденька [177; 181]. 

Нерідко такі слова можуть бути награними і хвастливими, – можливо, із метою 

дошкулити чоловікові, викрити неправильну поведінку. Проте величезна кількість 

загальноукраїнських пісенних зразків свідчить про те, що хороше ставлення до 

жінки з боку чоловіка має важливе значення і в піснях є непоодиноким фактом:  

Подивлюся я в віконце, Засяяв милий, як сонце, - Іди, мила, до хати, Не буде мати 

лаяти [145; 94]; Хоть він пʼяниця, хоть недбайлиця, хоть він у корчмі пʼє, Як 

загляну у нову комору, а у мене усе є [145; 233]; Купив милий черевички До цілого 

пʼятака, Щоб я мала витинати Щонеділі гопака [84]. 

Часті сімейні труднощі у стосунках, зображені між жінкою та новою ріднею, 

нерідко намагається вирішити сам чоловік. Промовисте тому підтвердження – 

змалювання характерних діалогів, в яких молодий сімʼянин стає на захист коханої.  

Інколи чоловік, вдаючись до хитрощів, переконує батьків якимось чином 

«відкласти» покарання, аби  ті заспокоїлися, а жінці не дісталося стусанів чи 

повчань, як-от в таких українських піснях:   

Я не буду водки пить, бо та водка гірка, Я не буду жінки бить, жінки бить, -  

Жінка моя молода [5]; Не на то я її брав, щоб я єї убивав. А на то я єї брав, щоб я єї 

шанував [10]. 
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Свідченням і підтвердженням такої чоловічої риси характеру стають слова 

невістки:  

Ой як мені не пить, не гуляти, Коли в мене чоловік, як мати. А він мене не б’є і 

не лає, Бо він мене за хазяйку має [145; 130]. 

Естетичні погляди будь-якого народу мають своє віддзеркалення у сімейних та 

родинних устроях, тих чи інших звичаях та нормах. Статус «старого» чи «малого» 

чоловіка, різні погляди на життя через неоднаковий  чоловіка та дружини вік, 

непорозуміння, ревнощі, постійні сварки, що переростають у розлучення та 

перелюби – ось неповний список тем тих жіночих пісень, де проблеми у стосунках 

постають через вікову нерівність персонажів. Зазначмо, що конкретних, повністю 

однозначних поглядів стосовно вибору пари не має фольклор жодного народу. Це 

ще раз свідчить про лірику як індивідуальний, особистісний рід творчості, де кожна 

людина здатна висловлювати власні погляди, інколи несумісні  до звичаїв та норм.  

Шлюб із юним чоловіком, якого в пісенності українців іронічно називають 

«недоростком», не вважається взірцевим. Жінка не проявляє аж надто теплих 

почуттів до молодшого за віком парубка, одначе мусить миритися з цим. Одначе 

основна проблема не утому, що чоловік менший, а у тому, що молодиця його не 

кохає, а заміж віддали без її згоди: Як оддала мене мати Та за недоростка, А я ж 

того недоростка Та й не полюбила,  Сім неділь до нього Та й не говорила [179; 115–

117]. 

Найчисельнішими в українській жіночій ліриці в арсеналі текстів знаходимо 

низку таких, які розповідають про шлюб зі «старим». Такі життєві випадки 

піддаються кпинам та насмішці.  Як слушно зауважує щодо цього П. Будівський, 

«протиставлення персонажів (хлопця й діда) на віковій основі… свідчить про певну 

дівочу тверезість погляду на майбутнє сімейне життя…» [45; 98]. У піснях 

найчастіше осуджено тих, хто був ініціатором такого одруження: 

Не вспіла вмиться холодною водою, Не вспіла втертися чорною пеленою, - 

Полюбила діда старого з бородою. Твоя борода – то стіни і хату мести, Моє 

личенько – хоч перед пани вести; Твою бороду проплюють, прохаркають, Моє 

личенько – цілують, обнімають [179; 144]; Я діда честую, Честувати мушу, 
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Поможи ми, пане боже, Вирви з діда душу. Вирви з діда душу Та й завісь на грушу, 

Аби старим знати, Єк молоду брати[179; 146]; А я ж буду частувать да по повній 

випивать, А ти, старий дідуга, хіба тільки куштувать! [179; 143–144]. 

Нарікаючи на старого чоловіка, жінка продовжує печалитися за втраченими 

роками, не шкодує натомість гарячих слів, що інколи нагадують веселі жарти: Ой 

знаю я, молоденька, що дідові треба, Єдин камінь під голови, а другий під ребра. Ой 

коби я була знала, що за біду піду, Була би-м сі утопила у воловім сліду [173; 108]. 

Однак не завжди той старий чоловік в українському фольклорі виявляється 

таким поганим та бридким. У деяких випадках він уміє «виховати» свою нетямущу, 

пʼяну або хитру дружину: Пішов старий від хати до хати Молодій 

жінцілікарствашукати. Ой надибав дубового сала, Як змастив милу, аж шкура 

відстала [179; 139]. 

Із немалої кількості текстів дізнаємося, що жінка печалиться за старим 

чоловіком, розуміючи, що без нього втратила щастя-долю, коли побралася з 

молодим або лишилася вдовицею: Ромен прогортаю, Старого шукаю. «Ой устань, 

старий, устань, На моє тіло поглянь, Що побив молодий пан!» [179; 139–140]; Ой 

встань, встань з гробу, Да ходімо додому Диток годувати, Помочи дожидати. Ой 

встань, устань із ями, Да погой мені рани, Шо наробив молодий Да поганий [27]; 

Уже ж мого діда Вода затопила, Бідна моя головонька Що я й наробила?!.. Що 

старого збула, Молодого не купила, Бідна моя головонька, Що я наробила?!..[178; 

151]. 

Загалом же вікова невідповідність не має такої ваги, не така болісна для 

дружини як присутність негативних рис у чоловіка або ж коли «мати за нелюба 

віддала».  В одній зі своїх розвідок Л. Копаниця, змальовуючи психологічні риси 

українця (меланхолійність, чутливість, емоційність, ліризм), відносить до них – 

«…особливе ставлення українця до любові» [107; 137]. На підтвердження цієї думки 

– поведінка жінки, котра терпить у шлюбі відсутність кохання надто болісно. В 

українській ліриці молода дружина не йде від старого, – тут вона знаходить собі 

розраду, розважаючись  у шинку, кепкує з чоловіка. Коли ж у хаті нелюбий чи 

злісний забіяка-пʼяниця – ось тоді з уст жінки лунає прохання по допомогу від 
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батьків тощо: Та ще мені приказала, Щоб нелюба шанувала. А я його шаную, Як 

собаку рудую. До прикорня припинала, Сім день їсти не давала [179; 121–122]; Ні, 

мамо, не можу нелюба любить, Нещасная доля з нелюбом вік жить, Ох тяжко, ох 

важко з ним річ розмовлять, Краще буду, мамцю, свій вік дівувать [177; 177]. 

Попри все у жіночій ліриці українські дівчата не йдуть на догоду комусь з 

родини, одружуючись з нелюбом. І. Франко у своїх студіях звертає увагу на 

причини розлучень та на одвічну проблему сімей, де є дівчата на виданні: «Мати 

більше глядить на то, чи жених заможний, чи «є у нього воли та корови», а дівчина 

глядить «на стан хороший та на чорні брови», – відси стара як світ суперечка між 

чуттям а розумом, між надто гарячою молодістю а надто холодною старістю» [181; 

213]. Дуже рідко донька на прохання та догоду матері (як-от в наступному тексті) 

все ж обіцяє побратися з нелюбим чоловіком: Нехай за нелюбом літа свої страчу, 

Ти будеш весела, я гірко заплачу [177; 177].   

 Серед найпоширеніших людських образів, які репрезентують ментальність 

українського народу, відзначимо  ревнивого чоловіка.  Напевно, немає такого жанру 

фольклору, де б ця вада (яка інколи репрезентована у пісні як цінність людини) не 

висміювалася або не популяризувалася. Однак найчастіше про неї ми дізнаємося в 

негативному забарвленні і саме від тієї особи, котру підозрюють в нечесті:     Третя 

біда – мій милий ревнивий [145; 91]; А милому, ревнивому, Я ніколи не вгоджу. Хіба 

тоді угоджу, Як на лаві положу. Як на лаві положу, Васильками обложу [145; 156]. 

У деяких випадках чоловікові напади ревнощів стають такими вʼїдливими та 

злісними (тим більше, якщо є наклепом), що жіноче терпіння рветься. Тоді єдиним 

вирішенням такої чоловікової «біди» є тільки єдиний вихід – його смерть. Звісно, 

така думка є не чим іншим як словесним кепкуванням над ревнивцем, викривання 

його підозр. У фольклорі це можливо завдяки літературному глузливому 

перебільшенню. 

Ще однією «чоловічою вадою» в українських піснях змальована надмірна 

любов до спиртного, а саме слово корчма «… в українських народних піснях, окрім 

номінативного значення, має символічне «нещастя», «біда», «пияцтво» [89; 121]. В 

одному з текстів дружина характеризує свого чоловіка-пʼяницю, не пояснюючи 
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причин лихої долі.  Її увага спрямована на власні емоційні переживання чи збитки у 

господарстві:    Ой пушла, пушла За пʼяного за пʼяниченька клятого [22]; Пропив 

коня й сідло, Пропʼєш моє все добро. Пропив коня і сідельце, Пропʼєш ще ти й моє 

серце. Пропив штани, сорочку Та сів голий у куточку [179; 148–149]. 

Причиною такої поведінки чоловіцтва, на думку І. Франка, є «поганий 

економічний порядок», який «… пре нашого мужика – особливо біднішого – до 

п’янства. В п’янстві він шукає забуття своєї недолі; п’янство – то його протест 

проти того ладу…» [181; 227]. Насправді це вагомий чинник (хоча і не 

виправдання), який проливає світло на недостойні вчинки окремих господарів. Ось 

як чоловік-п’яниця просить дружину не нарікати на нього, адже і з чоловіком 

нелегке життя, а вдовицею – і поготів: Тогди будеш зазнавати гаразди, Як то в світі 

пробувати без газди… Тогди будеш, моя мила, мене знать, Та як підеш на кулешу 

зароблять; Буде мука на кулешу, а дров ні, Тогди, мила, ти заплачеш по мені [131; 

91–92]. 

Серед великої кількості фольклорних текстів виокремимо ряд мотивів, 

тематично повʼязаних з темою пияцтва:  

–  жінку «видали заміж», а тепер вона жаліється на чоловіка-пʼяницю  ( А я, дурна, 

людей послухала, Вийшла заміж, горенька зазнала. Вийшла заміж за таку пʼяницю, 

Нічого не робить, тільки пʼє, свариться [14]); 

– молодиця знаходить чоловіка у сусіда чи у корчмі ( Пʼє горілку кришталевим 

стаканом, Все до мене помахує кулаком. – Десь ти, мила, хліба й солі не маєш, Що 

ти мене по сусідах шукаєш? Ой є в мене хліба й солі доволі, Нема мого господаря в 

стодолі  [6]; Приходжу я до корчмоньки, Відчиняю в корчмі двері – Лежить милий, 

як день, білий, У шинкарки на постелі. – Здоров, здоров, пʼяниченьку, Щось змарнів 

ти на личеньку. Здоров, здоров, ти, пропою, Пропала я за тобою. Пропив воли ще й 

корови, Та ще й мої чорні брови, Пропив бички ще й телички Та ще й мої 

черевички [177; 190]); 

– пʼяниця відправляє жінку втопитися у Дунай, а після її смерті шкодує, 

лишаючись з дітьми вдівцем ( «Ой Дунаю, Дунайочку, Верни мою хазяйочку!» А 

Дунай хвилями грає І тихо отвічає: «А я сюда приймаю, А назад не вертаю»…. 
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Прийшов милий додому – Четверо діточок у куточку, А п’яте – в повиточку [29]; 

Ой піду я, молодая, да до броду по воду, Чи не вгледжу, чи не ввиджу перевозчика з 

роду [132; 87]; Ой вернися, жінко, додому, Бо горшки не миті І миски побиті, Горе 

ж мні жити самому! [179; 167–168]; Не бий мя, муже, не карай, (2)  Дітей покину, 

покину дітей, Сама поїду за Дунай [177; 186]); 

–  жінка мусить працювати не покладаючи рук, аби прогодувати дітей та чоловіка 

(А я з поля прибіжу, Дітки плачуть – я тужу, А мій миленький лежить пʼяненький: 

– Подай, милая, тютюну [16]); 

–  молодиця не переймається важкою долею через пʼяницю-чоловіка, а наперекір 

йому веде подібний спосіб життя (А гільтяй в корчмі пʼє, в корчмі пʼє, в корчмі пʼє, 

Прийде додому – мене бʼє, мене бʼє, мене бʼє. А я на теє не дбаю, не дбаю, не дбаю, 

Піду до сусіди, гуляю, гуляю, гуляю [132; 22–23]); 

– окрім того, що чоловік любить випити, дружина потерпає від його частих 

стусанів (Я йому кажу: «Пʼянице!» А він мене по лицю – Аж потекла кровавая річка 

По вишитім рукавцю [145; 221]). 

Таким чином не винятком в українських народнопісенних зразках – образ 

нагніваного чоловіка-забіяки: Розсердився мій миленький, Так, як вишкварка [145; 

145]; За кепським мужом, за недбайлугом Жонка помирає, Ой жонка помирає [145; 

141]. 

На сторінках збірників українського фольклору можемо знайти численні 

сюжети пісень, у яких розповідається про побиття чоловіком своєї дружини, однак 

вони сприймаються не настільки жорстоко через яскраве поетичне (Вдарив мене по 

личку, По румʼянім яблучку, І потекла з личка кров Вишиваним рукавом [179; 159]; А 

вже мені, моя мамцю, та й не першина Через плечі та й черемшина. А вже мені, 

моя мати, не перший разок Через плечі дротяненький батіжок [179; 149]; А він має 

паличку, Вдарив мене по личку. З мого личка кровця йде, На сорочку капає . Я 

сорочку полочу, Своїм цвітом торочу. Ідуть цвіти з водою, Іде мій вік з бідою [179; 

152–153], а інколи і жартівливе забарвлення образів (Ой хоч бив, хоч не бив, Аби 

сімʼю звеселив. Ой бив по стіні, Та казав – по жоні; Ой бив по подушці, Та казав – по 
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жонушці [179; 61–62]; Поки прут найшов, То й одсердився Та на свою миленьку[ю] 

Змилосердився [175; 166–167]. 

Існують в українському жіночому фольклорі ряд текстів, які змальовують 

життєві ситуації, лейтмотивом яких виступає зрадництво чоловіка. Як слушно 

зауважує П. Будівський, «його (чоловікові – І. М.) побої та знущання завдають 

переважно страждань фізичних… Моральними стражданнями для неї є невірність 

чоловіка, який образив її честь, гордість. Жінка особливо чутливо відчуває цю 

зраду, яка посіяла в її душі зерна відчуженості, самотності, сирітства» [45; 29]. 

Кількість таких мотивів немала, однак тут варте демонстрації ставлення 

законної дружини до коханки. Ось як змальований характер стосунків між жінкою 

та її суперницею, як складаються відносини у жінки з чоловіком, який її зраджує:  

Ой на ж тобі, товаришко, на рукавця полотенечко, Да не ходи, да не люби мого 

друга, да не нуди мого сердечка [132; 46–47]; – Покинь, покинь, розлучнице, мед-

горівку пити, Покинь еї, мій миленький, за ручку водити [145; 206]; Іде мій 

миленький Бистрою рікою, Бистрою рікою З другою милою [177; 183]; – Та кума ж 

моя, та люба моя! Та не гарно ти робиш, Що ти мого чоловіка Із хазяйства 

зводиш [145; 209]; Зварю тобі, мій миленький, Зварю тобі качку, Лиш не веди на 

вечерю ту куму-болячку [145; 210]. 

Бачимо, наскільки внутрішньо сильною є жінка, котра кличе чоловіка-

багатожонця «своїм миленьким», а його коханку називає «товаришкою», «другою 

милою» чи то жартівливо «кумою-болячкою», пропонує полотно як відкуп за 

власного чоловіка. 

Ще один, досить поширений мотив розповідає, як чоловік забороняє дружині 

відвідати свою рідню. Цікавим є походження   такого сюжету, оскільки за змістом 

нагадує відому казку-легенду про змія, що одружився на дівчині, і не пускав її  на 

гостину до рідних. У пісні ж чоловік пояснює заборону тим, що дружина «розкаже 

роду всю пригоду» або ж «непригоду»:  «Ой не пущу, мила, да до твого роду, Бо ти 

своєму роду скажеш всю пригоду». «Ой не буду, милий, пригоди казати; Тільки буде 

знати отець старий, мати» [179; 212]; – Ні я сам не піду і тебе не пущу, Бо ти 
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скажеш роду свою непригоду. – Ой ні, мій миленький, не буду казати, Бо сльози 

обіллють, і я вийду з хати [145; 46]. 

Серед білоруських пісень знаходимо словесно ідентичні, однак їх виявилася 

значно менша кількість: - Не пушчу я, міла, Да броду па воду, Бо ты там раскажаш 

Ўсю маю прыроду! [37; 49]; - Не пущу, міленька, Галубка сівенька, Бо ты свайму 

роду Скажаш ўсю выгоду [37; 142]. 

Білоруський фольклор. Не є винятком у змалюванні образу чоловіка і 

білоруська лірика. Найчастіше, як і в українській, у білоруській пісні оспівані такі 

позитивні риси характеру чоловіка:  

– захищає свою дружину перед батьками, причому як від побоїв, так і в словесних 

перепалках (-Чаму жонкі не бʼеш, Нашто волю ëй даеш? – А за што яе біць?Яна 

ўмее ўсë рабіць. І паліць, і варыць, І чытаць, і пісаць, І па садзіку гуляць [142; 205]; 

Калі яна няўмелая, Навучайце вы яе, Ох, ох, ох-хо-хо! Навучайце вы яе! Калі яна 

нямілая, Адпраўляйце вы яе, Ох, ох, ох-хо-хо! Адпраўляйце вы яе! [37; 125]);  

–  допомагає у гоподарці, причому найважчими для жінки є робота, яку наказали 

виконати свекор чи свекруха (Міленькі ідзе, Як голуб, гудзе: - Калі будзе здароўіца, 

Ўся работка паробіцца, - Ідзі ляж, прызасні! [37; 38]; Я конікі напасу, вады 

прынясу, - Пі, мая матулечка, з поўнаго вядра. Пі, мая матулечка, з поўнага вядра, 

Каб на маю мілую не журылася. Каб на маю мілую не журылася, Каб на яе работу 

не крывілася [35; 97]; порівняймо останній приклад з українською піснею, де поїть 

принесеною водою батька з матірʼю не син, а невістка, причому дорікаючи та 

повчаючи:  - Пий, свекру, воду з повного відра, Пий, свекру, воду з повного відра, 

Шануй невістку, бо в тебе одна. Як буде друга, то й не такая, Як буде третя – 

норовистая [145; 110]; 

– дозволяє своїй жінці довше поспати (Ой, нашто ж мне свайго мілага гудзіць, 

Калі ëн мяне, маладу, да не раненька будзіць. Да сам іде да на ток малаціць, А мне, 

мала дзенькай, в’яліть легчы запачыць. Ой, сам ідзе да ў поле араці, А мне, 

маладзенькай, вяліць іці гуляці [180; 105];  - Спі, жонка, спі, Спі, не рабі! І цяляткі 

напоены, І кароўкі падоены [37; 39];  - Ой, мамачка родная, Ды бог жа с табой, Ды 
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не мей ты волюшкі Над маëй жаной. Рыжыя каровіцы Я сам праганю, На жыта-

пшанічаньку Жнеячак найму [37; 28]);  

– підтримує молодицю, котра тужить за рідним домом і батьками (Просіць выпіць 

мілую Чарачку адну, Каб забыць пра родную Сваю старану [37; 134]). 

Родинні проблеми та конфлікти, з якими стикається молодиця опісля 

завершення сімейної ідилії (що в піснях найчастіше стається відразу після весілля), 

мають вплив на характер цих фольклорних жанрів. 

Часто чоловік (схоже до сюжетного розвою українських пісень) захищає 

дружину перед батьками, просить відтермінувати їх покарання, очевидно, аби 

напруга у стосунках згасла,  а свекор зі свекрухою змінили свої злі наміри щодо 

невістки: Мой мілы па сенëх ходзіць, У руках шапачку носіць, Ëн свайго татухну 

просіць: - Татухна, родненькі, Не бі жану пʼянюсенькую, Бі жану цвярозую Белаю 

Бярозаю [180; 95]. 

Чоловік, найчастіше звертаючись до своєї матері, дорікає їй у тому, що треба 

було обирати невістку до весілля, а не нарікати на неї зараз. Тим більше, що ще одна 

його потенційна дружина буде гіршою, тому цінувати потрібно ту, яка є:  Не цяпер, 

маці, Пасагам даганяці, Ой, было ж табе Сіротанькі не браці [37; 89]; Ў цябе, 

матуля, нявестка адна, Ай, люлі, палюлі, нявестка адна. А будзе друга, ды ўсë не 

така, Ай, люлі, палюлі, ды ўсë не така. Сярэдольшая – яшчэ горшая, Ай, люлі, 

палюлі, яшчэ горшая [142; 207]; Пі, маці, ваду з поўнага в ядра, Шануй нявехну, бо ў 

цябе адна [142; 209]. 

До речі, аналізуючи два останні тексти, зазначмо, що серед української жіночої 

пісенності знаходимо аналогічний мотив. Якщо і припустити, що ці тексти є 

незалежними і зʼявилися поокремо кожен у своїй народнопісенній традиції, то все ж 

мають між собою чіткі відмінності. Якщо у фольклорі білорусів на захист дружини 

стає чоловік, то в українських піснях перед свекром відстоює себе сама невістка: - 

Пий, свекру, воду з повного відра, Шануй невістку, бо в тебе одна. Як буде друга, то 

й не такая, Як буде третя – норовистая [145; 110]. 

Таким чином, як бачимо не вперше, серед усіх людських персонажів жіночих 

пісень білоруського фольклору у приорітеті досить часто – саме чоловіки, тоді як в 
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українському жінка запроста виконує ті ж обовʼязки, інколи наділена набагато 

більшими лідерськими якостями, правовими та соціальними можливостями.   

У жіночій ліриці білорусів жінка вдячна чоловікові за захист та турботу, тим 

більше, що отримує від нього не лише підтримку, а й допомогу у господарстві. 

Свідченням і підтвердженням такої чоловічої риси характеру стають слова невістки: 

Мілы за вядзерца, А я за другое, Прынясëм вадзіцы З міленькім абое [37; 17]. 

Цілком протилежний образ до вище змальованого у фольклорі білорусів – теж 

не виняток. За допомогою різноманітних засобів у ліриці зображені такі чоловічі 

риси характеру як гнівливість, бунтарство, зрадливість, інколи навіть злодійство. 

Такими мотивами білоруська лірика схожа до російської. Ось, наприклад, в одній з 

пісень молодиця дорікає чоловікові, навіщо той вкрав коня у свого тестя: -Нашто, 

міленькі, Татулю крыўдзіш, Ой, люлі, люлі, Татулю крыўдзіш? Ці ты, міленькі, 

Свайго не маеш, Ой, люлі. Люлі, Свайго не маеш! [37; 341]. 

У жіночих піснях білоруського фольклору вибір нерівної пари позначений 

широким спектром почуттів, які визначають зміст пісень з такими мотивами. 

Найвдалішим вважається шлюб з рівнею: Я із старым адну ночку начавала, Як з 

гнілою калодачкай праляжала… Я із малым адну ночку начавала, Як рыбачка пад 

лядочкам пастаяла… Я з раўнюшкай адну ночку начавала, Як птушачка ў садочку 

шчабятал [37; 87]; Ні за старага, ні за малага, За малойчыка маладзенькага [37; 

157]. 

Зазвичай пошлюблення зі старим призводить до нещасливої долі для жінки: Ах 

ты, старый, ты старусенькі, Узяў мяне маладзюсеньку, А сцяў, змяў маладосць 

маю І вясëлую головачку. Сама сабе я дзівуюся, Што я, молада, старая стала, Чы з 

позняга угляданейка, Чы з ранняга уставанейка, Чы з слëзнага аблыванейка [180; 

101]; А мой жа старычышча Не пускае на ігрышча [35; 108]; Ой, сыйшоўся спорыш 

із травою, Ажаніўся стары з маладою [37; 239]. 

Зміст же таких пісень закінчується не так трагічно, як у російській ліриці. 

Схоже до українських текстів, тут жінка не зважає на старого чоловіка, часто веде 

веселий спосіб життя, бігаючи по шинках та гуляючи з молодиками: Пайшоў стары 

каліну ламаці, Маладая – у карчму гуляці [37; 239]. 
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Пісень, де змальоване життя з молодшим за жінку чоловіком, – найменша 

кількість (причому і в українських піснях),  однак ставлення жіноцтва до такого 

шлюбу у фольклорі – таке ж негативне: Прывязала невыростка Да сасны плячыма, 

Сама села, паехала Да роду ў гасціну [37; 206]; А я таго невыростка Змалку не 

любіла, Тры, чатыры нядзелячкі Дый не гаварыла [37; 206]. Останній текст копіює 

український з таким же сюжетом:  Як оддала мене мати Та за недоростка, А я ж 

того недоростка Та й не полюбила,  Сім неділь до нього Та й не говорила [179; 115–

117]. 

По-різному зображені чоловічі образи у жіночих піснях, де головними є мотиви 

сімейної зради однією зі сторін, зокрема чоловіком.  Поділ людських персонажів у 

ліриці (передусім в українців та білорусів) на позитивних та негативних взагалі не 

несе такої чіткості, як, наприклад, у російських піснях. Зрозуміло, що в будь-якому 

конфлікті мусить бути його винуватець, який має бути покараний. Проте 

здебільшого так буває в інших жанрах фольклору – у казках, легендах тощо. Такий 

мотив сімейної зради і бажання покарати негідника притаманний  переважно 

російській народнопісенній творчості. Натомість лірична пісня білорусів та 

українців ілюструє почуття, які виправдовують вчинки кожного персонажа та 

співчувають усім, намагаючись розрадити біду і жінки, і чоловіка-зрадника. 

Ось як відбувається розмова подружньої пари у білоруських піснях. Принісши 

у поле обід чоловікові, жінка помічає, що він засмучений:  – Чаго ляжыш, чом не 

арэш, Чом да мяне не гаворыш? – Ой, я ляжу і думаю, Што неўдалу жонку 

маю! [37; 192]. 

В інших випадках  чоловік відповідає так:  –  Як да цябе гаварыці, Калі з табой 

трудна жыці! [37; 193]; Я ару чужую ніўку, Я люблю чужую жонку! [37; 194];  Я не 

сплю, а ўсë думаю, Што не любу жонку маю [35; 103]. 

Молодиця завжди знає, що відповісти, адже претендує бути «головною»  поряд 

з коханками, «адже присягала», а тому дорікає зрадливцеві, «де були його очі» 

раніше: – Браў ты мяне ў дзень бяленькі, Было клікаць род блізенькі. Браў ты мяне 

днëм, не ўночы, Каб табе вылезлі вочы! [37; 192] або ж: Было свету запаліці, 

Маладую аглядзеці! [37; 195];  Каб у цябе тры, чатыры, Я старэйша над усімі: Бо 
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табе я прысягала, І з табою шлюб я брала! Давалі мне крыж у рукі, Каб не мела век 

разлукі, Давалі мне залатога, Каб не мела век другога [37; 200]. 

На перший погляд, дещо дивне у цій ситуації бажання невірного чоловіка  все 

ж характеризує не найгірші його моральні якості. Навіть у такий спосіб, він 

зізнається дружині у гріхах. Що відбуватиметься далі, читач/слухач/співбесідник не 

знає, бо в пісні про це не йдеться, однак таким чином події розгортатимуться 

динамічніше, а життєвий конфлікт вирішиться якнайшвидше. 

Своєрідним та неоднозначним є ставлення законної дружини до суперниці, 

котра  приносить у життя жінки багато клопотів та скорбот. Вище простежений 

аналогічний мотив в українській ліриці. Ось як змальовані характер спілкування або 

заочні стосунки між коханкою та жінкою у білоруських піснях: А мой мілы 

чарнабрывы за быстрай ракою, Ëн пʼець і гуляець з чужою жаною. А я ж тую 

быстру рэчку бродам перабрыду, А я свайго міленькага к сабе перабуду [180; 101]; 

Маю мужа ліхога, Ды люблю і такога, А ëн з іншай гуляе, Пра мяне забывае [142; 

189];  – Загарадзі, суседачка, вішанькамі двор, Каб ні зайшов, ні заехаў к табе мілы 

мой. Малявана калясачка, вараненькі конь, Ніхто к табе не паедзець, толькі мілы 

мой [180; 96]; Ой вы, мае слëзы, Не упадзьце нікуды, А упадзьце на тую, - На 

саперніцу злую [142; 189]; Ці ж я не такая, Як і гэна другая? Я й харошая, Я й 

прыгожая, Мая доля ліхая! [37; 29]. 

Серед білоруських народнопісенних жіночих текстів існує чимало мотивів, де 

викривається непутяще життя чоловіків-пʼяниць. Серед найпоширеніших 

виокремимо такі:  

–  пʼяний чоловік бʼє дружину (Гэй, гэй, пайшоўшы ў карчомку – пʼе, Прыйшоўшы 

дадому – бʼе! [37; 61]; Віў ëн вяроўкі з маіх русых кос, Пушчаў ëн рэкі з маіх дробных 

слëз! [37; 217]; Ой, вырасла коска Роўна паясочка, Выдраў мне міленькі Што да 

валасочка [37; 60]); 

–  ремствування молодиці на життя з пʼяницею (Ой, каб я знала, каб я ведала, 

Сваë горкае замужжа, Гэй!Не пайшла ж бы я ні за пʼяніцу, Ні за праклятага 

мужа [142; 186]; Ў ціхім лугу каліначка расцвіла, Мяне мама за пʼяніцу аддала. 
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Горка тую каліначку едучы, Яшчэ горай за пʼяніцай жывучы [37; 230]; Я це не 

прапіла, Не прагуляла, А за ліхім мужам Я пацярала [37; 25]); 

–  пʼяниця закладає у корчмі худобу, аби пропити її (Аддалі замуж на пятаму Ды 

пʼянічаньку праклятаму. Прапіў каня варанога Ды ідзе дамоў па другога [142; 187]); 

–  молодиця боїться збудити нетверезого чоловіка, просячи своїх родичів-гостей 

поводитися тихіше (- Гукай, гукай, мой татачка, памалу, Каб не пачуў пʼянічанька ў 

каморы. Бронь же божа, пʼянічанька пачуе, Ëн же маю галованьку стурбує, Ëн жа 

мае русы косы растрасе, Ëн жа мае белы плечы абабʼе! [37; 218]; Як ты майго 

пʼянічаньку пабудзіш, То ты маю галованьку натрудзіш, То ты маю русу косу 

разаўеш, То ты мае дробны слëзкі разальеш! 37; 203]; Бела-румяна – майго мілага, 

Люлі, люлі, майго мілага. Майго мілага, чарнабрывага, Люлі, люлі, чарнабрывага. 

Чарнабрывага ды зласлівага! Каб па сëначкам не пахадзіці, Люлі, люлі, не пахадзіці. 

Каб чаравічкамі не стукнуці, Люлі, люлі, ды не стукнуці [36; 307–308]; А 

пабудзівшы, не угнявіці, Люлі, люлі, не угнявіці. Угнявівшы, ой, мяне біць буде [36; 

308]. 

Викликають сильні емоції білоруські жіночі пісні, в яких відображено образ 

лихого, гнівливого, норовливого мужа, його негативне ставлення до жінки чи її 

родини. Хоча тут чоловічі образи – відмінні від аналогічних у російських піснях, 

проте інколи змальовують родинне життя досить жорстоким:  Пакуль нораў яго 

пераведала, Не раз слëзкамі паабедала [35; 96]; Ляжыць мілы ў краватачцы, Слоўца 

не прамовіць [142; 184]; Не так злому, не так злому, Як ліхому мужу. Утапіла мяне 

маці, Як каноплі ў лужу. Мокнуць, мокнуць канапелькі, Пара іх збіраці, А мне, 

младой, младзюсенькай,Ўвесь век гараваці [37; 181]; Трэця бяда – Мой мілы 

гняўлівы, Нагневаўся Йшчэ ўчора звячора [37; 36]. 

У піснях з такими мотивами жінка нарікає на поганого чоловіка, на матір, яка  

віддала її заміж, ніби «коноплю в калюжу»; змальовує нещасне життя у свекрушиній 

оселі. 

Часто причиною нещастя виявляється негоже ставлення чоловік до тещі: Злую 

на тваю мамку старую. Гэй, гэй, на мамку старую. Што аддала цябе маладую. 

Што аддала цябе, маладую, Гэй, гэй, цябе маладую [142; 191]. 
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Російський фольклор. Російська лірика демонструє ряд аргументів, які 

нечисленною, але показовою  кількістю сюжетних ліній та мотивів змальовують 

образ чоловіка. 

 Особливо значимим у жіночій пісні видається портретна характеристика 

людини, тим більше, що в ліриці надто важливе і показове співвідношення 

зовнішньої та внутрішньої краси персонажа. Яскравим підтвердженням того бачимо 

змалювання чоловіка у російських піснях на противагу українським та білоруським:  

Выгляну в окошечко – миленькой идет. На ножках сапожки поскрипывают, 

Енотовая шубонька пошумливает, Перчаточки лосиные пощелкивают! [150; 186].  

Зрозумілою та, очевидно, неоднозначною тут видається номінація чоловіка 

«миленький». Почасти звертання інших персонажів до чоловіка теж надає йому 

певної характеристики та формує ставлення до нього інших людей і в пісні, і 

відповідно – у слухачів фольклорного тексту: Поди, плешник, домой! Поди, 

курвяжник, домой! Поди, пьяница, домой! Поди, пропоица, домой! [150; 206].  

Особливо гостро і часто в російських піснях постає проблема лінивства, 

зрадництва та п’янства. Жінка нарікає, живучи з таким чоловіком. Про це 

дізнаємося саме від дружини, котра змальовує негідника вкрай негативно. Причому 

така характеристика стосується як характеру, так і зовнішності гультяя:  - Уж ты, 

миленький ты мой, раскрасавец дорогой! Ах, ты, люли, раскрасавец дорогой. 

Раскрасавец дорогой, зачем ходишь ко иной? Ах, ты, люди, зачем ходишь ко иной? 

Зачем ходишь ко иной, похваляешься ты мной? Ах, ты, люли, похваляешься ты 

мной [162; 136]; Пропил-прожил житье-бытье свое, Житье-бытье свое, все 

приданое мое… [150; 206]. 

До речі, пʼянство було проблемою не лише серед чоловіків, а й поміж жіноцтва. 

На думку Н. Пушкарьової, «причиной обыденности женского пьянства в ХVI–XVII 

вв. была сохраняющаяся скудость духовной жизни женщин, безрадостность досуга, 

безысходность жизни с нелюбимыми, тяжесть повседневного труда» [149; 63]. 

Очевидно, частково через ці соціальні, духовні, психологічні проблеми  до чарки 

зазирали і чоловіки.   
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У жіночому фольклорі росіян наявні вкрай негативні образи чоловіків. Зі 

сюжетів пісень дізнаємося, що навіть на початках заміжнього життя чи тоді, коли 

молодий парубок хоче посвататися, дівчина нарікає на його негідну поведінку:  -

 Уж я думала-подумала иттить – За тобою худа славушка лежить, Што лежить, 

лежить не очень хороша… Очень пьян напиваешся, Нада мною надругаешься… 

Что велишь разувать и раздевать, Расканалья, распоясывать, Часты пуговки 

расстегивати, Шелковы петли раздергивати [162; 131]; По нещастию случилося – 

я в изменщика влюбилася [162; 157]. 

Ситуація з вибором немолодого чоловіка у текстах жіночих пісень виступає 

показовим виправданням жінки, чому вона нещаслива, проте приховує її ненависть 

до чоловіка. 

В одній з кругових (хороводних) пісень, записаних російським фольклористом 

П. Кирієвським, молода дівчина запитує у своїх подруг, а ті їй в один голос дають 

пораду, як коритися долі: Ой, горе, ой, горе, кручина великая! Как-то мне, как-то 

мне За стара замуж идти? – Вот этак, вот этак За стара замуж итти [162; 183]. 

Ця проблема поширена і в багатьох жіночих текстах, у яких вже одружена 

жінка нарікає чи то на занадто старого обранця, чи – навпаки – молодшого за неї. 

Наприклад, в російських жіночих піснях молодиця шкодує про своє заміжжя, 

нерідко показово насміхається з чоловіка, різноманітними кпинами глузує з його 

вад. Серед жіночої пісенності українців, білорусів та росіян фольклор останніх 

різниться жорстокістю та насильством: …У меня у одной старичище, У меня, 

молодой, старичище, Со большою седой бородищей…» [150; 208]; Чужая 

сторонушка без ветру сушит, крушит, Чужой отец с матерью без вины журят, 

бранят. Глупа была девушка, молода замуж пошла За старого старика, за седую 

бороду, За горького пьяницу, за вора-разбойничка [162; 70]. 

Так, у численних згадках та різноманітних літературних текстах згадується, що 

в «допетровській» Московії одружували навіть 11–13-літніх дівчат. В такому 

випадку підтвердженням цього є тогочасні прислів’я, приповідки, суть яких 

зводиться до вікової нерівності пошлюблених, наприклад: «Невеста родится – 

жених на конь садится» [149; 24]. Зазначмо, що у  жіночих піснях росіян не 
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настільки поширеним явищем є  змальовані життєві історії, замальовки тяжких 

сімейних стосунків  12-літніх одружених юнок. Очевидно, причина цьому – молоді 

роки юних, боязнь, необізнаність щойно відданих у чужу сімʼю дівчат. Проте,  ранні 

шлюби у фольклорі підтверджує саме поведінка жіноцтва:  боязливе ставлення 

навіть старших за віком давно не молодих жінок до своїх чоловіків, звертання на 

ім’я по батькові вже у доволі немолодому віці, про що дізнаємося із фольклору. 

Окрім цього, практично завжди стосунки у нерівному шлюбі сповнені непокори, 

найчастіше мовчазної, яка згодом виливається у відверту ненависть до чоловіка:     

Ох, с похмелья молоду Разломило голову! … Как мою головушку Отдают за старого 

За старую головушку, За седую бородушку. Уж ты, стар, седой мой муж, Не ходи 

на улицу, Не становись возле меня, Не наступай на ноженьку, Не марай 

сапоженьку! [162; 89]; – Старый муж, встань, проснися, Вот тебе помои – умойся, 

Вот тебе онучи – утрися, Вот тебе лопата – помолися, Вот тебе камень – 

подавися! [162; 145]. 

Змальована конкретна життєва ситуація, яка полягає у тому, чи «мати старого 

мужа», душевні внутрішні переживання та остаточний вибір пари дозволяє виявити 

багато важливих моментів, зрозуміти внутрішній світ жінки та етичні вподобання 

російського народу. 

Деякі пісенні тексти вражають жорстокістю, корисливістю, гнівом, у яких, до 

прикладу, дізнаємося про побиття жінкою власного чоловіка. Можливо, такі 

картини із життя сімʼї змальовані дещо гіперболізовано, уявно, однак сам стиль 

опису таких сцен асоціюється лише з почуттями жорстокості  та гніву:    Ой, куда ж 

мне недоросточка, куда дети? Заверну я недоросточка в дерюжонку. Положу я 

недоросточка в тележонку. Запрягу я недоросточку лошаденку, Повезу я 

недоросточка в чисто поле, Во чисто поле недоросточка, на раздолье, Привяжу я 

недоросточка ко березе [162; 68]. 

З іншого боку, перед нами зображене ставлення цього немилого чоловіка до 

дружини, його якості господаря, і напаки – чи поважає та шанує його власна жінка. 

За іронією долі, чоловічі образи в таких мотивах вражають усіма чи не найгіршими 

якостями людини: гнівом, лінню, боягузливістю, лайливістю, ненавистю тощо:  
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Пойди, старый, пойди, старый, сорви цветик!» «Боюсь, жена, боюсь, жена, утону 

я! [150; 213]. 

Мотив невірності подружжя не є винятком і в російських піснях, причому 

стосується як чоловічих, так і жіночих персонажів:Что мой милой не бежит, али 

кто ево держит, Ево прежняя милая за руку держала, А другая то милая в уста 

целовала, Ево третья то милая с двора провожала [161; 77]. 

 Але якщо у білорусів ми спостерігаємо образ задумливого, невеселого 

чоловіка, який хоч і не любить дружини, однак  намагається не дурити її, шукає 

правильне рішення, то представник російського народу в однойменних піснях  

постає перед нами іншим. У розмові з коханкою він повідомляє про «три сторожа» 

(тесть, теща, молода дружина), котрі заважають їм бачитися:  «Мне нельзя-то, 

Маша, нельзя, нельзя мне откликнуться! Да за мной-то стоят, стоят, стоят трое 

сторожи: Что и первый сторож, сторож, сторож – тесть-то батюшка…» [150; 

216]. Далі сюжет пісні завершується проханням чоловіка у могутньої хмари вбити 

його тестя та тещу, вкоротити життя своїй жінці він обіцяє самотужки. 

Викликає сильні емоції образ чоловіка ще в одній пісні, де за сюжетом жінка 

підпоює власного чоловіка, щоб випитати його. У такий спосіб вона викриває 

багатожонця, якого не терзають сумління за те, що зраджує не лише дужині, а й 

обманює багатьох: «Я сушу-то, крушу семь девушек, А восьмую – вдовушку-

молодушку, Девятую тебя, молоду жену!» [150; 239]. 

Нерідко трагізм ситуації у російських жіночих текстах розкривається за 

допомогою зображення сцен  побиття чоловіком дружини, а вкрай часто – і навпаки: 

Уж как я за сапог, а он в щеку; Уж как я за другой, он в другую [152; 296];  Он 

снимает с черна крючка плетище, Он бьет ли не бьет полегоньку. Что на каждое 

место по десятку [152; 304]; - Ты умри-ка, жена, паскарее, Без тебя мне жить 

будет вальнее, Ходить буду щегольнее [162; 118]; Он ударила Машу па белу лицу. Из 

бела лица кровь брасаится, Из ясных очей слезы катются. Ни па батюшке слезы ни 

па матушке – Па сваему дружку па любезному [162; 132].  

Приклади такого змісту пісень інколи вражають непередбаченим ходом 

сюжетної лінії, коли, до прикладу, діалог між чоловіком та його коханкою розкриває 
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суть сімейного життя зрадника та його дружини: «Душа, красна девица, 

позамешкался: С угрюмой женой побранка была, Журила-бранила тебя и меня. 

Тебя, мою душеньку, курвой назвала; А я ее бил, бил – чуть живу пустил» [150; 187]. 

Відносини жінки з чоловіковою коханкою у російському жіночому фольклорі 

повʼязані з мотивами смерті та приреченості людини. В українських піснях у 

аналогічному мотиві вчуваються гіркота та душевні страждання жінки, однак вона 

поважає чоловіка, називаючи його «миленьким», а суперницю – «товаришкою».У 

білоруській ліриці жінка називає розлучницю «іншою», «сусідонькою», «злою 

суперницею», тому ставлення до неї швидше за все нейтральне. Проте вона теж 

поважає свого чоловіка, кохає його, хоча той  нерідко буває лихим гультяєм.  

А ось приклади протилежно іншого – ненависного ставлення жінки до коханки 

чоловіка, яке змальовано в російській жіночій ліриці: Я сама дружка повысушу, Я 

повысушу, повыкрушу, Я не зельями, не кореньями, Без морозу сердце вызноблю, Без 

краснова солнца высушу. Схороню тебя, мой миленькой, В зеленом саду под 

грушею… Зарастай, милого могилушка, Ты травушкой, муравушкой! Не 

доставайся, мой милый друг, Моим сестрам-разлучницам, Ни девушкам, ни 

молодушкам, Ни своей змее, полюбовнице! [162; 157]; Пошел мой миленький ой по 

улице вдоль, По улице вдоль дав о крайний во двор, Во крайний во двор, ко чужой 

жене. Чужая жена дав от догадлива: Ложилася спать по окошечком, Открыла 

окошко понемножечку, Молвила словечко потихонечку [162; 47]. 

Як бачимо з наведених прикладів, міжособистісні взаємини між персонажами у 

жіночій ліриці можуть відбивати глибокий драматизм та трагізм, які спричинені 

життєвими незгодами і чварами. Особливості таких взаємин відображені не лише у 

безпосередніх діалогах та діях людини, а й за допомогою портретної 

характеристики. Ось як «ефектно» описує чоловікові зовнішність коханки його 

законна дружина, при чому порівнюючи суперницю зі своїм зображенням: Он на 

край лицом, ко мне спиною, Ко мне спиною, с хворостиною.  – Перверни себя, 

оберни˂сь˃ ко мне, Я скажу тебе про твою курву: У твоей курве хвост 

подтрепанный, Хвост подтрепанный, неколоченый. У меня, младой, альняной подол 

Щит бумагою, сини нитками, Ковылюшками, не дробнушками [162; 52]. 
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Ще одним наявним у російських піснях мотивом є змалювання ревнивого 

чоловіка. Але якщо в українських та білоруських піснях цей образ може нести ще й  

жартівливе, позитивне,  глузливе, саркастичне забарвлення, то напротивагу їм у 

російських піснях він наділений жорстокістю, вкрай негативним ставленням до 

жінки. 

Численні літературні пам’ятки і судові документи Х–ХVII ст. свідчать про 

часте насилля у сімʼї з боку чоловіків. Останні не уточнюють причин побиття, а 

літературні тексти однак досить часто деталізують мотивацію чоловічих побоїв, 

вказуючи на «чужоложство» і «скверное хотение» («блуд вне брака») [149; 131]. 

Серед фольклорних текстів таких прикладів цілих життєвих історій – немало:   

Ревнив, ревнив курвин сын: На улицу не ходит и мне, младой, не велит. А я, млада, 

игрилива, заигралася, забыла, Заиграла, забыла я – с вечера до зари [162; 49]; 

Пришла домой – рассвело, высок терем затворен. Ревнивый муж за столом, а 

плеточка на столе [162; 49]. 

Отож, як засвідчує дослідження народних текстів, гнівливий чоловік, чоловік-

пʼяниця, сімейні ревнощі, коханка-суперниця – це далеко не всі мотиви, які 

змальовані у жіночому фольклорі. Проте яскрава поетика, велика кількість 

зображально-виражальних засобів, зображення вольового духу та інших 

доброчестивих рис жінки не роблять ці твори драматичними. Так, українські жіночі 

пісні сповнені глибокими почуттями та ліризмом жіночої душі, вони є виразниками 

високих естетичних, морально-етичних та ментальних ідеалів, які, незважаючи на 

всі негаразди з чоловіком, мусить пронести жінка. Ближчою тут у естетичному, 

ментальному, психоемоційному вимірах є народна творчість білорусів, на відміну 

від жорстокості чоловічих образів російського фольклору. 

 

3.1.4. Свекруха / свекор. 

Для характеристики ментальних особливостей народу яскравим прикладом  

виступають образи свекрухи та свекра:  А чужа сторона І без вітру шумить. 

Чужий батько, чужа мати І не бʼють, то болить [11]. 
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Чоловікова матір – особливий персонаж у жіночій пісенності, оскільки є не 

лише символом доброї, мудрої жінки, котра з любовʼю приймає у свою сімʼю 

невістку, любить, навчає, а інколи і захищає її перед сином. Так само часто вона 

постає перед нами у піснях  як один з  найколоритніших представників чоловікової 

родини, коли співжиття із нею молодят асоціюється з найгіршим досвідом, 

впливаючи на всю їх подальшу сімейну долю і благополуччя. Дуже влучно з 

приводу цього зазначає П. Будівський: «…в піснях любляча до самозабуття своїх 

дітей мати, і ненавидяча всією душею невістку свекруха – ці дві сторони однієї ж 

особи, звернені до свого та чужого [45; 35]. Так, звичним є те, що матір любить 

сина, дарує любов, у той же час практично проявляючи протилежні почуття до його 

дружини.  

Український фольклор. Образи свекрухи в жіночих піснях українців 

змальовані не надто жорстокими, проте кількісно та з яскравою поетикою 

(метафора, гіпербола, порівняння, метонімія, епітети тощо) не поступаються ні 

російським, ні білоруським народнопісенним зразкам:  Аж свекруха йде,  Як змія 

гуде [145; 100–101]; Як свекруха йде, Як оса гуде: А я прийшла, молоденька, та й 

стала до миски, А свекруха походжує та іддула писки…Ой ци ти, свекрушенько, 

вдуріла, вдуріла? Нині днинка петрівная, а я ще не їла! [179; 81]; Через тую неньку 

стареньку Треба їсти сирую земленьку. Через тую старую суку Треба брати з 

миленьким розлуку [179; 91–92]; Скачи, скачи, стара суко, Хоть на одній ніжці, А 

щоб знала, як годити Молодій невістці [179; 72]; Вари, вари, свекрушище, Вареники 

з маком, Чорт би пробив твого батька З сином тетерваком! Вари, вари, 

свекрушище, Вареники з маслом, Чорт би пробив твого батька І з сином 

ледащом! [179; 70].  

Корисною у контексті окресленої проблеми є монографія сучасної дослідниці 

С. Подолюк, яка подає чи не найдетальніший аналіз жіночих персонажів в обряді 

весілля.  Разом із тим простежено і функції образу свекрухи, покладені обрядовою 

складовою весілля. На думку  авторки дослідження, чоловікова мати під час весілля 

виконує роль жриці та є оборонницею родинного вогнища [147; 216]. Проведення 

різноманітних захисних, очисних ритуальних елементів, які відбуваються під час 
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весілля за участю свекрухи, таким чином передбачає міфологічне підґрунтя 

обрядових дій цього образу.  

Як стверджує С. Подолюк у своїх аналітичних міркуваннях далі, фольклорні 

пісні за участю свекрухи та невістки, які тематично не виходять за змалювання 

повсякденного побуту, «…виникли на ґрунті не обрядових, ритуальних явищ, а 

побутових», «втративши первісні світоглядні основи…  з метою звичайного 

відображення родинних стосунків…» [147; 219]. 

Яку ж роль відіграє образ свекрухи в жіночій необрядовій ліриці, котра за 

висновками більшості науковців виникла набагато пізніше обрядової, причому  на 

основі останньої. Чи збереглися рудименти міфологічного мислення обрядової 

сфери у родинно-побутових текстах, чи останні постали на суто побутовому 

поприщі і жодним чином не мають стосунку до обрядових первенів?    

Поширеним мотивом в українській жіночій ліриці є нарікання невістки на 

свекруху, коли та не будить її зранку, або ж навпаки: синова дружина любить 

поспати, а їй у цьому в чоловіковій хаті заборонено. Як свідчать численні тексти, 

молодиця у новій господі чи не з перших днів перебуваннятам мусила долучатися до 

господарських обовʼязків, а то й перебирати деякі з них повністю на себе. Тому такі 

нарікання на «сонливую невістку» є зрозумілими, а свекруха швидше за все 

навмисне не сприяє легкій роботі синової дружини, вивіряючи її та осуджуючи із 

сусідами: А моя свекровка хужая од вовка: Сама рано встала, мене не збудила, 

Прийшла до сусіди, мене обсудила [9];  Спить невістка дрімливая, До роботи 

ленивая, А прядиво жде [18]. 

До речі, типологічно близький мотив знаходимо і в білоруських піснях: 

Гаварылі людзі: Мая свякроў добра, - Такі не такая, Як матка радная. Сама рана 

ўстане, А мяне не будзіць, Пойдзе да суседа – За ўсë мяне судзіць [37; 17]; А 

свякроўка – не маці, Будзе рана абуджаці [37; 47]; Ў мяне, маладое, Ды чужая маці, 

Мне галоўка баліць, - Яна кажа ўстаці. Яна кажа ўстаці, Работу зрабіці, А я, 

маладая, Не ўмею гадзіці [37; 84]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


115 
 

Нерідко (а трапляється це як у білоруській жіночій, так і в українській ліриці)   

зовиця (у деяких варіантах сестра)  стає на захист молодиці, розуміючи, що така 

доля може не оминути і її: «Встань, сестронько, встань, Бити мя не дай». Сестра 

встає, Нагаєчку ховає: «Ой що ниньки тобі, То завтра мені» [179; 73–74]. 

Порівняймо з білоруськими текстами: Там залоўка стаіць, Зачасаецца І за 

мяне, маладую, Заступаецца: - Ой, не біце яе, Не карайце яе, На чужой старане 

Гэта будзе і мне [37; 149]. 

Щодо інших сюжетних ліній, в яких змальовані перипетії між свекрухою та 

невісткою, то можемо виокремити їх немалу кількість. Причини таких 

непорозумінь, здається, не виходять за сферу родинного побуту, адже і сутички (а 

часто стусани та бійки між жінками) зводяться то звичайної непокори на зло одна 

одній. Ось що вбачає причиною таких непорозумінь П. Будівський: «Свої діти 

перебувають з нею в кровному сімейному звʼязку... Чужа невістка зазіхнула на її 

права в сімʼї, через те вона її так ненавидить і готова навіть згубити…» [45; 35].  

Інколи такі конфлікти набувають незрозумілого, смішного, здається, штучного 

характеру. Однак, цікавими для нас у фольклорних записах весільної звичаєвості, є 

непоодинокі факти, які розповідають про  різноманітні випробовування нареченої. 

Деяку інформацію черпаємо зі згаданої монографії С. Подолюк: «Інколи 

випробовування нареченої полягало у звичайному прибиранні хати на другий день 

зранку» [147; 200]. Посилаючись на праці  дослідників поминально-поховальної 

обрядовості, авторка зазначає, що різноманітні ритуали із замітанням, розсипанням 

зерна, биттям посуду  використовували і в поховальних обрядах, що, ймовірно, було 

повʼязано із культом предків [147; 200]. Чи відтворюють пісні такого плану звичайні 

побутові реалії, а чи мають відгомін прадавніх вірувань – питання не з простих: 

Поперу шмаття на річці, Свекруха каже – в горілці… Покладу шмаття на плоті, 

Свекруха каже – в болоті… Вимастю хату – не біло, Ізмила лавку – не сіла… 

Постелю постіль – не ляже, Замету хату – не стане [145; 94]; Поперу хуста у милі, 

Свекруха каже, що в глині, Поперу хуста у лузі, Свекруха каже – в калюзі. Помажу 

хату – не біло, Підведу припік – не рівно. Помию ложки – не гляне. Замету хату – не 
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стане [145; 228–229]; Хату мету, то вона перемітає, А слово скажу – переговорює. 

Хліба вріжу – вона скоса гляне, А їсти хочу, аж серденько вʼяне [179; 250].  

До речі, тут варто навести у приклад не надто поширений, як в українському 

фольклорі, білоруський варіант цього мотиву, який радше нагадує штучну копію 

споріднених видів роботи:  Я вячэру варила, Свякроў яе не ела; Я вадзіцы прынясла, 

Свякроў яе не піла; Я пасцельку паслала, Свякроў на ëй не спала; Я ëй ножкі памыла, 

Свякроў шырай ступіла [37; 139]. 

Як і у весільній обрядовості, частотним у текстах жіночої лірики є 

(аналізований у нашому дослідженні в іншому розділі)  мотив посилання свекрухою 

невістки по воду. Сюжет таких пісень розповідає про нелегкі випробування для 

невістки, на які її посилає саме чоловікова матір: В мене мати та не рідня: Посилає 

по воду Незобуту, не зодягнуту, Головочку необв’язану, Тільки личком 

підперезану [179; 30–31]. На вулиці молодицю можуть чекати хлопці, кпинитися з 

неї, ставлячись, немов до чужинки. Тлумачиться цей обряд у весільній звичаєвості, 

на думку С. Подолюк, відгомоном поліандрії, коли «…стосунки в парубочій громаді 

визначалися правом розбишацької ватаги» [147; 195], а посилання дівчини по воду 

пов’язане із жіночою ініціацією. Таким чином, у жіночій родинно-побутовій пісні 

свекруха виконує своєрідну роль особи, яка проводить ініціацію, різноманітні 

очисні ритуали для вступу чужинки у родинне коло.  

Стосунки між чоловіковою ріднею та невісткою охоплюють різноманітні 

конфлікти й перипетії. Динаміка, гострота і емоційна яскравість розгортання таких 

подій забезпечується в піснях мовними засобами, паралелізмами,  гіперболізацією 

образів. У такий спосіб ситуації видаються трагічними з комічним забарвленням і 

навпаки – сповнені драматизму у зображенні жартівливих сцен:  Ти, невістко, ти, 

ледащице, не віддувай губи, Бо як озьму ту кочергу, виб’ю тобі зуби [145; 104];  Ой 

на той двір, да милий мій, да вихор не вдарить, А свекруха, стара сука, вечеряти 

варить [145; 157]; Стала Галя кудроньки чесати. Глянь, Василю, біжить твоя 

мати. З її рота полумʼячко пише, З її носа дим кужелем йде! [179; 70]. 

Аналізуючи у своєму дослідженні образ свекрухи, С. Подолюк на основі 

фольклорних записів робить спробу реконструювати функції цього персонажа на 
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кожному етапі весілля. Один з таких прикладів, змалювуючи вороже ставлення 

свекрухи до невістки, розповідає про ритуал недопускання молодиці до печі, яка в 

давнину вважалася родинним оберегом. За прадавніми віруваннями, вважалося 

поганим знаком, коли новоспечена невістка загляне у піч, та ще й побажає смерті 

своїй свекрусі [147; 208]. Зрозумілим стає її небажання допускати чужинку до 

сімейного вогнища. Ряд родинно-побутових текстів репрезентують мотив, що 

розповідає про гасіння лучини свекрухою, як-от:  – Десь ти, ліщино, в печі не була, 

Що ти, ліщино, та не горіла? – Я в печі була, ясно палала, - Свекруха лиха вогонь 

залляла [179; 256].Чи мають між собою зв'язок два описані мотиви, проте 

незрозумілою лишається мотивація жінки, котра не дозволяє невістці розводити у 

печі вогонь, хоча та мусить виконувати у хаті всю роботу, в тому числі і 

приготування їжі. 

Заради справедливості зазначмо, що зображення сфери людських стосунків у 

жіночих піснях, причому найчастіше між представницями донедавна чужих родів – 

між невісткою і свекрухою, – не завжди несуть негативне забарвлення.  Так, існує 

немала кількість фольклорних текстів, у яких змальовані дружні, інколи по-

материнськи щирі стосунки між цими жіночими персонажами, невістка демонструє 

вдячність чоловіковій матері за сина: Бодай моя свекрухонька ще провікувала, Що 

для мене, молодої, сина згодувала, Бодай моїй свекрухоньці на душі легонько, Бо як 

мені з єї сином жити  солодонько [145; 136]. 

Лагідні, ввічливі звертання у спілкуванні з чоловіковою матірʼю часто 

демонструють пошану та теплі відносини між донедавна чужими людьми:«Вставай, 

матінко, вставай, утінко, Щось у нашім саду, та на винограду Да пташка 

кує» [179; 49–50]. 

Нерідко свекруха стає на захист невістки, навчаючи сина мудрості сімейного 

життя: – Ой сину мій, ти моя дитина, Не бий жінку товстими киями, Та бий жінку 

різними словами. Ой як буде та добрая жона, То послуха і доброго слова, А як 

удасться злая личина, То не боїться ні бича, ні кия [133; 59] . 

Таким чином попри усталене твердження про відсутність обрядового змісту 

родинно-побутової лірики, все ж точно відповісти не можливо. Походження деяких 
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мотивів неоднозначне, а тому, припустімо, може мати міфологічне підгрунтя, яке, 

втративши свій первинний зміст, сьогодні виконує естетичну функцію. Образ 

свекрухи – один із найколоритніших і найдраматичніших у жіночій пісенності.   

Білоруський фольклор. На перший погляд, аналізуючи образи свекра та 

свекрухи в білоруських жіночих піснях, вони видаються схожими до українських. 

Однак порівняльний аналіз вказує на відмінності, інколи протилежні, у формуванні 

характеру того чи іншого персонажа. 

Схоже до українського фольклору, у білоруському  знаходимо мотив, у якому 

йдеться про нелюбов чи не усіх чоловікових родичів до невістки: Учора ў піру была, 

Сягодні з піру прыйшла, У свëкаркі журбу знайшла. Свëкар журыць, журыць, А 

свякроўка паднашчаець [180; 95]; Да шчэ к таму чужы бацька, Шчэ к таму чужая 

матка. Чужы бацька пасварыцца, Чужая матка папракаецца [180; 99]; Свякроўка 

не пускае, Да свëкра адсылае. А свëкар не пускае, Да залоўкі адсылае. Залоўка не 

пускае, Да дзевера адсылае [35; 87]. 

Сприйняття чоловікової матері традиційно асоціюється з певними негативними 

почуттями, і білоруська пісенність у цьому – не виняток. Ось як словесно 

змальовано її характер зі слів невістки:  Свякроўка ідзе, Як змейка гудзе [142; 205]; 

Свякроўка мая наравістая, Ай, люлі, палюлі, наравістая. Пакуль норавы пераведала, 

Ай, люлі, палюлі, пераведала. Не раз слëзкамі паабедала, Ай, люлі, палюлі, 

паабедала [142; 206]; А свякроўка ды не родная маць, А я не яе дзіцятачка [37; 57]. 

Схоже, що жінка навіть після обряду весілля, який переповнений 

випробуваннями молодої, мусить пройти їх і в домі свекрухи. Тому пісні зі 

спільними мотивами можемо знайти не лише у народній спадщині різних народів, а 

й у різножанрових текстах одного фольклору, наприклад, у весільній звичаєвості: 

Сама спаць ляжа, мне рабіць кажа, Ай, люлі, палюлі, мне рабіць кажа. Па цëмнай 

наче па воду ісці, Ай, люлі, палюлі, па воду ісці [142; 206]. 

Наявні у жіночій пісенності білорусів і позитивні образи свекрухи. Вона 

допомагає новоствореній молодій сімʼї у господарстві, не конфліктує з невісткою – 

навпаки, інколи синова жінка намагається лишити чоловікову матір у своєму домі, 

аби та гляділа дітей та домашню господарку: У маей свякроўкі Добрая выгода [142; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


119 
 

171]; Заглянула да цялятак – Травіца нарвана, Заглянула ў калысачку – Дзяціна 

прыспана, Заглянула і да печы – Вячэра згатавана. Ой, мой мужу, мой саколю, 

Здалася нам мама [36; 314]. 

Якщо ж якась конфліктна ситуація і виникає, мудра невістка намагається 

залагодити це непорозуміння: Не сварыся да на мяне, мамачка, У мяне ўчора любы 

госцік быў, Любы госцік, родны брацейка» [118; 188]. 

Нерідко і свекруха захищає свою невістку перед сином, розважаючи жіночий 

розпач, іменуючи чоловікову дружину цікавим, незвичним звертанням «синова 

моя»: А яго матка, ды старэнькая, Бярэ разважае: – Не плач, дзеўка, не плач, 

красна, Ты яшчэ маладая. Перагаруеш, перабядуеш, За другога пойдзеш. – А 

матуленька, ды старэнькая, Што ж ты мне гаворыш? [142; 184–185];  А свякроўка 

йдзе, Як ветрык гудзе: - Не санліва, не драмліва, Не заспана, а удала Сыновая 

мая [142; 205]. 

У білоруських піснях, очевидно, дещо пізніших за походженням, одним із 

шанованих є образ свекра, причому змальований як позивно, так і негативною 

характеристикою. Адже у фольклорних джерелах цього народу свекор займає дещо 

поважніше місце, ніж, приміром, в українських текстах. Тут, наприклад, згадки про 

чоловікового батька нечисельні і не несуть надто багато ні позитивної, ні негативної 

інформації. Ось один з небагатьох прикладів: Аж свекорко йде, Як вітер гуде [145; 

100–101]. 

Очевидно, у народнопісенній творчості українців архетипними є образи матері 

як хранительки роду, головної у матріархальній родині, свекрухи (неоднозначний 

персонаж, але наділений вольовими і важливими образними функціями у піснях), 

рідше – рідного батька, проте не чоловікового, як це поширено білорусів: Спі, спі, 

нявехначка, Спі, маë дзіцятка. Ночкі недоспала [118; 211]. Свекор намагається 

допомогти невістці і бавлячи дитину, і порадою, і відпускаючи молодицю погуляти: 

«Няхай пагуляе маладая Як мая галоўка схіснецца, Так яе гулянне мінецца» [118; 

211]. 

Багато текстів білоруської лірики розвивають тему негативного ставлення свекра 

до синової дружини. Чоловіковий батько у них не тільки не поважає невістки, а й 
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зловтішається  з неї, сварить чи частує стусанами. Про це дізнаємося із жалісливих 

нарікань самої невістки:  Не родны татулечка Без віны журыць [142; 200]; Мой 

свякрочак майму біццю журыцца, Мяне бʼєць, журыць, сам у пір паязджаець. У піру 

сядзіць, пахваляецця, Добра гуто біць чужое дзіця, Чужое дзіця не ўпіраецца, – 

Татка слëзкамі абліваецца [180; 99]. 

Як і у випадку зі свекрухою та матірʼю, молодиця порівнює свекра з батьком, 

тужачи за безтурботним дитинством та юністю, нарікає на важку долю і чвари через 

злого свекра:  Я думала, ў бацькі ліха, – Ў свëкра пагуляю, А цяпера горша ліха – 

Свету не відаю. Як я была у баценькі, То й была хароша, А цяпера у свëкаркі, Як 

бела бяроза. Як я была у баценькі, Спала на падушках, А цяпера у свëкаркі Мякчэй на 

камушках. Як я была у баценькі, Спала на пярыне, А цяпера у свëкаркі Мякчэй на 

палене. Як я была у баценькі, Штодня на музыках, А цяпера у свëкаркі Штодня на 

языках [37; 90]. 

Російський фольклор. Більшість українських, білоруських та російських жіночих 

пісень охоплюють типові конфлікти й перипетії сімейного життя, в тому числі 

відносини зі свекрухою. Проте, зазначмо, що серед фольклору усіх трьох народів 

найменше інформації про чоловікову рідню знаходимо в російських піснях. Якщо 

українська, білоруська жіноча лірика представлена чисельними описами як 

позитивних, так і негативних якостей, рис характеру цих персонажів, то російська – 

лише негативних, причому вкрай  поодиноко.   

Жоден фольклорний жанр, жоден народ не має у своїй народній спадщині   

однозначного ставлення до образу свекрухи (та й свекра). Хоча у російській 

пісенності ці образи – у найменшій кількості, однак практично завжди набувають 

трагічно-драматичного забарвлення, чим дуже відрізняються від пісень українського 

та білоруського фольклору: «А другая-то заботушка -  Что лиха больно 

свекровушка…» [152; 313]; Играли девушки, плясали молодки. Завидела свекра, 

завидела лютая. – Не выбей, невестка, с перстенечка глазочик! – Не гневайся, 

свекра, не гневайся, лютая, Не ты мне купила, не твой сын купил! Купила мне 

матушка, купила родная…[162; 68]. 
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У фольклорній спадщині росіян представлений цікавий образ молодої жінки, 

позначений символікою диких звірів (медведиця, люта змія…). У такий спосіб до 

неї звертається новоспечена рідня, в тому числі і свекри.  Знаходимо, до прикладу, 

ось такі аналогії: Свекор батюшка велит больше бить, Ай люли, люли, велит больше 

бить.Велит больше бить, кожу до пят спустить, Ай, люли, люли, кожу до пят 

спустить. Кожа волочится, гулять хочется, Ай люли, люли, гулять хочется [161; 

118]; Я и тут мужу не корилася: - Свекровь-матушка, защити меня, Защити меня 

от лиха мужа! Свекровь-матушка велит бальше бить, Велит больше бить, велит 

кровь пролить! [162; 185]. 

Дичина у житті північних народів – ворог, що нищить, обʼєкт мисливського 

промислу. У такий спосіб мотивованою стає негативна символіка цього жіночого 

персонажу, зневага до невістки, неповага до її роду. 

Схожі мотиви знаходимо і в білоруських піснях. У них образ молодиці, правда, 

не несе численної мисливської термінології та вкрай негативного забарвлення,  

швидше глузливе:  «Свëкар кажа: «Парыйніца». Свякроў кажа: «Памыйныца». 

Дзевер кажа: «Палятушка». А залоўка: «Памятушка» [118; 225]. Однак після таких 

словесних образ сюжет білоруської пісні розповідає про те, як сімʼя молодиці, 

зокрема її батько, стає на захист своєї доньки, коли вона фактично належить своєму 

чоловікові та його родині, навчаючи, як відповісти злісним сватам: «Ў хлеве свіння – 

парыйніца, Ў хаце рашка – памыйніца, Ў полі птушка – палятушка, Ў таку мятла – 

памятушка» [118; 225]. Такий хід подій підкреслює особливості взаємин між 

молодицею та її ріднею після одруження.  

Напротивагу цьому у російських піснях практично відсутні сюжетні лінії, які б 

вказували на спілкування одруженої доньки з батьками. Поодинокі згадки однак 

свідчать про  неприязні відносини між молодицею та батьком/матірʼю чи то взагалі 

їх відсутність. Нечисленні приклади ілюструють певне ставлення до чоловікових 

батьків, – звісно, що негативне.   

В одному з таких сюжетів жінка порівнює їх з батьками. За допомогою 

прийому подвійного паралелізму змальовано позитивні почуття до батька-матері    

та  – зневагу до нової родини:  «Не бывать репью вровень с тынником; Не бывать 
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свекру против батюшки! Не бывать репью вровень с тынником; Не бывать-то 

свекрови против матушки!» [152; 283]; Свекор идет по новым сеням, И стучит, и 

гручит, и кропочется: – Курвица ты, невестница! Сонливая, дремливая, 

неурядливая! …Батюшка идет по новым сеням Тихохонько, смирнехонько, 

рахманешенько. Дитятко ль мое милое, Занужено, загаяно во чужих людях! [162; 

60]; Играли девушки, плясали молодки. Завидел свекор, завидел лютый. – Потише, 

невестка, потише, голубка, Не выбей, невестка, с сапожек подковок! – Не гневайся, 

свекор, не гневайся, лютый, Не ты мне купил, не твой сын купил, Купил мне 

батюшка, купил мне родимый…[162; 68]. 

Найпоширенішими і найпоказовішими у російських піснях, якщо підсумувати 

та узагальнити, є образи, які зображають почуття неповаги та ненависті жінки до 

родичів чоловіка:    Ах люба, люба, люба, люба, Я б повыше подмостила! Я б повыше 

подмостила, Свекру б голову сломила [162; 188]; Прихожу я ко двору – лежит 

свекор на полу, Лежит свекор на полу – я ногою топону, Я ногою топону и под 

лавку скопону. А свекруха на печи – ровно сучка на цепи; А деверья, как кобелья, под 

подлавочью лежат, Под подлавочью лежат, по-собачьи рычат; А золовки-

колотовки против печки стоят…[152; 309]. 

Як видно з аналізованих текстів, образи чоловікових батьків, а надто свекрухи 

(в українському фольклорі, свекор – у піснях білорусів) – один із найяскравіших 

серед усіх персонажів жіночої пісенності. Приходячи у дім коханого, молодиця має 

підлаштуватися під закони новоспеченої родини, приймаючи їх моральні постулати. 

Проте незавжди (і не у всіх народів однаковою мірою, як свідчить дослідження) цей 

прийом нового члена родини обіцяє бути привітним.    

 

3.2. Об’єкти небесного світу в українських, російських та білоруських піснях: 

порівняльний аспект. 

З давніх давен людство ставиться до об’єктів небесного світу з особливою 

пошаною, асоціюючи їх з божествами, шануючи, поклоняючись і зображаючи 

живописно – в матеріальному, патетечно – у словесному видах мистецтва. Тому 

цілком мотивованим явищем не лише в обрядовій, а й у необрядовій пісенності є 
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віддзеркалення навколишнього середовища, природніх (атмосферних, солярних) 

явищ у фольклорній спадщині того чи іншого народу, перенесення того, «що бачу 

навколо» у внутрішній світ душі, а відтак – і у пісню.   

У кожного народу різна кількість сонячних та похмурих днів, яка відобразилася 

навіть на загальній характерології представників різних кліматичних зон. У 

народній творчості реакція на зміну природного середовища наступає не миттєво. 

Століттями чи й  тисячоліттями, живучи на  Дніпрі, Німані, Прип’яті, Десні, 

слов’яни в весільних піснях все ще згадують ріку свого дитинства Дунай, в 

найпівнічніших районах свого теперішнього перебування співають про сад-

виноград, який у цих краях не тільки не достигає, а й не росте. 

Ліричні пісні, у яких знаходимо немало образів, пов'язаних з солярними, 

атмосферними явищами,  виникли порівняно пізно. Одначе найпоширеніші 

(«міфологізовані») пісенні образи «перекочували» в них з давніших видів народної 

поезії. Таким чином генетична спільність забезпечує однаковий образний код і на 

кінцевому етапі такої трансформації. Спробуємо з’ясувати, чи однаково кодувався 

небесний світ в ліричних піснях т.зв. «східних слов’ян», а відтак –  чи існувала між 

ними ця генетична єдність. А, можливо, окремі спільні риси пояснюються тільки 

впливом механічних запозичень. Інакше кажучи, чи вважали себе генетично-

естетичною тотожністю самі творці цих пісень – українські, білоруські та 

московитські жінки? Чи однаково уявляли собі космічний світ? 

Різноманіття атмосферних, солярні образи ( т.зв. «астральний культ» 

(В. Давидюк); «люнарна символіка» (Н. Пастух) в народних піснях –  вагома форма 

реалізації людського буття. Про це свідчать наукові напрацювання М. Костомарова, 

М. Сумцова, О. Потебні, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Веселовського, 

В. Гнатюка, С. Лазутіна, М. Дмитренка, В. Давидюка, Л. Копаниці, Я. Гарасима, 

Н. Пастух та багатьох  інших.  

Українські образи. Особливе місце, на думку фольклориста Я. Гарасима, серед 

усіх в образній фольклорній системі по праву займають солярні образи, «…один з 

найдавніших та найпродуктивніших художніх ресурсів, що належить до чільних 

естетичних первофеноменів…» [55; 111–112].  Що ж до витоків, то дослідник не 
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береться зводити їх до якихось вузьких часових рамок, зазначаючи, що звʼязок 

людини з обʼєктами небесного світу «… може свідчити як про результат первісної 

міфопоетичної свідомості.., так і про високий художній потенціал вже чисто 

поетичної символізації…» [55; 106]. 

Присутність цих образів у жіночих піснях, (де головним персонажем є жінка, і 

саме її життя після одруження), очевидно, пов’язана ще із тим, що у давніх 

віруваннях сонце і місяць вважалися покровителями шлюбу, як зазначає в одній зі 

своїх праць М. Сумцов. На продовження думки фольклорист змальовує символічну 

картину з Рігведи, стародавнього збірника індійської літератури, де «…сонце слідує 

за зіркою, як чоловік – за жінкою» [168; 46]. Присутні такі згадки і в численних 

українських щедрівках, у яких прототипами членів сімейства є лунарні небесні 

обʼєкти.  

Жіноча пісенність українців також ілюструє значну кількість таких образів, серед 

яких розмаїттям епітетів, метафор та словоформ центральними в образотворенні є  

сонце; зоря; світ-сонце; місяць.   

Як зазначає у своїх студіях український етнограф  Хв. Вовк, залишилося у нас 

мало тлумачень про сонце, «…утрималось тільки загальне переконання в 

божественній природі та святості його» [52; 173]. Найчастіше (за допомогою 

прийому паралелізму) висока шана до небесних світил підкреслює таку ж повагу чи 

любов до людей: сонечко – милий, сонечко – татонько, зірочка – жінка, мама – зоря і 

под.: «Я ж думала, що то сонечко сходить, Аж мій милий та по риночку 

ходить [145; 209]; Подивлюся я в віконце, Засяяв милий, як сонце [145; 94]та багато 

ін. До речі, на думку Хв. Вовка у вже цитованій праці, «народне українське 

уявлення про місяць та зорі в суті мало чим одзначаються од уявлень про сонце» 

[145; 173]. Справді, як засвідчують записи пісень, не існує чіткого розмежування у 

віковій чи статевій належності певного астрального символу до відображення в 

образах людини. 

Зображення пейзажу, де сонце (місяць, зірка) заходить за хмару, ховається, сідає 

тощо, служить для розкриття трагізму, небезпеки чи смутку в певній життєвій 

ситуації, надаючи фактам глибокої багатозначності. «У традиційній ліричній пісні 
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навіть реальні явища дійсності співвідносяться з тими моделями, які містить 

колективна памʼять.., а все інше, що виходить за рамки стереотипізованого досвіду, 

оголошується неважливим» [103; 25] – слушно зауважує Л. Копаниця.  Ось 

приклади, у яких образи  сонця і хмари відображають почуття, сформовані і 

збережені людством як своєрідне кодове знання чи вчення:    Дала-с мене мати 

далеко від хати, Самі сльози ллються, сонця не видати [145; 42]; Чорна хмара в 

полонині, Тяжко, мамо, йа в чужині [145; 40–41]. 

 Бачимо, що у жіночих піснях українців відсутня прив’язка певних осіб до 

конкретних  солярних образів. Більшою мірою їх поява в тексті пісні характеризує 

стан ліричного героя, його емоційне сприйняття довкілля. На цю особливість 

звертає свого часу увагу О. Потебня, зазначаючи: «Нема нічого природнішого в 

народних піснях, як порівняння людей і відомих душевних станів із сонцем, 

місяцем, зіркою: але погляд на світила, як на антропоморфні божества, затемнився 

так давно, що ні одне з них не служить символом однієї ж статі» [148; 28].  

Звичайний смисл слова, який відбиває певну ознаку, факт чи дію, пов’язаний з 

зображенням навколишнього середовища, може нести глибоке, додаткове, 

підсвідоме знання. На це влучно звертає увагу фольклорист Л. Копаниця: 

«…традиційними символами долі могли бути… небесні світила – сонце, місяць, 

зірки, що асоціювалися в уяві людини з ідеєю завершеності, вписували долю 

людини в загальну модель світу» [106; 10].  

У такий спосіб навіть небагатозначний образ сонця чи місяця, окрім побудови у 

фольклорному тексті просторово-пейзажної картини,   може відображати уявну 

схему почувань людини, наприклад: Ой ти поїхав, ой ти поїхав, А я бідная плачу, За 

слізоньками, за слізоньками Світа-сонця не бачу [145; 137]; Ой ти, місяць-

місяченьку, Не світи нікому, світи мому миленькому Від мене додому! [179; 332]. 

Тут астральний образ не лише змальовує зовнішнє, а й символізує почуття жінки, 

коли вона «при місяцю» з милим, тобто має виразні асоціації щастя. Окрім того, 

фізична здатність місяця освітлювати (наприклад, вночі шлях) повʼязана у 

фольклорному тексті з уявленням про міфологічне світосприймання людиною 

чогось світлого (позитивного, доброго, незлого, небуденного, відвертого і под.).   
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Якщо смислове значення орнітоморфних  та солярних образів дозволяє 

акцентувати увагу на естетичному навантаженні тексту, то образи атмосферних 

явищ метафорично легко змальовують психологічний стан ліричного героя, 

внутрішній простір людини, пояснюють її поведінку, додаючи пісні емоційності та 

чутливості.  Як слушно зауважує Я. Гарасим, «одним з найбільш щедрих потоків 

образної естетизації… є поетична сакралізація астральних світил та атмосферних 

явищ природи, витоки якої варто шукати в архаїчних пластах прадавньої української 

міфології…» [55; 105].  

Найчастотнішими в українській жіночій ліриці є образи, що позначають такі 

атмосферні явища природи: морози; дощ; туман; вихор; вітер буйнесенький; 

сніжок білесенький; чорна хмара; нема зими нема й льоду; буйний вітер; туман 

синій по долині; дрібен дощик; вітер віє-шелевіє та ін. 

Уживаним у жіночих піснях виступає образ хмари, більшість символічних 

значень якого є негативними:  Ой хмариться, дощ буде, Гніватися милий буде [179; 

162]; Любилися, кохалися, А матуся і не знала, А тепера розійшлися, Як чорненькая 

хмара [179; 232–233]. 

До слова, аналізуючи цей образ, О. Потебня асоціює його зі значенням «ворог», 

який заслонив сонце, а також «наклеп», «ворожнеча» [148; 40]. 

Природною рисою мотивується у жіночій пісенності образ вітру.  За допомогою 

паралелізму досить часто він асоціюється з певним персонажем пісні – зі свекром 

(Свекор іде, як вітер гуде [18]); з коханим (Повій, вітре, вітре буйнесенький, З 

глибокого яру. Прилинь, прилинь, моє серденятко, з далекого краю [145; 212]); сосна 

– з тещею, вітер – із зятем (Що то в лісі зашуміло? Сосна з вітром говорила: - Ой 

ти, вітру мій, вітру, Ти не шуми надо мною… Що то в хаті гомоніло? Теща з зятем 

розмовляла: - Ой ти, зятю мій, зятю, Ти не дур мого дитяти… [145; 114]). 

Прикметною для творення цього образу є його фізична властивість «сушити», 

«висушувати», яка екстраполюється у переносне значення «висушити людину»:  

Ізсушили, ізвʼялили, як вітер билину [179; 229]. 

У символіці атмосферних явищ особливе місце займає туман. За змістовим 

навантаженням цей образ можемо співвіднести з образом хмари, однак він 
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наділений більш нейтральним та позитивним забарвленням: по світі «розійшовся» 

(розсіявся) рід  (Ой роду мій, ой роду мій, ой роду мій милий, Розійшовся по всім 

світі, як той туман сивий [179; 222–223]); розлучилося подружжя (Гей, а тепера, 

серце, розійшлися, Як той туман по лісі [179; 87–88]); туман розлучив коханих на 

відстані (Да лети, лети, чорная галко, лети вгору високо, Да на тії берега, де мій 

милий гуляє, Туман синій по долині – на галочок стріляє, Десь мій милий, голуб 

сивий, що до мене немає [145; 147]). 

Образ грому не має кількісної переваги поміж усіх інших образів, бо вкрай рідко 

трапляється в жіночих піснях. Ось один з небагатьох прикладів:  Ой ударте ви, 

громи, На милого в домі. Побий, боже, нелюбого У білій постелі [145; 181]. 

Сприйняття природних стихій чи явищ свідчить про те, що у свідомості  українців  

громовиця – завжди небезпечна і грізна сила, а тому в художньому тексті цей образ 

несе негативне, інколи вкрай драматичне забарвлення. 

Почуття розпачу, гніву, зневаги чи печалі репрезентовані за допомогою 

змалювання дощової погоди у пісенних текстах. Картини природи та зображення 

психологічного стану людини, споріднені настроями та змістом, змальовані  за 

допомогою образу дощу: Стороною дощ іде, а низом туман, На моєму серденьку 

журба та печаль [145; 207]. 

Образи, які повʼязані із зимовими явищами (сніг, мороз, ожеледиця, лід тощо), в 

українській народнопоетичній символіці  є нечастотним явищем, однак все ж 

трапляються у текстах пісень. Проте їм притаманна узагальненість (без конкретних 

уточнень),  умовність (майбутній час чи взагалі неможливість) або ж 

метафоричність (стійкі сполучення слів). Про це свідчать приповідки чи дотепні 

висловлювання, у структурі яких ці образи функціонують. До прикладу: Як зимою 

зозуленька закує, Тоді вернеться гуляннячко твоє [179; 138–139];  Ой по улиці та 

метіль струже. Одчини, муже, бо йду пʼяна дуже [179; 160]; - Ой мій милий, 

чорнобривий, кажуть старі люди, Туга зимабуде, а хто ж її в тую пору обпирати 

буде.  – Моя мила, чорнобрива, будь же ти ласкава, Тая єдна рубашина, то випереш 

сама! [145; 74]; Да породила мене мати на біду, Да розсипала горішеньки на льоду. 

«Ох хто ж тії горішеньки ізбере, Ой той мене та до серденька пригорне! [179; 151–
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152]; Ой ударте ви, морози, На тії густі лози. Побий, боже, нелюбого В великій 

дорозі [145; 181]; Нема зими, нема льоду, Ой нема зими, нема льоду, Нема дівці 

переходу… Щоб перейти через воду Та щоб перейти, гей, через воду Із замужу знов 

до роду [145; 40]. 

Образи, повʼязані з погодніми характеристиками, можуть служити також для 

зображення жартівливих, комічних ситуацій, про що  свідчить аналіз ліричних 

пісень. Наприклад, семантичне значення дії «іде дощ» у фольклорних текстах може 

мати не лише негативне, а й позитивне забарвлення. Такими прикладами може 

служити величезна кількість українських жіночих пісень, які наповнені жартами, 

веселим настроєм або ж надміром емоцій: І дощ іде, і хмар нема,Тільки блискавка; 

Розсердився мій миленький  Так, як вишкварка [145; 145]; Ай на горі дощик іде, Аж 

бульбашки дмуться; А за мною молодою Родичі б’ються [145; 32]; Ой на той двір, 

де милий мій, да вихор не вдарить, А свекруха, стара сука, вечеряти варить [145; 

157].  

Білоруський фольклор. У білоруській жіночій ліриці солярні асоціації з людиною 

зумовлені шанобливим ставленням до небесних світил. Схоже до української 

лірики, людські персонажі пісні – у порівнянні зі сонцем, зорями, наприклад:  - Ой, 

ўзыйдзі, ўзыйдзі, Вячэрняя зара, Ой, узʼедзь, узʼедзь, Гаротнае дзіця! Зорка узышла – 

Ўвесь свет асвяціла, Дочка ўзʼехала – Ўвесь двор разжаліла. Увайшла ў сені – Сені 

затуліла, Увайшла ў хату – Сямʼю асляпіла [37; 66]; З-пад усход сонейка То 

ветрычак вее, З-пад захад сонейка Мой баценька едзе [37; 85]; - Малада дзеўка, Мне 

твой пасаг не трэба, Ты мне хараша, Як зорачка з неба!  - Сягоння кажаш: «Як 

зорачка ясная», А заўтра скажаш: «Доленька няшчасная» [37; 89]. 

Часто солярні образи у білоруській ліриці постають нейтральним атрибутом 

пейзажу, збагачуючи таким чином поетичний світ жіночої пісні: А ў недзелю рана на 

зору займала, Жана ў мужа папытала [180; 100]; Як стала сонейка Раненька 

схадзіці, То пайшла сястрыца Браценьку будзіці [37; 109].  

Природною рисою сходу та заходу сонця мотивується образ чоловіка, а саме його 

фізичні властивості – щодня приходити потай до коханки і повертатися до дружини:  

Ў адным баку сонца ўсходзіць, А ў другім заходзіць, А мой мілы да дзяўчыны Кожны 
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вечар ходзіць [36; 297]. Тут, бачимо, образ сонця додає змалюванню жіночих 

почувань не надто позитивного забарвлення. 

Якщо в українських піснях найчастіше природніми «недругами» людині 

виступають дощ, хмара, вітер, то у народній пісенності білорусів, стає очевидним, 

цю роль можуть виконувати такі шановані образи як сонце, зірка тощо: -Дачушка 

мая родненькая, Скажы мне слоўца верненькае: Ці цябе сонейка ссушыла, А ці цябе 

хмара забіла? [37; 93].  

Зафіксовані нами у білоруській ліриці і ряд текстів, які практично ідентичні до 

загальноукраїнських народних зразків. Очевидно, асиміляція таких текстів – через 

етнічну сусідськість українців та білорусів. До слова, появу таких перекладних 

текстів масово зафіксовано нами у білоруських збірниках, як-от З. Мужейко, 

Н. Гілевича, а тому матеріали з цих праць використані у наших порівняльних 

студіях критично і в обмеженій кількості.   

Таким чином, ці неточності видає невластиве більруській мові римування. Ось 

неповний перелік таких прикладів, які поширені у багатьох збірниках білоруської 

лірики: Ды ўжо сонейка за лес коціцца, Мне да матанькі ў госці хочацца [142; 180]; 

Ой, коціцца, коціцца Сонейка з гары. Ой, хочацца, хочацца Ў госці да радні [37; 62]; 

Сонейка за лес захадзіла, Матуля дачушку правадзіла [37; 93]; Зорка да зоркі З гары 

коціцца. Гэй! Мне да маценькі Ў госці хочацца [37; 14]; Сонца за лес апускаецца, 

Госці дамоў разʼязджаюцца. Дачка матку правадзіла [180; 98]; Ох ты, матушка-

зара, Куды мяне завяла! … У чужую старану, У няверну дружыну… [37; 124]. 

Порівняймо з численними українськими народнопісенними зразками: З неба 

зіройка ясна котицця, Мні до родоньку в гості хочецця [26]; Моя мама, як зоря, 

Молоду мя оддала [145; 133]; Ой мій батько гіркий Мені світа завʼязав, Моя мати – 

зоря Мене заміж оддала [179; 130–131]; А мий батько липув цвіт Завʼязав мині 

світ. Моя мати, як зора, Рано замуж оддала. Рано замуж оддала У чужую 

сторону, У виликую сімʼю [9].  

Зауважмо, що два останні зразки  представлені дещо іншим варіантом у записах 

В. Гнатюка (зафіксовано фольклористом на Івано-Франківщині), однак зі 

збереженням поширеного власне українського мотиву та  римування: А мій тато, 
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як був війт, Та завʼязав мені світ. Моя мама, як зора, Молоду мя оддала. Оддала мя 

молоду Та й на чужу сторону. Ой біда ж бо мені На чужій стороні [173; 107]. 

Щодо змалювання атмосферних явищ у білоруських піснях, то 

найпоширенішими, які почерпнуті з природнього оточення, є образи дощу, вітру: 

Ой, зелена, зелена У лузе трава. Чаму ж яна зелена? Бо дожджык ідзе. Ой, хораша, 

хораша У мужа жана. Чаму ж яна хараша? Бо доля ладна [37; 28].  

Як радіє людина дощу, після якого все росте і квітне, так само змальований цей 

образ, як видно з пісні, у порівнянні зі щасливою жіночою долею. 

Образ вітру у пісенності білорусів має як позитивне, так і негативне забарвлення, 

однак не виконує  стільки функцій у тексті, як в українських піснях. Найчастіше 

вітер – атрибут пейзажу, який чи допомагає, а частіше – шкодить молодиці, бо у 

пісні чи не у всіх бідах винуватцем – саме він:   

– нейтральний елемент пейзажу (Ветрык дышыць, ветрык дышыць, Калінку 

калышыць [142; 182]; Вецер вее, да вецер павявае, Да маці у дочкі да й пра жыццë 

пытае [142; 188]; Ты думаеш, мая мамка, Ў тугу не ўдаюся, А як выйду на вулачку, 

ад ветру валюся [37; 169]);  

– образ вітру – ворожий до жінки та її долі (Высокае дзерава Вецер паламаў, 

Меншаму дзіцяці Бог долі не даў. Зламаў вецер дзерава, Яшчэ й пакруціў, Не даў ëй 

бог долі, Яшчэ й пасмуціў [37; 80]).  

Не є характерним змалювання у ліриці білорусів таких атмосферних явищ як 

сніг, лід, хуртовина, мороз. Подібно до українських пісень, вони не частотні і 

змальовані не в якості природніх стихій (які є уособленням когось чи чогось), а 

швидше за допомогою художніх засобів (наприклад порівняння) чи умовності 

певних ситуацій (узагальнення, майбутній час, подію у якому, можливо, можна і 

уникнути) допомагає метафорично відтворити певний вираз і настрій почувань 

жінки:  – Ой, явару, ты явару, Я да цябе гавару. Будзе на цябе снег і мароз, 

Памарозіць голлейка, Памарозіць голлейка, Асыплецца лісцейка! – Ты, дзяўчына, 

малада, Твая доленька ліха: Будзе ў цябе муж ліхі, Пабʼе тваë бела ліцо, Вырве 

тваю русу касу! [37; 13]. 
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Російський фольклор. Аналізуючи астральні символи в російських обрядових 

піснях, С. Лазутін наводить у приклад образ місяця (символ батька), сонця (символ 

матері) та зірок (тобто дітей) [115; 115]. Очевидно, російська обрядова пісенність (як 

давніша порівняно з необрядовою) змогла краще законсервувати світогляд людини.  

Якщо ж аналізувати російську ліричну пісню, то вона, виявляється, зовсім бідна на 

будь-які лунарні образи.  

Зазначимо щодо жіночої пісні, то, порівняно з іншими, у ній образи зорі, сонця, 

місяця практично відсутні. Поодинокі згадки не викликають сильних позитивних 

емоцій, навпаки, їх забарвлення сягає своєї негативної насиченості залежно від того, 

яку картину вони змальовують: «На заре было, на зорюшке, На восходе красна 

солнышка, На закате светла месяца, Как жена мужа потеряла,  Вострым 

ножичком зарезала» [151; 253]; Ах талан ли мой, талан такой, Или участь моя 

горькая, Иль звезда моя злощастная, Высоко звезда восходила, Выше светлого 

месяца, Что затмила красно солнышко [161; 71]. 

Бачимо, що лунарна символіка  останньої цитованої пісні поєднує в собі значення 

цих образів як астрологічних обʼєктів, так і сприйняття їх як кармічного, 

доленосного фатуму. Зокрема, образ зорі асоціюється з гірким таланом (поганою 

долею),  яка відсторонила від жінки сонце, значення якого у пісні – безтурботне 

життя, щастя.     

Атмосферні явища у ліриці росіян характеризуються дещо більшим розмаїттям, 

ніж лунарні образи. Природною рисою «захмарилося небо» мотивується образ 

хмари, який символізує у тексті жіночої пісні «хмарність» життя, відтак – 

нахмуреність (у перен. знач.  стан суворості, незадоволення, задумливості)  

ліричного героя: Из-за лесу, лесу темного, Из-за садика зеленого Выплывала туча 

грозная, Туча грозная с сильным дождем, С сильным дождем, с крупным градом. 

Дочь от матери поехала…[151; 223–224]; Из-за лесу, лесу темного, Из-за садику 

зеленого Заходили тучи грозные, А другие непогожие Со дождями, со морозами, Со 

снегами со глубокими. Собиралась дочь от матери… [162; 46]. 

Російська жіноча пісня, відмінна від української та білоруської своїм 

образотворенням та трагічною сюжетикою, змальовує образ хмари в іншому 
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ракурсі. Тут йдеться не про негативну семантику з відтінками суму чи злості, а – про 

насиченість образу символікою ненависті та смерті: «Ты возьмой-ка, возьмой-ка, 

возьмой, возьмой, туча грозная, Ты убей-ка, убей, убей, убей, тестя-батюшку! 

Прострели-ка ты стрелой, ой, стрелой тещу-матушку! Молоду-то жену, ох, жену, 

жену я и сам убью!»[150; 216]. Тут одухотворена постать грізної хмари стає 

співучасником убивства, яке коїть ліричний герой. Зазначмо, що у цьому (як і в 

багатьох інших випадках) образ хмари не символізує якусь людину, а виражає певне 

почуття, створює емоційний колорит у пісні. Так про таку особливість ліричних 

текстів, на відміну від обрядового фольклору,  зазначає С. Лазутін [116; 52].   

Одначе  неоднозначність цього образу російської лірики очевидна в сюжеті 

інших пісень. У них йдеться  про жінку, котра нарікає на погані сімейні стосунки. 

Вона жаліється на те, що, лягаючи  з чоловіком спати, помічає між ними «люту 

змію», а в головах – «замети снігу».  Тут образ хмари позначений уявленням 

людини про вищу могутню силу, яка судить і карає винних. Причому у проханні 

жінки вчувається боязнь чи острах через звʼязок з невідомим: швидше за все, вона 

не знає, які божества чи сили просить про допомогу або ж не впевнена, чи не омине 

те покарання і її:  «Ты взойди-взойди, туча грозная, Убей-ты, убей змею лютую! 

Воссияй-воссияй, солнце красное, Разогрей-разогрей тот сугроб снегу!» [150; 237]. 

Таким риторичним монологом-звертанням закінчується текст пісні. 

Щоб бути обʼєктивними, аналізуючи конкретний сюжет, його варто порівняти зі 

схожим (чи не тим самим) прикладом білоруської пісні, у якій знаходимо 

продовження цього прохання і неочікуваний поворот сюжету:  Выйдзі, выйдзі, 

хмара грамавая, Убі, убі законнага мужа! Выйшла, выйшла хмара грамавая, Ды не 

ўбіла, каго я вялела, Ды не ўбіла, каго я вялела, А убіла, каго я жалела [37; 249].  

Особливістю використання у фольклорі тих чи інших образів, повʼязаних з 

атмосферними явищами, є ті чи інші кліматичні, погодні характеристики конкретної 

території. Так, якщо українській ліриці властиві образи дощу,  туману, блискавки, 

вітру, то російська пісенність вирізняється відносно рідкісними для українців 

образами снігу, морозу і под.: «Зябнут-зябнут ноженьки, у ключа стоя,  Прищипало 

рученьки к коромыслицу» [152; 278];«Заходила туча грозная, А другая непогожая, 
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Со дождями, со морозами, Со снегами со глубокими» [152; 280]; чоловік 

попереджує, що не приїде додому аж до весни, на це жінка нарікає: «Ну а с кем жа 

мне будит зиму зимавать? Да и с кем жа мне будить весну виснавать? Ни получши 

ли…» [162; 33]. 

Використання образів-символів небесного ареалу і атмосферних явищ в 

українських, білоруських та російських жіночих піснях показово засвідчує пошану 

до них, острах перед незвіданим, людські сподівання та боязнь отримати покарання 

від небесних сил. Окрім змалювання пейзажних картин чи клімату, ці образи 

природи якнайточніше передають внутрішній стан, характер особистості, 

співчувають, уміють розмовляти, а інколи завдяки їм  людина отримує покарання. 

 

3.3.  Орнітоморфні образи у фольклорі українців, росіян та білорусів. 

З давніх-давен погляд людини захоплено і пильно спостерігає за небесами. 

Бажання підкорити висоти птахів, острах чи шанобливе поклоніння небесним 

світилам, – саме такі почуття  формували у людства  міфологічне сприйняття світу, 

таємничого та незвіданого Космосу.  

У такий спосіб через своєрідне ставлення до цих природних явищ чи об’єктів 

останні глибоко вкоренилися не лише у світогляд, а й у побут, художній світ 

людини і її психіку,  формуючи її етичні та естетичні ідеали у побудові 

внутрішнього простору живих істот. 

Лірична пісня, особливістю якої є наповнення тексту не узагальненими, а 

неповторними, особистісними переживаннями та емоціями, ввібрала у себе 

величезну кількість образів, які відображають т. зв. «представників небесного, 

космічного світу», збагачуючи художнє полотно чуттєво та естетично. Саме тому 

досить часто ставали об’єктами зацікавлень у наукових працях фольклористів.  

Так, наприклад, над дослідженнями орнітоморфних образів (які «…пов’язані з 

«верхом» Світового дерева» – Н. Пастух) в українському та зарубіжному фольклорі 

свого часу працювали І. Вагилевич, М. Костомаров, О. Потебня, М. Сумцов, 

Ф. Колесса, Г. Булашев, О. Гура, К. Леві-Строс, І. Денисюк, М. Маєрчик, Н. Пастух 

та ін.  
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Проте велика кількість напрацювань мала б свідчити про ґрунтовне вивчення 

цього пласту образів. Одначе як колись, так і дотепер існують розбіжності в 

характеристиці окремих образів-символів чи їх генетиці.  

На думку російського дослідника С. Лазутіна, саме в ліричних (необрядових) 

піснях майже всі символи є «… виразниками того чи іншого почуття», створюючи 

«… емоційний колорит» [116; 52],   а загалом вся пісенна символіка у них виникла 

не тоді, коли людина ще асоціювала себе з природою, а в більш пізній період, у 

період становлення жанру ліричної пісні,  коли «…зіставлення людини… з 

природою було вже не виявленням анімістичного світогляду, а поетичним 

прийомом…» [115; 112–113].  Важко не суперечити такому твердженню, оскільки 

функціонування певних жанрів фольклору не припинялося в той момент, коли 

з’являлися новіші за часом виникнення народнопісенні твори. Під час цього 

безперервного процесу поява чогось не знищує щось попереднє, – навпаки,  у такий 

спосіб одне явище культури  нашаровується на інше.  

Швидше за все, з думкою Лазутіна важко було б погодитися і М. Костомарову, 

який узагальнено усю символіку природи (не зазначаючи жанрів)  вважає  

продовженням релігії [109; 60].  Радянський літератор О. Веселовський вважає, що 

народна символіка – «…результат найдавнішого поетичного паралелізму» [49; 403].   

Неоднозначність щодо генеалогії окремих образів, їх естетичного змісту, і до 

сьогодні  вимагають ґрунтовніших висновків та новіших напрацювань.    

Змалювання картини «небесного» світу в українській жіночій пісні, порівняння цих 

образів з аналогічними (якщо такі існують) в російській та білоруській жіночій 

ліриці дозволить глибше споріднити чи – навпаки – розмежувати уявлення 

територіально близьких, проте ментально і духовно різних народів.      

Українські образи-символи. Птахи мають особливі взаємини зі світом природи 

та людини, з ними повʼязано багато вірувань і прикмет. Жіноча пісенність 

словʼянських народів представлена великим арсеналом образів птахів. Виконуючи 

різні функції в народних піснях, вони творять неперевершені картини пейзажів, 

персоніфікують  природу та роблять її естетично довершеною. Разом із тим у 

фольклорних текстах вони допомагають глибше окреслити сферу сімейних взаємин, 
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передати внутрішній стан ліричного героя: Ой лечу, лечу через вишнів сад Да сяду-

впаду в батенька в саду: «Вийди, таточку, на порадочку,  Розкажу тобі усю 

правдочку» [179; 114–115]; Я ю молоду взяв Так, як ластівоньку, Зсушили-сьте, 

зʼялили-сьте Так, як матіноньку [173; 107]. 

Напевно, найбільш вживаним, проте і неоднозначним є  міфологічний образ 

зозулі. М. Костомаров, до прикладу, вбачає таємничий звʼязок між зозулею та 

людиною: «…эта странствующая бездомная птица как будто для того и создана, 

чтобы быть истолковательницою предчувствий, сердца, органом судьбы, 

беспристрасным и верным»[109; 91]. Представлений в українській жіночій пісні, 

найчастіше цей образ символізує жінку, за допомогою якого якнайточніше передано  

її турботи, нелегке життя та, попри те, непосидючу господарську вдачу:  Бо як 

тяженько сивій зозулі в темнім гаю кувати, Бо так тяженько твоїй невістці 

діточки годувати [145; 137]. 

Здавна вважалося, що, вийшовши заміж, молодиця переходить своєрідну межу, 

проживає-переходить певну межову ситуацію.  Цей обряд мав буквальне значення 

переміщення – перейти на іншу територію, та символічне – народитися в іншому 

житті, пройти своєрідні метаморфози. На думку П. Будівського, «в піснях 

перетворення відбувається не в дійсності, а в уяві, що дає можливість яскравіше 

пояснити нелюдські муки заміжньої жінки, викликані жорстоким ставленням до неї 

в чужій сімʼї, з якої вона прагне вирватися…»[45; 105]. У фольклорі це вірування 

відбито у зображенні одруженої жінки у вигляді зозулі, котра сумує за рідною 

домівкою, хоче  навідатися до батьків. Такі приклади знаходимо в численних 

українських жіночих піснях: Ой летіла зозуленька Понад тихий Дунай-гай; Ой 

пустила синє пюро Та в тихий Дунай.  Ой як цьому синю пюру Та в тихім Дунаю, – 

То так мені, сиротинці, На чужім краю [179; 222]. 

Так-от, мати з братом не впізнають доньку у пташці, яка прилетіла на гостину до 

рідних пожалітися на свою важку долю. Натомість стрічають зозулю не дуже 

радісно. «Наближення зозулі до окультуреного, «свого» простору… нічого доброго 

не віщує.., а вторгнення «чужої істоти» у «свій» простір завжди повʼязане  з 

хаосом» [140; 111] – зауважує у своїй монографії Н. Пастух.  Тому якщо 
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припустити, що донька, перетворена у зозулю, вже «відірвана від роду, чужа», у 

такому випадку мотивованою стає неприязнь рідних: Ой на калині зозуля кувала,  

Хоч кувала, правди не казала. Хоч кувала, правди не казала: Мати дочки за год не 

впізнала [145; 91–92]; – Чи ти зозуленька, чи ти голубонька, А чи моя дочка, що за 

нелюбочком? [132; 85–86]. 

Знаковим у цьому мотиві є розмова між ріднею та донькою, адже діалог у 

ліриці – «…є вже сама дія, сам конфлікт, найбільше загострення протилежних 

сил» [45; 49], які мусять дійти певної згоди чи порозуміння. 

Образ цієї пташки перебирає жіночі риси характеру, ототожнюючись з нею. В 

основі цієї пісні – прийом психологічного паралелізму, в якому  зіставлення образів  

єднає символічну і реальну картину, як-от у таких рядках:  Ой ти, зозулейко 

рябейка, Чого ти така малейка? Чого я така малейка, Бо в мене мати 

чужейка [22]; Ой зозулька кує, Соловейко ни чує. Ой біг знає, біг відає, Де мій милий 

ночує [25]. 

За допомогою прийому паралелізму в пісні  молодиця уособлює зозулю; 

зображення картин природи (в т.ч. зообразів) та родинного побуту з художньою 

майстерністю відображає ситуації сімейного життя:  Кує зозуля при зеленій діброві, 

Ой спить невістка у новенькій коморі [145; 104].  

Часто розмова між жінкою та цією пташкою побудована у формі риторичного 

звертання чи запитання, також зозуля нерідко виступає на чужині чи не єдиною 

ріднею з  роду жінки, який далеко: Ой ти, дібровная та зозуленька,  Та не куй же 

рано на діброві,  Та не збуди мене, молодої:  Що  у нас свекорко – не батенько,  Що 

у нас свекруха та не матінка [179; 60]. 

  Проте пташка підтримує молодицю, вона – медіатор між чужим світом та 

рідною домівкою, оскільки жінці сказано «сім літ не бувати» (інколи – 3, 7 років)  в 

батьківському домі. Приклади такого мотиву знаходимо в українській жіночій 

пісенності: Ой полети, зозуленько,  Та завтра раненько Та й на моєй родиноньці 

Закуй жалібненько [145; 32]; А як віддавала, наказувала: Не йди, доню, ніколи. Не 

було рочок, не було другий, На третій закортіло: Вдарила в крильця щирого серця 

До матінки в гостину [8]; - Ой не хочу, мати, до твоєї хати, Кали заказала [сім 
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літ] в гостях не бувати, Коли заказала в гостях не бувати, Так я полину на сім год 

кувати [132; 85–86]. 

Також образ цієї пташки може уособлювати не лише одружену жінку, а і її матір: 

Ой то не зозуля, То рідная мати. Вона прилетіла Дочку рятувати [25]. 

Однією з причин пошани соловʼя у народі є його красивий спів, тому цей образ 

теж представлений у жіночих піснях.  В українському фольклорі ці властивості 

обумовлюють символічне значення краси.  

Цей поетичний образ у ліриці наділений позитивними функціями, може 

виконувати роль своєрідного вісникаря, що символічно поєднує, як і зозуля, свій 

(батьківський) рід з чужим (чоловіковим): Соловейку рабейкий, Соловейку рабейкий, 

В тебе голос тонейкий. Защебечи ти мені, Защебечи ти мені, Бо я в чужуй 

стороні [21].  

Забігаючи наперед, скажемо, що присутність цього образу в піснях усіх трьох 

народів – неоднорідна. Про це свідчить найчастотніше використання цього 

орнітоморфного символу саме в українській і білоруській пісенності та доволі 

широке значеннєве забарвлення. 

Так, окрім зазначених, цей образ може уособлювати чи порівнюватися з  

конкретним персонажем пісні (незалежно від статі): Потеряла дівка долю Через 

свою волю, Потеряв же соловейко голос Через ячний колос. Потеряла дівка долю 

Через женихання, Потеряв же соловейко голос Через щебетання [179; 254].  

Незалежно від функції у пісні, орнітоморфні образи змальовані не лише як живе 

зображення природи, а майже завжди – з людськими якостями, характером. Так, до 

соловʼя звертаються як до живої людини, яка вміє вести діалог, співчувати, радити, 

попереджувати лихо, застерігати, чинить такі ж дії, як інші персонажі: Ой ти, 

соловей, пташечко мила! Ой не щебечи, садом летючи, Ой не оббивай ранньої роси: 

Нехай обібʼє матінка моя [179; 32]. 

Цей образ може бути наділений винятково «неоживленими» якостями тоді, коли 

є звичайним елементом природи і засобом творення естетичної формули пейзажу: 

Ой у саді соловейки тюх-тьоророх, А у мене, молодої, дрібні сльози, як горох [179; 

67]. Тут відсутність певної дії чи монологу птаха компенсується цікавим фонічно-
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лексичним звуконаслідуванням, в якому спів соловʼя зіставляється з плачем жінки, а 

до того ж – із горохом.  

До речі, у білоруській ліриці знаходимо ось такий варіант пісні, складеної на 

український лад. Неприродність її полягає у тому, що справжній спів соловʼя 

фонічно не відповідає  такту «о так, о так», а слугує зручному римуванню до слова 

«мак»:  Салавеюшка: «О так, о так!» А ў мяне слëзкі, як дробны мак [37; 226]. 

Образ соловʼя наділений позитивним символічним значенням, оскільки у житті 

людини цей птах є символом краси, чистоти, любові, зазвичай він є втіленням 

природньої досконалості. Тому для людини нерідко служить прикладом: Ой жий, 

доню, хорошенько, Як у саду соловейко. Соловейко рано встає, Всі садочки облітає. 

Всі садочки облітає, Всьому миру ізвіщає [145; 182].   

 Окрім  зозулі, соловʼя, людські персонажі в жіночій ліриці представлені (у 

спосіб  метафори чи наочного порівняння)  за допомогою багатьох інших 

орнітоморфних образів. Досить поширеним, як свідчить наше дослідження, є образ 

голуба, голубки.  

Жіноча пісенність українців використовує велику їх кількість. Однією з причин 

пошани цієї пташки у свідомості людини та відповідно у фольклорі,  напевно, є її 

основні символічні значення – чистоти, вірності та любові.  

Недаремно голуб (як і соловей) вважається «чистим» птахом (О. Гура), його 

заборонено використовувати в їжу, вбивати, з ним повʼязано чимало легенд. З 

давніх-давен відоме вірування у те, що «… душа людини після смерті може 

втілюватися у голуба» [80; 183]. Такі факти теж мають вплив на постійну 

присутність цього образу в ліриці.  

Таким чином, в українських піснях знаходимо цілий арсенал його символічних 

значень:  

– голубка – жінка (Я по воду іду, як голубка гуду [145; 134–135];Чи чула ж ти, 

моя ненько, як я в тебе була, Під покутнім віконечком, як голубка, гула? [145; 63]); 

– люблячий, уважний чоловік звертається до дружини (Ой спи, миленька, 

Голубка сивенька, Щоб була здоровенька [145; 127];  
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– голубонько сивий – коханий чоловік (Аж мій милий, голубонько сивий, На 

воронім коні їде, На воронім коні, в голубім жупані [176; 141]; Пусти мене, милий, 

голубонько сивий, Да до мого роду, хоть по шию в воду [179; 212]; Аж милий іде, Як 

голуб гуде [145; 100–101]);   

– голубчичок / голубка – чоловік / дружина (Ой голубчичок гуде, а голубка не 

знає, А що голуб голубку покинути має [132; 32–33];  Що любилися, серденько моє, 

Як у лісі голубоньків пара [179; 87–88]; Аж мій милий йде і як голуб гуде, Чужую 

жіночку за руку веде [145; 207]; 

– голуб уособлює коханця (Ой одчини, моя мила, новенькую комору, Чи немає 

голубонька сивенького з тобою? – Ох десь ти, мій милий, собі іншу маєш, Що до 

мене, молодої, голубонька рівняєш [145; 147]); 

– сиві голубочки –  рідні брати (Брати ж мої,  брати, сиві голубоньки! 

Прибудьте до мене хоч раз у гостоньки [145; 31–32]; То не голуби Тихенько 

воркотали, То брати рідні Коника напували [145; 239]; 

– сивая голубочка – невісточка (А невісточка, сивая голубочка, прийшла та й 

будить [179; 49–50]; 

– сивенька голубка – кума (Ой кумко-любко, сивенька голубко, пригода ми си 

стала [179; 104]); 

– голубчик – звертання до людських персонажів у пісні (Ой старосто-

голубчику, Суди кривду-правдочку [145; 187]); 

– голуб – своєрідний представник жіночого роду, виступає у ролі птаха-родича, 

котрий може знати всі новини про батьків (Ви, голубці сизокриленькії, Сизокрилі, 

сизоорленькії, Чи були ви у моїй стороні, Чи бачили отця-матір мою? [179; 218]); 

– образ голуба  творить пейзажну картину, і не лише звичайним статичним 

зображенням, – він вміє слухати, розмовляти, тобто виконувати будь-яку дію, яка 

рухатиме сюжет твору (Ви, голуби, не гудіть на хаті Та не збудіть милого в кімнаті 

[145; 168]). 

Ще одним, як виявляється, присутнім лише в українській та білоруській ліриці, є 

образ сокола. Про відсутність міфологічних вірувань, легенд щодо цієї пташки 

зазначає О. Гура, надаючи соколу чоловічої символіки [64; 681].  
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Так, у піснях знаходимо цей образ на позначення коханого чоловіка, його 

позитивних рис характеру, красивої зовнішності  (Ой біда та й жура! Нема мого 

сокола, Нема мого милого, Гірко мені без нього [145; 133];  Вже всі соколи пустила-

сь в поле, Но єдного не пускаєш. В того сокола дрібненька мова, Золоті крильця 

хороші [145; 105])  чи то брата (Устань, брате, Встань, рідненький, Устань, 

пробудися, Соколе ясненький [179; 111–112]). 

В українській жіночій пісні  існує  чимало мотивів, в основі яких – дружня 

порада чи навіть слушний серйозний наказ батька-матері коритися тяжкій долі, 

зокрема жорстокому чоловікові. Однією з необхідних умов такої покори у пісні –  

обовʼязковий словесний етикет, коли жінка мусить назвати свого нелюба соколиком. 

Очевидно, така номінація несла в собі немалу шану до тієї людини, котру так 

величали: Живи, доню, горюй, доню, Для людського поговору. Посади ж нелюбого За 

тесовим столом. І назови нелюбого Ясненьким соколом [145; 181]. Виконання 

батьківських порад, очевидно, дається жінці нелегко, оскільки ототожнити чоловіка 

з птахом вона не погоджується: Легше ж мені, моя мати, Важкий камінь 

підіймати, Ніж мені нелюбого Соколоньком називати; Лучче ж мені, мати, гаряч 

камінь їсти, Аніж мені із нелюбом вечеряти сісти [145; 186]. 

Зазначмо принагідно, що у цьому тексті використано ще один образ – образ 

каменю, який символізує важку жіночу долю. На думку Л. Копаниці, «… символіка 

камінь – душа постає як образне вираження нелюбові, як символічне відтворення 

бажання героїні пісні врятуватися від нелюба, людини «чужої» [105; 12].   

 Схожий до інших (соловʼя, зозулі), образ сокола в українських піснях, 

ідентифікований значенням перевізника чи вісникаря (речей, новин, людей), котрий 

завдяки вмінню літати має можливість замість жінки відвідати родину після весілля: 

Завʼяжу я головоньку Шовковим платочком, гей! Перекажу до родоньку Сивим 

соколочком. А шовкова хустиночка Головки не завʼяже, гей! А той сивий соколонько 

Правдоньки не скаже [145; 53–54].  

Цікавим та нетрадиційним є використання образу сокола для змалювання 

жіночого персонажа. Хоча такий приклад є швидше винятком, який не формує 

традиційну схему використання цього образу, проте наявний в українській жіночій 
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пісні у такому вигляді: Гей куплю я собі соколові пера, Соколові пера, орловії крила, 

Полечу до міста хоть би на годинку, Там я собі сяду на крайнім будинку. А мій 

милий містом ходить, Розлучницю з собов водить [145; 206]. 

Під час дослідження орнітоморфних символів неможливо оминути  змалювання 

образу лебедя чи лебідки.  

На думку О. Гури,  лебідь у пісенному фольклорі виражає переважно жіночу 

символіку. Також дослідник зазначає, що «в багатьох українських і білоруських 

піснях стирається протиставлення гусей і лебедів як чоловічих та жіночих образів, і 

лебедина символіка практично змикається з гусиною. Або ж лебідь як жіночий 

образ зближується з качкою, коли чоловічу пару цій птиці складає селезень» [64; 

680].  

Щодо української народної творчості, то «злиття» на перший погляд схожих 

орнітоморфних образів лебедя, качки чи гуски якщо і відбулося, то на досить 

тонкому, непомітному рівні. Проте якщо глибше аналізувати «пташині» вподобання 

українців, то справа в тім, що ці пернаті (качка, гуска) ніколи не займали почесних 

місць серед тих птахів, які справді в пошані серед людей. Іван Огієнко, до слова, 

зазначає, що качка символізує забарність, несилу [88; 73]. Відтак зрозуміло, що 

фізичні властивості – неповороткість, неграційність, низький ріст – вважатимуться в 

українців швидше вадами, ніж достоїнством (Не завдавай жаль мені, Бо я в чужій 

стороні. Бо я в чужій стороні, Як качечка на воді [145; 222]). 

Таким чином серед українських пісенних зразків  таке використання образу дикої 

качки практично відсутнє, а наявні нечисельні, одиничні варіанти швидше  

калькують російський відповідник:  Проведу я свою матінку, Проведу я свою утінку 

За три шляхи за широкії, За три ліси за високії [179; 35–36].Хоча справедливості 

ради зазначмо, що, за спостереженнями В. Войтовича, образи качки, утки (качура, 

селезня) трапляються у деяких весільних піснях, позначаючи таким чином наречену 

та нареченого, а переказ про качку-наречену та метаморфозу птаха у дівчину 

зафіксував свого часу Х. Ящуржинський [80; 334]. 

Натомість зображення саме жіночого, а значить ніжного, красивого, витонченого 

образу  символізує в українців лебідка: Горе ж тому лебедеві, Проти води 
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пливучи… Ой доле моя! Проти води пливучи. Горе мені, молодій, Свекоркові 

годючи… Ой доле моя! Свекоркові годючи [179; 118–119].  

Окрім зовнішніх характеристик, цей образ допомагає змалювати внутрішній 

емоційний стан душі жінки, її імпульсивність та поривчу силу волі: А вже ж мої 

лебеді Да й наплавалися, А вже ж мої карі очі Да й наплакалися. Ой як тяжко, ой як 

важко Против води пливучи, А й ще тяжче, а й ще тяжче Із немилим живучи [179; 

242]. 

Ще однією фунцією цього образу є використання його в мотиві «посилати жінку-

молодицю по воду». Заслуговує на увагу образ птахів, яких знову-таки  лірична 

героїня пісні просить перевезти до рідного дому: Ой візьму я відеречко, Побіжу я по 

воду, Сама крикну на лебедів: «Перенесіть аж до роду» [179; 133].  

Знаходимо в українській ліриці ряд інших пташиних образів, які позначені 

спільним символічним значенням – уособити жінку, її найкращі якості (поважність, 

жіночність, ніжність, душевна краса, поміркованість), риси характеру та відтворити 

найщемливіші переживання: Ой ти знав, нащо брав Мене невеличку: Мене мати 

годувала, Як перепеличку [179; 121];  Дочки ж мої, пави, Горе мені з вами, Тяжко-

важко годувати, Та жаль віддавати [179; 103–104]; Сидить чайка на воротях та й 

кричить: кигику! Цить, свекрухо, не сварись, може, я привикну. Сидить чайка на 

воротях, стала скреготати, Горе ж мені в свекрушиній хаті привикати [145; 107]; 

Коли б мені крильця та совині очі, Полетіла б до матінки на чотири ночі [145; 64]; 

Як я захочу – терно посічу, До своєї родини орлом залечу, Орлом, орлом, щей  

орлицею, Давно бачилась із сестрицею [20]; Ой дівчино-орлечино, перепеличенько, 

Чого твоє ізмарніло біле личенько? [145; 112]; Біда тій галці Без лісу темного, Як 

мні молодейкій, Без родойку свого [145; 250–251].  

Такий значний арсенал орнітоморфних образів у жіночих текстах свідчить про 

шанобливе ставлення людини до птахів, через що – активне їх використання у 

ліричному фольклорі.  

Напевно, найбільш уживаним у жіночих піснях є використання пташиних 

образів, функція і призначення яких зумовлені  їх фізичною властивістю літати. 

Така особливість  найбільше повʼязана з українським фольклором: Полетіть синиці, 
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де мої сестриці, Нехай мене одвідають мої жалобниці. Полети, чечітко, до моєї 

тітки, Нехай прийде, одвідає бідної сирітки [145; 28]; Ой пошлю я галку, де мій 

рідний батько [145; 28];Ой полети, орле, де мій братик оре [145; 28]; Як пошлю я 

чорну галку на Дін риби їсти: «Ой принеси, чорна галко, од милого вісті» [179; 66–

67]; Ой не кидай ти мене, та сизокрилий орле! Ой хто ж мене, молодую, на чужині 

пригорне? [132; 32–33]. 

Миттєве бажання  одруженої молодиці, яка нещодавно покинула батьківську 

оселю, можуть реалізуватися в пісні через образи пернатих.  Жінка не в змозі сама 

відвідати родину, проте просить своїх друзів-помічників допомогти їй. Саме для 

цього, як бачимо, відображено найбільш широкий арсенал образів. 

Білоруський фольклор. Особливе місце у білоруських жіночих піснях по праву 

належить образам птахів – сокал, зязюля, салавей, пятух, гусак, пчолачка, галубкі та 

деякі ін. Хоча номінація деяких  окремих мотивів та образів питомо білоруськими, 

як показує дослідження, є неоднозначною, тому потребує подальших опрацювань 

крізь призму порівняльного та генетичного аспектів.  

Таким чином, досить часто за допомогою синтаксичного паралелізму білоруські 

народнопісенні тексти змальовують жінку в ракурсі образу зозулі. Як і в українській 

ліриці, тут не існує усталених смислових асоціацій щодо того, кого символізує цей 

птах. Часто зозуля уособлює молодицю, її долю, а тому життя пташки позначене 

спільною символікою із долею жінки:   Цяжка саду без зязюлі, Цяжка дочцы без 

матулі [142; 177]; Калі ты зязюля, То накувалася, А калі мілая, То наплакалася. Калі 

ты зязюля, То ляці да бору, А калі мілая, То ідзі дадому [37; 44]. 

Фігурує образ цієї пташки і для змалювання матері молодиці, яку у білоруських 

піснях все ж зображено у позитивному ключі. Жіночі пісні, у яких змальовано матір, 

що переймається долею своєї нещасливої доньки, – переважно тужливого змісту.  

Вони розвивають вічну тему безумовної батьківської любові: Ў вішнëвім садзе 

Зязюлька кукуець, Па мне, маладзе, Мамачка бядуець [37; 66];  А зязюлечка – родна 

мамачка, Люлі, люлі, родна мамачка. А салавейка – родны татачка, Люлі, люлі, 

родны татачка [36; 308]. 
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Драматизм жіночої долі найкраще представлено за допомогою мотиву 

метаморфози, де чистота і вірність родинних стосунків акумульовані в культ роду та 

почуття глибокої пошани і любові.  

Центальний і найпоширеніший тут – образ зозулі, до речі, як і у фольклорі 

українців. Молодиця, перетворившись птахом, летить до рідних відвідати їх, у 

деяких нечисленних випадках – на пошуки чоловіка: Абярнуся я шэрай зязюляй І 

палячу ў мамкін сад. Сяду ў мамкіным саду На белай лілеї. Як закую, як зашчабячу 

Жаласным галасочкам [180; 106]; - Ой, каб я стала сівай зязюляй, Каб я ўмела 

лятаці; Паляцела б я ў чужу старану Свайго мілага шукаці [142; 174]. 

Зазначмо, що практично у всіх піснях (українців та білорусів) з таким мотивом 

пташку-доньку вдома стрічає мати або мати із сином чи невістками: - Калі зязюля, 

калі шэрая, Ляці ў шчырыя бары, Калі сястрыца, калі родная, Хадзі ка мне ў 

госці [180; 107].  

Проте суттєвою відмінністю між українським та білоруським фольклором у 

цьому мотиві постає образ батька. Адже, як засвідчує немала кількість білоруських 

пісень, молодиця летить відвідати тата і найбільше сумує саме за ним: Сівая 

зязюлечка, Спусці пëрушка, ой, Палячу я, пагляджу, Што тата робіть [37; 170]. 

Знову ж таки, на продовження цього мотиву у деяких білоруських піснях 

подальшу долю зозулі вирішує не мати, а батько: - Не дозволю, сыночак, Зязюлю 

забіць, ой, Гэта не зязюлечка, Гэта сястрыца! [37; 171]. 

Характерним є використання цього орнітоморфного образу для зображення стану 

душі молодиці. Вона, розмовляючи з пташкою як зі своєю ріднею, нібито 

переноситься до батьків. Такі пісенні тексти викликають сильні емоції: О, не кукуй, 

зязюленька, рана, Гэй, гэй, зязюленька, рана. Ды не кажы, што ночанька мала. Гэй, 

гэй, што ночанька мала [142; 190]. Діалогічна форма у таких мотивах дозволяє 

якнайкраще відобразити нелегке заміжжя жінки. 

Традиційною символікою позначено зозулю, яка виступає як праобраз матері. 

Естетична цінність таких пісень безперечна: А зязюлечка – родна мамачка, Люлі, 

люлі, родна мамачка. А салавейка – родны татачка, Люлі, люлі, родны татачка [36; 

308]; Ў вішнëвім садзе Зязюлька кукуець, Па мне, маладзе, Мамачка бядуець [37; 66].  
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Наявний у білоруській жіночій ліриці і образ соловʼя. Як і попередній 

орнітоморфний образ, цей також наділений позитивним забарвленням. Звичайно, що 

це зумовлено зовнішністю та ототожненням зі співучістю як з основною ознакою 

цього птаха: А ў нашай староначцы Салаўі пяюць, А ў вашай староначцы Мяне 

асмяюць [37; 70]. 

Часто молодиця розмовляє з соловʼєм. Розмаїття сюжетів жіночої лірики, у яких 

жінка веде бесіди з пташками, а ніби з людськими персонажами,  свідчить про 

велику пошану до цих представників природного світу:  Ах ты, салавейка, ах ты, 

шчабятунчык, Не лятай рана па расе, не абівай расы, Абабіў расу мой 

татулька [180; 99]; Салавейка, дробна пташка, Як з пʼяніцай мне жыць 

цяжка! [37; 229]. 

Особливого почуття туги-печалі (у випадку як і з іншими образами у білоруських 

та українських піснях) вдається досягнути за допомогою символічного значення 

перевізництва, переправи чи вісникарства. Не винятком у цьому – образ соловʼя, за 

допомогою якого жінка має на меті отримати звістку від батьків:  - Салавейка, ты 

вясëла пташачка, Ці не быў ты на маëй старане? Ці не быў ты на маëй старане, Ці 

не чуў ты навінушкі аба мне? [36; 305]; - Салавейка, дробна пташачка, Ляці, ляці, 

на маю старану, Занясі ты айцу, мацеры паклон, Старшай сястры прывітанейка, 

Ды каб мяне дажыдаліся І вячэраць не спяшаліся [37; 58]. 

Образ цього птаха може асоціюватися з конкретним персонажем пісні, як і в 

українській ліриці незалежно від статі. За допомогою художнього паралелізму 

людський образ сприймаємо крізь природний: У лузе салавей калінку клюець, Ліхая 

свякроўка нявесту журыць, Шлець яе маладу ў Дунай па ваду [180; 104]; 

Салавеюшкі на галіне, А я, малада, на чужыне. Салавеюшка: «О так, о так!» А ў 

мяне слëзкі, як дробны мак [37; 226]. 

Як елемент пейзажу образ соловʼя виконує певну естетичну функцію: Салавейкі 

«Цяху-цяху», А я, молада, цярплю муку [142; 187]; Па воду пайшла, наплакалася, 

Ціхіх салаўëў наслухалася [142; 208]. 

У білоруській пісенності, схоже до української, знаходимо такі символічні 

значення образу голуба: 
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– голубка – матір молодиці (Мамка ж мая, Мамка ж мая, Старэнькая, Як 

галубка, Сівенькая [142; 197]);  

– символізує чоловіка (Кліч-пакліч, міленькі, Голуб мой сівенькі [37; 9]; Міленькі 

ідзе, Як голуб гудзе [142; 205]; порівняймо з українським відповідником:  Аж милий 

іде, Як голуб гуде [145; 100–101]);   

– як символ одруженої жінки, яка безпосередньо є ліричним героєм пісні (Ой, 

звяжу я галованьку Беленькім платочкам, Накажу я да матулі Сівым галубочкам 

[36; 297]); 

– голуб – медіатор між чужим і своїм родом (- Ляці, голуб, ляці, голуб, Толькі не 

садзіся, Як убачыш матуленьку, Нізка пакланіся [37; 140]); 

– як атрибут пейзажу (… А на тых дубках Сядзяць галубкі. Сядзелі яны І 

варкавалі, Маяму жыццю Завідавалі [37; 83]). 

Образ сокола у ліриці білорусів найчастіше зображений центральним у сюжеті, 

який змальовує розмову матері з донькою. Мотив, зафіксований у багатьох 

українських текстах і проаналізований нами вище, знаходимо і в жіночій пісенності 

білоруського народу. Знову ж таки нагадує радше вдалий переклад, аніж питомо 

білоруську пісню. На нарікання доньки на нелюба мати радить шанувати його, 

називаючи соколом: Парай жа мне, мамуленька, як з нялюбым жыці.  – Сядзь жа, 

маë дзіцятачка, за цясовым столам, А назаві нялюбага ясным саколам [180; 101].  У 

відповідь на цю незвичну, однак, здається, не складну для виконання пораду, 

молодиця відмовляється: - Валей жа мне, мамуленька, цяжкі камінь узняці, Чым 

таго нялюбага саколам назваці [180; 101]. Порівняймо з українською піснею: Живи, 

доню, горюй, доню, Для людського поговору. Посади ж нелюбого За тесовим 

столом. І назови нелюбого Ясненьким соколом [145; 181]; - Легше ж мені, моя 

мати, Важкий камінь підіймати, Ніж мені нелюбого Соколоньком називати [145; 

181]. 

Що стосується образу сірої утки та гуски, то їх фіксуємо і в білоруських 

жіночих піснях. Не є надто частотні, однак вони трапляються ось у таких випадках: 
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– утка як свідок тяжкої долі молодиці (Пытай, маці, да ў шэраго вуцяці,- Да 

шэрае вуця да й на моры начуе. Шэра вуця да й на моры начуе, Да й яно жа маë да 

ўсë горачка чуе [142; 188]); 

– пташка символізує одружену жінку (…Каля рэчанькі бярэзнічак, Там плавала 

шєра гусачка. Яна плавала, наплавалася, А я, малада, наплакалася [37; 245]); 

– як атрибут картини пейзажу (Там на ставу, на ставочку Плывуць гусі ўсе ў 

радочку. Гэй, гэй, доля мая, Чаму ж ты з вадою не сплыла?[37; 71]; Гыля, гыля, сівы 

гусі, Гыля, гыля, на ваду. Ой, аддала маці замуж Із раскошы на бяду [37; 159]. 

Образ утки / гуски уживаний ще в одному поширеному мотиві, у якому жінка 

позичає пірʼя чи крила у пташки летіти до батьків. В українських піснях найчастіше 

жінка перетворюється на зозулю, голубку, рідше – на сокола. У білоруській ліриці 

натрапляємо на мотив метаморфози, центральним персонажем у якому – гуси: Каб 

я, гусі, мела вашы крыллі, Дзе без іх я паляту? Што заву – не чуе родная матуля, Не 

пацешыць сірату [37; 10]). 

Російський фольклор. Щодо присутності орнітоморфних образів у жіночій 

пісенності росіян, то такі образи представлені тут  найменше – як кількісно, так і 

щодо функціональної наповненості та – відповідно – естетичної ваги.  

Навіть такий поширений у всіх народів образ зозулі у ліриці росіян знаходимо 

вкрай рідко, причому у їхніх піснях цей образ несе неоднозначне сприйняття, 

порівняймо із раніше аналізованими українськими та білоруськими піснями: -Ты о 

чем, о чем, горькая кокушечка, О чем, дура, ты кокуишь? – Ну ды как же мне, 

горькой мне кукушичке, Ну ды как мне ни кокувати? Што один, один-то в мине был 

зиленай сад, И тот засыхаить! Што один, один был во саду саловьюшка, И тот с 

саду вылитаить! – Ты молодушка, ты ль моя молодушка, Молодушка молодая, Ты 

йя чем, йя чем, ˂моя молодушка˃, Йа чем, дура, ты слезна плачишь? – Ну ды как 

жи мне, младой малодушки, Ну как мне слезно не плакать?[162; 31]. Своєрідне 

ставлення до пташки – саме через неоднозначне ставлення до жінки, адже у цьому 

випадку замість співчуття до молодиці вчуваємо лише глузування над нею.  
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Дослідження орнітоморфних образів у російських піснях не буде точним без 

аналізу образу соловʼя, птаха, якого шанують: Соловей мой, соловеюшко, Соловей 

мой, родной батюшко! [152; 213]. 

Молодиця звертається до нього, аби не завдавав туги своїм співом: Соловка, 

соловушко, не пой громко во саду, Не пой все, соловушко, шибко, громко во саду, Не 

давай назолушки сердечушки моему. Мое ли сердечушко все изныло у во мне, Все 

изныло у во мне на чужой стороне [162; 70]. 

В інших випадках образ цієї пташки репрезентований у ролі символічного 

поштаря (як і в білоруських та українських піснях): Полети ж ты мой, соловьюшко, 

На мою ли на сторонушку, Ты скажи ли моей матушке, Ты скажи ли ей низкой 

поклон [150; 210]. 

В арсеналі російських жіночих пісень образ лебедя чи лебідки асоціюється з 

усталеним потрактуванням цієї птахи як взірця витонченої ніжності, краси чи 

вірності. За результатами нашого аналізу, серед жіночого арсеналу пісень північного 

сусіда українців знаходимо позитивно забарвлений образ лебедки, що символізує 

матір молодиці:  Не по реченьке лебедушка плывет,  Не ко мне то с горя матушка 

моя идет» [150; 209]. 

Нескладно серед усіх російських пісень виокремити образ качки (Ай, утушка 

луговая, Луговая,  луговая. Ты, молодушка молодая, Молодая, молодая [153; 108]) чи 

гуски, що в тексті символізує людину, яка живе серед чужинців (Ты поди-ка, сходи 

на сине море, Ты спроси-ка, спроси гуся серого:  Не зябнут ли его резвы ноженьки  

От снегу-то, снегу, снегу белого?  От воды-то, воды от холодныя? Таково-то 

жить во чужих людях…» [151; 225]. До речі, лише у російській жіночій пісенності 

аналізовані нами образи (рослинні, тваринні, в т.ч. останній орнітоморфний) 

змальовані в холодну пору року, а тому супроводжені такими образами як сніг, 

мороз, ожеледиця і под. У такий спосіб, бачимо, як географічно-кліматичний чинник 

безпосередньо впливає на образно-поетичну будову народних пісень, на що 

звертали увагу у своїх дослідженнях М. Костомаров, Я. Гарасим. 

У російському фольклорі серед усіх аналізованих знаходимо і негативно 

забарвлений пташиний образ. У пісні йдеться про розмову одруженої жінки з 
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коханцем, який намовляє до зради, даючи поради, як непомітно обманювати родину: 

«– Ходи, умная, Ходи, разумная:  Частой уличкой – Серой утичкой, Через чорну 

грязь – Перепелочкой, К широку двору - Рябой курочкой…» [152; 306–307]. В іншій 

пісні вже молодиця розповідає, як дурить свою нову родину чоловіка: Я пойду по 

улице серой утицей, Уж я по двору белой лебедью, Уж я в дом войду серой 

кошечкой. Уж я в дом взошла, испугалася. Плеть шелковая на гвозде висит, Свекор-

батюшка лебедь рушает, Плетка хлыстнула, а я взвизнула [162; 184]. У таких 

випадках значеннєво нейтральні або позитивні орнітоморфні (чи тваринні) образи 

набувають емоційно негативного забарвлення. Окрім того, характеризують певну 

ментальну особливість народу.   

Отож, в результаті досліджень стає зрозумілим фактом те, що орнітоморфні 

образи присутні у фольклорі усіх трьох народів, однак кількісно – не однаково. 

Образи птахів найчастіше уособлюють саму жінку чи чоловіка, також нерідко 

ведучи  із ними діалог як повноцінні співбесідники. Природньо, що в переважній 

більшості текстів постають для створення пейзажної атрибутики, хоча майже 

завжди мають кілька образних і символічних значень.  

 

3.4. Довкілля в українських, білоруських та російських жіночих піснях: 

фітоморфні образи. 

Залежність поетичної системи образів, естетизації текстів чи арсеналу символів у 

фольклорі східнослов’янських народностей від умов навколишнього середовища, 

географічних та кліматичних чинників була об’єктом пильної уваги немалої 

кількості науковців, збирачів народних пісень чи звичайних поціновувачів 

народного спадку.  Серед найголовніших та найгрунтовніших варто вказати на праці 

О. Бодянського, М. Костомарова, М. Максимовича, Ф. Колесси, В. Антоновича, 

П. Куліша, І. Франка, П. Чубинського, М. Балагутрака, П. Штепи, І. Брика, 

П. Гнатенка, І. Мірчука, І. Денисюка, Я. Гарасима та ін.  

Одна з перших спроб аналізу натуралістичних образів російської пісні належить 

авторству Осипа Бодянського. У своїй кандидатській дисертації дослідник, ведучи 

мову про т.зв. великоруські пісні,  підкреслює їх домінантний сум, а персонажів 
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вважає покірливими та похмурими. Однією з причин автор вважає природу півночі, 

яка впливає на образ життя і побут великороса.  «Яка природа, такі і фарби» [41; 

116]  – зауважує фольклорист.  

Фактично такої ж думки притримується дослідник діяльності О. Бодянського,   

історик М. Василенко. У своїй праці «Бодянский и его заслуги для изучения 

Малороссии» він знову ж звертає увагу на відмінності між українськими та 

російськими піснями, причини чого вбачає у характері місцевості, побуті, історії та 

в багатьох інших обставинах [48; 121].  

У грунтовній праці «Українець і москвин», у якій проаналізовані та зіставлені 

різні сфери діяльності українського та російського народів, П. Штепа зауважує: 

«Географія Московщини надзвичайно одноманітна, понура, вбога. Сіре, вічно 

захмарене «небо, єльнік і пєсок» (вираз їхнього поета) пригноблювали навіть 

чужинця» [184; 38].  

Суттєві дослідження з цієї проблематики повʼязані з іменем М. Костомарова. 

Джерелом  зʼясування можемо вважати його значимі праці «Две русские 

народности», а також – «Об историческом значении русской народной поэзии», у 

яких автор тлумачить причини відмінностей різних народів. На думку 

фольклориста, найголовнішою причиною, що зумовлює різницю в устрої, звичаях, 

побуті, фольклорі різних народів,  можна вважати  їх географічне розташування. 

«… существование каждого народа условливается местностью и качествами 

окружающей его природы. Оттого в песнях народных видна природа тех стран, где 

народ жил…» [109; 58] – сміливо стверджує фольклорист. Окрім цього, другим та 

третім чинниками Костомаров вважає вплив історичних обставин та вдачу і 

характер народу, тобто його духовні витоки, про що розповідає у своїх 

фольклористичних студіях. 

Жіноча натура дуже близька до рослинного світу. Все своє життя, починаючи від 

сплітання віночків, квітчання оселі і до роботи в полі, жінка була прив’язана до 

рослин. Тому в жіночій пісні фітоморфні образи – на одному з центральних місць. 

Вони належать і до найважливіших чинників творення естетичної картини жіночих 

пісень. Стосовно використання цих засобів у пісенності українців, білорусів і росіян, 
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то за своєю частотністю тут вони займають чи не найперше місце. У фольклорних 

текстах рослинні образи роблять тексти емоційно наснаженими, допомагають 

якнайточніше, колоритніше передати глибокий вираз почуттів і стан душі ліричного 

героя. «… природа діє насамперед на почування, – пише В. Янів, – а точніше, на 

загальний настрій, що є підложжям почувань» [188; 43] . 

Природні умови, навколишнє середовище неодмінним чином впливають на 

світовідчуття, світосприймання людини, характер, спосіб її життя, побут, ремесла чи 

нематеріальну творчість. Тому мотивованим є те, що до найпоширеніших в 

українській, російській та білоруській пісні, безперечно, належать образи рослин 

(трав), квітів, дерев та кущів.  На думку М. Костомарова, вони тісно вплетені у 

народні пісенні надбання, адже «… дерева і трави часто говорять і між собою, і з 

птахами, і людьми і мають символічне застосування до людини» [111; 229]. 

Чисельно фітоморфні образи представлені у всіх трьох національностей зовсім 

по-різному. Проте, щоби не бути надто упередженими щодо кількісної 

характеристики рослинних образів (бо похибка може залежати від нерівної кількості 

опрацьованих текстів), звернімо увагу на поетику, символізм, семантичні 

забарвлення, естетичне навантаження образів рослин в українській, білоруській та 

російській пісенності.  

Український жіночий фольклор нараховує величезний арсенал рослинних 

образів. Для пісень, у яких присутні ці образи, характерне багатство поетики, вдале 

поєднання ліричних, саркастичних, гумористичних замальовок, основою сюжетики 

яких є фітоніми. Загальноукраїнські пісенні зразки нараховують величезну кількість 

рослинних образів, окремі з них творять власне українську палітру символів. 

   Серед найпоширеніших образів виокремимо ось такі: вʼяла трава; зелена 

конопелька; пшениченька; жито понад осокою;  румʼяночок; зелені трави; трава 

борова; зелений лист з винограду; билина; зіллячко романець; тернок; ячмінь 

вусатий; горох стручкуватий; щавій; лобода; яра рута; зелена ліщинонька; гіркий 

полин; яра пшениця; кукіль; жито з ячменем; барвіночок; васильки; гречка; зелена 

муравонька; буйне зіленько; листочок; квасоля; шальвія; три колоси в стозі; 

шипшина; пізненький овес; троякоє зілля; терен і под. 
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У звʼязку з тим, що  в жіночих піснях змальовані здебільшого сумні, трагічні 

події, що мають вплив на характер пісні, немала кількість текстів характеризується 

сумними мотивами та образністю з негативним забарвленням: гіркий полин; куколю 

ти мій дрібненький; в нелюба гірка губа, гірш полиночку; котяться сльози, як той 

горох; то там кукіль уродив; позбивались мої кудрі в горохвяні струки; було не 

рубати колючого глоду, було мене не сватати поганого роду; на людському полі 

жито та пшениця – а на мому полі кукіль та метлицята ін.  

Найпоширенішим серед усіх є образ полину, який, крім того, що додає 

негативного забарвлення пісні загалом, характеризує конкретних персонажів, і не з 

найкращими якостями: Ой гіркий полинь, ой гіркий полинь, Бо гіркий же й цвіт його, 

Невірний нелюб, поганий нелюб, Бо такий і рід його [179; 100]; Ци добре, сестро, 

жить на чужині, Ци їла, сестро, редьку в полині?То так же мені жить на 

чужині [30]; А в нелюба гірка губа, Гірша від полину; Як я його поцілую, То трохи не 

згину [179; 98–99]; А в нелюба гірка губа, гірша полиночку, Буде бити, зневажати 

мою головочку [145; 176]; І поганий, і бридкий, І до губів не липкий, Гіркі губи, як 

полин, Тяжко, важко жити з ним [179; 134–135];  -Лучче б мені, мати, Гіркий 

полин їсти, Та ніж з моїм нелюбчиком До вечері сісти [145; 180]. Останній зразок 

порівняймо з білоруським відповідником, який швидше нагадує перекладений текст: 

А лепей жа мне, матуленька, горкі палын есці, Чым з нялюбым, не каханым за 

столыкам сесці [180; 101]. 

Жіночій винахідливості в українській пісні немає меж. Вміти не лише витерпіти 

несправедливі кпини з боку свекрухи, негаразди в сімейних стосунках з нелюбим 

чоловіком, а й перенести свій біль в пісню у вигляді жартів та  комічних ситуацій – 

нелегка справа. Тоді звичайні життєві події, змальовані у пісні, які ми сприймаємо 

крізь призму образів природи, «…набувають якогось святкового й незвичайного 

відтінку, ніжнішають, стають значиміші та емоційно підносяться над 

буденністю» [70; 99]. Тим-то жіноча пісня українців різниться від білоруської та 

російської – вмінням будь-яку ситуацію, в тому числі трагічну, сприймати з 

гумором та оптимізмом, наче яскраву життєву замальовку: Я старому угоджу: Білу 
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постіль, білу постіль, Білу постіль постелю, Що в три ряди, що в три ряди 

Каміннячка положу, А в чотири, а в чотири Колючок шипшини [179; 98]. 

Велика група образів рослин у ліриці за допомогою художнього паралелізму 

сконцентрована навколо зображення персонажа або ж змалювання його почуття. 

Завдяки цьому прийому обидва образи – рослина та людина – позначені спільною 

ознакою краси, прекрасного (або ж почуттєво протилежної візії),  при цьому 

набуваючи естетичної довершеності у творі: Густая лоза похилилася, Свекруха лиха 

посварилася [178; 64]; Ой ти, сира ліщинонько, Чому гилє опускаєш, Ти, молода 

молодице, Чому сльози проливаєш? [134; 96].  Служно зауважує фольклорист 

П. Будівський, на думку якого такий опосередкований спосіб реалізації ліричного 

героя  «… полягає  в розкритті образу персонажа не прямим шляхом, а за 

допомогою якогось явища чи предмета або абстрактного поняття, що є в центрі 

розповіді і тісно повʼязаного з проявом істотних рис характеру…» [45; 61].  

Серед усіх рослинних фітонімів української жіночої пісні образ калини є досить 

уживаним, складаючи традиційну формулу краси «дівчина/жінка – як калина».  

Чимало дослідників поетики приділяють увагу цьому образу у фольклорі. 

М. Костомаров, до прикладу, вказує на різноманіття його символічних значень 

(уособлення краси, дівоцтва, любові та ін.), одночасно фольклорист аналізує калину 

в аспекті  міфології [109; 72–74].  

У результаті дослідження бачимо, що образ калини є одним з найпоширеніших, 

таким чином виконує декілька функцій в українській ліриці: 

– несе негативне навантаження (Присіли мене діти, як калиночку квіти [179; 

242]); 

– бере участь у творенні образу жіночої зовнішності (Моє личенько – як 

калинове віття [179; 144]); 

– виступає атрибутом пейзажу (Стану під калиною із маленькою дитиною [83; 

259]); 

– через відсутність інших персонажів пісні, окрім жінки,  виконує роль її 

співрозмовниці, а одночасно може асоціюватися з нею (Калинойко луговая, де ти 

зиму зимувала, Де ж ти й зиму зимувала… Дівчинойко молодая, Чим ти косу 
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годувала? [23]; Було не ламати зелену калину, Було ня не брати, молоду дівчину 

[134; 88]; Чи я в лузі не калина була, Чи я в лузі не червона була, Взяли мене поламали 

І в пучечки поровняли, - Така доля моя, Гірка доля моя! [179; 113–114]). 

До речі, останній текст, у якому образ жінки асоційований з фітонімом калини, 

знаходимо у згаданій збірці пісень Гілевича у досить вдалій ідентичній формі 

перекладу: Ці я ў лузе не каліна была?Ці я ў полі не чырвона была?Узялі мяне 

паламалі Ды ў пучочкі павязалі – Така й доля мая! [118; 177]. 

Поетичний світ лірики  слов’янських народів неможливо уявити без образів 

дерев. Жіноча пісенність українців представлена значною їх кількістю. Знаходимо 

немало мотивів, де випадковими співбесідниками героєві ліричного твору, а 

нерідко – і самими героями, що рухають сюжет, – є образи дерев. Трапляються 

навіть невластиві російським та білоруським пісням синонімічні ряди образів, котрі 

у пісні ідентифікують постать жінки: Кохав мене батько, як білу тополю, Ой оддала 

мене мати в тяжкую неволю [145; 186]; У полі сосна коренистая, Йа в мене свекров 

норовистая [145; 110]; Було б не рубати зеленої груші, Було б не займати, коли не 

до душі…  Було б не рубати спод ірня коріння, Було б же не брати, коли я не рівня…  

Було б не рубати зеленої вишні, Було б не займати, коли не до мислі…  Було б не 

рубати зеленого клена, Було б не займати, коли я мерзенна [145; 201]; Було б не 

рубати у полі тополі, Було б не сватати мене молодої… Було б не рубати зеленого 

дуба, Було б не сватати, коли я не люба [145; 205].  

До слова, у білоруській ліриці знаходимо аналогічний відповідник до наведеної 

вище образної синонімії в українській жіночій пісні: Было не сеч зялëнаго дуба Гэй, 

гэй, зялëнаго дуба. Было не браць, калі я не люба. Гєй, гєй, калі я не люба [142; 191]. 

Забігаючи наперед, зазначмо, що російські та білоруські жіночі пісні мають у 

своєму арсеналі особливий образ – символічний переділ території на свою 

(батьківську) та чужу (де мешкає чоловікова родина). Найчастіше у зазначених 

народів цей своєрідний кордон-символ виконують лісова чи степова смуга, яку 

видно, варто кинути оком на горизонт. В українській жіночій пісні «змістовими 

відповідниками» до описаного концепту «межа» знаходимо немалу кількість інших  

образів.  Як зазначає М. Дмитренко, «оскільки у «чужій» землі, на відміну від 
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«своєї», розміщені всі злі сили, то вона свідомо віддаляється чи прикривається 

ландшафтом (наприклад, високими горами) з метою захисту «своєї» землі від 

небезпеки» [72; 76–77]. Окрім гори, такими прикладами в українській жіночій ліриці  

можуть вважатися: 

– образи стежки, шляху, лісу, дороги, гаю і под., які є символічним кордоном, 

що розділяє (Проведу я свою матінку, Проведу я свою утінку, За три шляхи за 

широкії, За три ліси за високії [83; 259] ;Ой давно, давно, я в батька була, Вже й 

тая стежечка терном заросла! Ой терном, терном ще й  шипшиною, Була б я в 

батенька ще й дівчиною [8];  Ой віддала мене мати Та й за ліс, та й за гори [8]; Ой 

побигу я дорогою, Сама й ни знаю которою. Ци то тою, шо й до татейка, Ци то 

тою, шо до свекорка [15]; Ой віддала мене мати  За гай за ліщину [4]; Да 

позаростали стежечки, доріжечки, Да де походили моєї дочки ніжечки [132; 71]); 

– образи річки, ставу чи моря (Не бий мене, мужу, не карай, Бо поїду за Дунай 

[7]; Ой выйду я, выйду на гору крутую, Ой стану я, подывлюся на воду быструю. 

Риченька миленька, водыця быстренька, Зжалься мене, моцный Боже, що я 

молоденька [60; 330]; На чужій-то сторононьці Зовуть мене заволокою, Велять 

мені річку брести Широкую та глибокую [145; 29–30]; Нема зими, нема льоду, Ой 

нема зими, гей, нема льоду, Нема дівці переходу [145; 40]); 

– образ гори (За горою високою Голуби літають; Літа мої молоденькі Поволі 

минають [83; 255]; Ой дала мя моя мати За високі гори [83; 259-260]; Дала ня моя 

мамка за гори бивати [145; 166] ). 

Особливою символікою позначений останній образ.  Як зазначає О. Потебня в 

одній зі своїх праць, образ гори, протиставлений рівнині, можемо розуміти крізь 

почуття неволі, горя.  «… сближение горы и горя основано, как большая часть 

подобных сближений, не на пустой игре словами, а на известном взгляде на 

природу» [148; 123].  Період життя жінки, котра виходить з-під батьківської опіки у 

самостійне життя, мав би здаватися щасливішим у плані свободи, власних рішень і 

самостійності. Такою ж парадоксальною змальована ситуація за допомогою образів 

природи, коли на рівнині (де більш «зручно», тобто свобідно) немає місця 

вольностям, а в гористій місцевості хоча дивно, але «гуляти доволі» або ж навпаки: 
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Казала я: в батька лихо, в свекра погуляю, Що у батька круті гори  - гуляти доволі, 

А у свекра всюди рівно – гуляти невільно [145; 112]; Ой гірно, гірно, да моя матінко, 

гірно, Хорошая, молодая, мені гуляти не вільно [132; 71].  

До речі, вкрай рідко, однак натрапляємо на аналогічне смислове значення образів 

гори та горя і в білорусів, порівняймо: Ніхто гораньку не змые, Ніхто горушка не 

зменіць [37; 74]; Пайшлі мае леты з свету Ды на крутыя горы, Цяпер жа мне, 

маладзенькай, Што гадок то горай [37; 117];  Горушка мая крутая, Горушка маë 

бальшое. Ніхто горушку не зроіць, Ніхто горушка не зменіць [118; 229]. 

Більшість цих образів, крім відтворення національного пейзажу чи рис характеру, 

викликають тугу, несучи швидше  нейтральне забарвлення. Тут негативне ставлення 

до природи через те, що «стежечка додому терном заросла» та водночас сум за 

батьківським домом, бо «давно я в батька була», стають з протилежних  

типологічно близькими мотивами.  

Образ берези, поширений в росіян та білорусів, у пісенності українців 

представлений рідше. Найчастіше, коли ж трапляється, він асоціює жіночий 

персонаж:  Було тобі не рубати білої берези, Ти мене сватав не п’яний, 

тверезий [179; 135–136]; Ой ти дуб, я береза, Ой ти п’яний, я твереза [179; 144]; 

Біла береза в печі горіла, В печі горіла, ясно палала. Свекруха лиха вогонь залила, 

Щоб я молода не вечеряла [177; 180]. 

Найбільш довершеними і вишуканими в плані естетики в жіночій пісенності 

можна вважати образи  квітки (цвіту) та ягоди. Вони несуть традиційний зміст 

краси (зовнішньої і внутрішньої) та пов’язані з усталеним поняттям прекрасного. Їх 

наявність у ліриці свідчить про високе чуття краси творцем пісні, а значить 

ліричним героєм. На естетичну свідомість жінки в українській жіночій пісні 

промовисто вказує велика кількість таких фітонімів: орішку, ти оріховий цвіте; 

ягідка червона; вишенька-черешенька; васильки; щонакраснішая квітка; роженька; 

яра рута; калиновий цвіт; шальвія; матінка-вишенька; високий цвіт на рожі; на 

городі квітки в’ються, а за мене хлопці б’ються; ой вишенька-черешенька, жовтий 

цвіт та багато ін. 
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Порівняння образу жінки чи молодиці з квіткою або ягодою за допомогою 

поетико-стилістичних засобів – найбільш традиційний спосіб її змалювання. До 

слова, дослідник естетики українського фольклору Я. Гарасим аналізує  фольклорні 

образи  «лелія в садоньку», «тополя в городоньку» і под. крізь призму почувань 

самотності, «…що ймовірно чекає на дівчину в чужому родинному оточенні після 

заміжжя» [55; 123]. Цікаво, що жіноча пісня зберігає аналогічний мотив, 

змальовуючи його густішими фарбами, передаючи страждання завдяки яскравішій 

поетиці: Ізсушили, ізв’ялили, як вітер билину, Було личко, як яблучко, стало, як 

ожина [132; 83]; Ой матінко-вишенько, що без тебе лишенько [145; 63];Ой сама, я 

сама, Як квітонька в полі, Ніхто не порадить мене, молодої  [177; 182]; Ой 

вишенька та черешенька Зацвіла, А мене мати за нелюба Віддала [178; 66]. 

Найчастотнішим в українських жіночих піснях  є сюжет, в якому жінка «пускає 

квітку на воду  до роду».  Такий мотив символізує тугу за дитинством, за батьками 

та щасливим, безтурботним життям, містячи у собі два центральних образи – квітку 

та річку (море, джерело, ставок тощо). Ось як пояснює символіку, що повʼязана з 

водною стихією, дослідниця І. Грицик:  «… всеохоплююча життєдайність води… 

визначає багатогранність її міфопоетичної  символіки – від принципів всезагального 

зачаття і народження, кохання аж до образу смерті» [62; 124]. Так, в українській 

ліриці вода – це нестримне джерело запалу дівочих гарячих сердець; помірна течія 

жіночої, виваженої і страдницької долі; «стежка» для квітки, яку пускає молодиця 

до роду, разом із тим – межа між своїми і чужими (родами і територіями); місце, де 

можна знайти «перевізника» до батьківської хати; зрештою, спосіб, де жінка може 

знайти смерть, аби уникнути лихої долі.  

Ось приклади, найчастіше фіксовані в українській пісенності: Ой вирву я з рожі 

квітку Та пущу на воду, гей! Ой пливи, з рожі квітко, Та до мого роду [145; 53-54]; 

Ой болить, болить головонька – нічим зав’язати, Дала б вістку до родини – ніким 

передати! Ой зірву я з рожі квітку та й пущу на воду: Пливи, пливи, з рожі квітко, 

аж до мого роду! [145; 53]. 

Характерною ознакою фітонімів в українських піснях є те, що, окрім 

паралельного змалювання образів людини та рослини, знаходимо частотне 
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використання  інших, численних художніх засобів, таких  як порівняння, антитеза, 

наприклад: мала-м дочку, як ягідочку, та й за невістку дала; а я молода, як ягода; 

там дівчина так, як рожа; ой піду я лужком-бережком, як маковий цвіт; застав, 

як ягідку красну; та возьми мене, молоденьку, як у саду вишеньку зелененьку, на 

вишеньці ягодку червоненьку; було личко, як яблучко, стало, як ожина; як в калини 

білі квіти, так у тебе дрібні діти. Тут символіка квітки чи цвіту в українському 

фольклорі однозначна – асоціація «жінка – квітка», поєднання людського та 

природного начал. Причому певний образ природи може позначати не лише 

конкретну людину, а й певне почуття чи настрій, створюючи емоційний колорит у 

пісні [115; 117]. 

Забігаючи наперед, зазначимо, що ще однією особливістю символіки рослинних 

образів, яка властива і українській, і російській, і білоруській жіночій пісенності, 

служить своєрідна «парна образна синонімія». Її суть полягає у подвійному 

функціонуванні образів.  Будь-який образ не наділений символічним, метафоричним 

забарвленням доти, доки не має біля себе «смислового відповідника», здебільшого зі 

світу природи чи будь-якого оточення людини.  С. Лазутін називає ліричні пісні 

«двогеройними» через те, що відносини у таких жанрах фольклору – зазвичай між 

хлопцем чи дівчиною або між чоловіком та дружиною, тому цілком мотивовано, що 

«… поетичні символи у них (у ліричних піснях – І. М.) частіше за все використані 

попарно…» [115; 116]. Так, художні образи української лірики творять синонімічну 

поетичну палітру саме у такий спосіб. Практично це реалізовано за допомогою 

таких класичних художніх засобів як порівняння, заперечне порівняння,  антитеза, 

метафора і под.: Дала-сь мене, моя мати, заміж молодою, Як би тую конопельку в 

воду зеленою; Ой як тяжко конопельці сирій в воді гнити, Єще тяжче молодиці на 

чужині жити [179; 238]. 

Білоруський фольклор. Розмаїття рослинного світу у білоруських піснях 

окреслюється немалою кількістю мотивів, у яких фітоніми служать прикладами 

художньої образності.  

У  жіночих ліриці білорусів знаходимо такі найпоширеніші образи рослин – 

зелëный авëс; каліна чырвоная, у тры рады саджоная; былінка; каліначка; трава; 
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ягадкі ў лесе, пшанічка; чырвоны мак; вінаградачка; каліна-маліна; горкі палын; 

зялëна трава; лілея; боб; горох; сачывіца; пшанічка; рожы цвет  і под., які мають 

значний вплив на характер пісенності. Природнім є їх використання для зображення 

стану душі чи змалювання вдачі людини : Ой, зель мая ды зялëная, Староначка ды 

вясëлая! [37; 154]. 

Одним із найпоширеніших, як і в українських піснях, – образ калини. 

Здебільшого він  позначений   позитивною семантикою, може виступати елементом 

пейзажної картини, символізувати в жіночому образі такі якості характеру  як 

внутрішня краса, відданість (Ой, ў садзе каліна Стаіць чырвоная, Кажуць, мамка, 

людзі, Што я маладая [142; 171] або ж передавати ті негативні почування, які 

переживає у пісні жінка: Ты, каліна, ты, маліна, Над вадою схілілася. Над вадою 

схілілася, Я молада журилася. Я молада журылася, Што ад роду адбілася [142; 

177];Ой ты, каліна, ой ты, червона, Ой, чаго ж ты завяла? Ці цябе, каліна, ці цябе, 

чырвона, Быстра вада заняла? Ой ты, дзяўчына, ой ты, маладая, Ой, чаго ж ты 

змарнела? Ці цябе матуля, твая маці родна, На чужыну аддала? [37; 15];Чырвоная 

каліначка Ў зялëны луг схілілася, Ў зялëны луг схілілася, Я, малада, зажурылася, 

Што ад роду адбілася [180; 105]. 

У білоруських піснях, схоже до українських, знаходимо образи, які спроможні 

викликати сильні емоції співчуття чи співпереживання. За допомогою  

нетрадиційної  структури побудови тексту та порівняльних зворотів дівоцтво чи 

жіноче життя зображено по-особливому. Із прикладів пісень бачимо, що усталена 

структура, в основі якої образ калини, використана як для змалювання дівоцтва (а 

значить і в дівочих піснях), так і для зображення долі заміжньої молодиці:  Каліна-

маліна рана зацвіцела, Малада дзяўчына замуж захацела, Замуж захацела, леты 

патраціла [180; 98]; А ў лузе каліна Ўвесь луг закрасіла. Несуверная ды 

дружынанька Маë сэрца ссушыла [37; 19]. 

У негативному ключі надибуємо образ  калини у таких мотивах, де він 

асоціюється з бурʼяном, символічною перешкодою на шляху до роду, як-от у таких 

прикладах: Чырвона каліна, Што ўсю весну красіла. Ой, няшчасная ды 

дружынанька Маë сэрца ссушыла. А я тую каліну Паламлю ды пакіну. За ліхім 
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мужам, за разбойнічкам Я навекі загіну [37; 20]; Я ў мамкі расла, Ад таткі пайшла, 

Ды ўжо тая Ды дарожанька Травой зарасла, Травой-муравой, Крынічнай вадой І 

калінкаю Зеляненькаю Пазавісала. Я тую ваду У Дунай пушчу, А каліначку 

Зеляненькую Ў пучкі павяжу, Ў пучкі павяжу, Мосцік памашчу, Я да сваëй Да 

матуленькі Ў госцікі схаджу [37; 56]. 

Подібний до калини – образ горобини. Тут він символізує жінку, її красу: як 

зникає з часом цвіт на рослині, так і дівчина марніє від суму, а жінка втрачає свою 

красу, тьмяніє від невдалого заміжжя: Рабіна, рабіначка, Рабіна мая, Чаму ж ты, 

рабіначка, Рана адцвіла? Дзяўчына, дзяўчыначка, Дзяўчына мая, Чаму ж ты, 

дзяўчыначка, Засмуцілася? [142; 200].  Традиційним є цей образ у мотиві 

перетворення жінки на рослину: Ой, пайду я, маладая,Ў поле роўнае, Ой, стану я, 

маладая, Хоць рабіначкай [142; 210].  

Завдяки підсиленням враження від нещасливої долі жінки її чи то саму 

змальовано, немов квітку, чи то складні ситуації життя зображені на тлі прекрасної 

природи. За допомогою прийому антитези з використанням рослинних образів твір 

нерідко набуває додаткових символічних відтінків: Нікаму так не тошненька, як 

мне, маладзе, Асталася ад радзіны, як ліст на вадзе [180; 103]. 

Образ полину у білоруській пісні без винятків асоціюється з негативними 

фактами з життя героїв ліричного полотна. Зазвичай у мотиві таких текстів йдеться 

про те, як молодиця жаліється матері, порівнюючи свою долю з гіркою рослиною : 

  - Ці ела, мамка, рэдзьку з палыном? Такаво ж і мне за чужым сталом [142; 180]; 

Ці ела, мамка, Не пасаліўшы? Гэй! Так мне трудненька, Не дагадзіўшы! Рэдзька 

горкая, Палын гарчэйшы, Гэй! Свякроў ліхая, Свëкар гаршэйшы [37; 14]; Палын, 

палын, палыночак, Палын – горкая трава, Хто ідзець – палын ірвець, Палын – 

горкая трава [37; 52]; Ой, палын, палын – Трава горкая, А доля мая Яшчэ 

горшая [37; 54]. 

«Рослинним еквівалентом» полину у жіночій ліриці білорусів виступають також 

образи перцю, кропиви, тобто ті, які в повсякденному житті не є надто приємними 

через свої чи то смакові, чи нюхові, чи дотикові  якості: Каля плоту крапівушка Ўсë 
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куслівая, Ëсць у мяне свякровушка Ўсë журлівая [142; 210]; - А ў мае радзіны – 

Жыта ды пшаніца, Ў мяне, маладое, Куколь ды мятліца [37; 118]. 

Образи дерев у білоруських піснях займають важливе місце в поетичному 

образотворенні:  клëн-дзераўца; тонкая, невысокая ляшчына; арэшанька-

цярэмшынка; зялëны дубочак, шырокі лясточак; кляновая лісціначка; арэшу мой, 

арэшу; дробный ельнічок, бярэзнычок,  асіннічок, яліна, вярба; былінка; сасоннічак, 

вішня, сосна, яблынка та ін.  

Персоніфікуючи ліричного героя, образ дерева перебирає людські якості, тим 

самим оспівуючи ті етичні та естетичні ідеали, які сформовані у свідомості народу.  

Про символічне наповнення цих образів свідчить немала кількість пісень, як-от: 

Вярба, вярба, дзе ж ты расла? Ўжо ж тваë лісці вада знясла. А я, млода, - як я 

жыла, Што мая краса дарма прайшла? [142; 187]; Гэй, у бары сосна Тонкая 

выросла, А я, маладзенька, Сем лет не даросла [37; 60]. 

Оскільки берези постають невід’ємними атрибутами пейзажу білорусів, то 

зрозуміло, чому знаходимо цей образ і в білоруських жіночих піснях: Пахіліцеся, 

лозы, ад дуба да бярозы, Каб мне было відно да ойчанькі майго [180; 106]; Ой ты, 

белая бяроза, Пахілілась на луга [142; 170]. 

У таких мотивах, де зображені певні негативні події, вчинки чи персонажі, образ 

дерева  може набувати такої ж конотації: Ой, крутая бярозанька, што пад гаем 

зросла, Няшчасная нядзелечка, што я замуж пошла. Ой, крутая бярозанька воду 

замуціла, Няшчасная гадзінанька замуж пракруціла [180; 106]; Гэй, бяроза 

караністая, Гэй, даў бог да мне мілага наравістага [35; 96]; Бяроза мая 

кудравістая, Ай, люлі, палюлі, кудравістая. Свякроўка мая наравістая, Ай, люлі, 

палюлі, наравістая [142; 206]. 

Останній текст порівняймо з українськими народнопісенними зразками, де 

аналоги текстів відрізняються лише образами дерев (береза – сосна):  У полі сосна 

коренистая, Йа в мене свекров норовистая [145; 110]. 

Нерідко образ берези персоніфікує у ліричній пісенності постать жінки, стає її 

прототипом, надаючи їй тих якостей і характеристик, якими володіє сам фітонім: Не 
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сячы, а мой татанька, ля дарожкі бярозкі… Ля дарожкі бярозка – я сама 

маладзенька…[180; 139]; Бярозка за ўсë бялей, Мне жана за ўсіх мілей [180; 95]. 

За допомогою прийому паралелізму у пісні відбувається своєрідна образна 

аналогія («береза – молодиця»; «добре горіти дереву – потрапити жити у хорошу 

сімʼю»):  Зялëная беразонька, Чом не гарыш, ды ўсë курыш?Гэй, гей! Маладая 

маладонька, Чом не робіш, ды ўсë тужыш? – Каб я была  падпалëна, То гарэла б, не 

курэла, Гэй, гэй! Каб папала ў добру семʼю, То рабіла б, не тужыла! [37; 121]. 

Традиційним порівнянням жіночої вроди з природною красою рослин 

представлені найкращі зразки пісенності кожного народу. Білоруська лірика не є 

винятком, адже нараховує немалу кількість образів квітки, ягоди чи плоду – 

рожа-кветка;  зялëная вішня; бруснічка; ружа; чарнічка; рабіна, вішанька; ружовы 

квет, ажына, ягада; яблычка   та ін.  

Традиційно вжиті значення прекрасної квітки як щасливої жінки, червоної 

ягоди – веселої молодиці, пишного, незівʼялого цвіту – вдалої долі: Як дасталася к 

свякратку, Няроднаму татку, Стала тонка, як былінка, А беленька, як ліпінка [180; 

97]; Каліна-маліна, не стой над ракою, Не стой над ракою, Не раўніся Са мною. 

Было тады раўнавацца, Як я у мамухны была, Бялей твайго цвету цвіла, Чырваней 

тваіх ягадак [180; 97]; Чырвона каліна Цветам зацвітае, Ой, гавораць людзі, Што 

я маладая [37; 17]. Інколи визначальним для забарвлення образу є колір ягоди, 

позаяк темні барви у пісні, як і в повсякденні людини, несуть негативну семантику: 

Ты, ажына зеляненькая, Гэй, прапала я, маладзенькая! Ты, ажына, жоўценькі цвеце, 

Гєй, прапала я з гультаëм на свеце! Ты, ажына із ягадкамі, Гэй, прапала я з малымі 

дзеткамі!  [37; 221–222]; Быстра вада – я малада, Я малада, як ягада. Я малада, як 

ягада, Маë лічка, як яблычка [37; 228]. 

Порівняймо останню пісню з українськими відповідниками: Ізвив кучері буйний 

вітер, Підмила корінь бистра вода…  А я, молода, як ягода, Та не шла заміж штири 

года. А пішла заміж аж пʼятого За пʼяниченьку проклятого [145; 232]; Вдарив мене 

по личку, По румʼянім яблучку [179; 159]. Аби бути неупередженими у дослідженні, 

зауважмо, що в українських жіночих піснях порівняння жінки з ягодою – доволі 

непоодинокий художній засіб, а тому цей мотив претендує на власне українську 
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генезу: Мала-м дочку, як ягідочку, та й за невістку дала [145; 104]; Що покинув, як 

рибочку вʼялу, А застав, як ягідку красну! [145; 149–150]. 

Пов'язаний з рослинною символікою мотив пускання квітки по воді до 

батьківської хати. Знаходимо його не лише в українських текстах, а і в білоруських. 

Проте в українській пісенності цей мотив є традиційним, а відтак і єдиним, а у 

білорусів знаходимо декілька його варіацій, що свідчить про похідність їх мотиву 

від українського.  

Так, в одному випадку йдеться про мотив котіння перстеня до дому рідних: Ой, 

пакачу я залаты пярсцëняк Ды па той крутой гарэ:  - Каціся, пярсцëняк, каціся, 

залоты, Аж да маценькі мае! [37; 16]; Зніму кальцо з пальца, Зніму залатое, Па 

гораньцы пакачу, Ці не прыйдзе маці, Ці не прыйдзе родна На параду да мяне [37; 

77].  

В інший піснях розповідається про пускання дубового (в деяких випадках – 

кленового) листка на воду, на якому жінка для родини напише лист: Прыплывëм мы 

к беражочку Да дубовага кусточку, Вышчыкнем  мы па лісточку Ды напішам па 

пісьмочку, Каб радзіма не тужыла, Ка мне ў госці прыхадзіла [37; 22]. Такий мотив 

генетично пізнішої зʼяви у часі через образ листа, котрий не присутній у жіночій 

пісенності взагалі.  

Російський фольклор. Знаходимо фітоніми і в жіночій пісенності росіян. У ній 

найчастіше фігурують такі рослини,  які, порівняно з українським та білоруським 

фольклором, представлені невеликою кількістю. Також особливістю народних 

необрядових пісень є те, що неможливо виокремити один чи декілька центральних 

образів, які ідентифікували б образну рослинну палітру росіян. Ось найпоширеніші 

з них: рябина кудрявая, полынь, черная смородина, калина красная, малина, хмель 

ярый, зеленое мое винорадье  і под. 

Природньою рисою мотивується образ трави полин, відомої своїм гірким смаком. 

Як і в українській та російській жіночих піснях, у російській він позначає негативну 

конотацію. Наприклад, знаючи про чоловікову коханку, жінка звертається не до неї, 

а символічно – до полину як до рослини, яка паразитує серед інших:   «Полынька, 

полынька, травонька горькая!  Не я тя садила, не я тя сеяла. Сама ты, злодейка, 
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уродилася,  По зеленому садочку расстелилася.  Заняла, злодейка, в саду местечко,  

Место доброе, хлебородное.  На этом на месте чернослив растет,  Виноград 

цветет, изюм-ягода.  Изюм-ягода, черная смородина» [150; 227]. 

Неоднозначно змальованим у російській пісні є образ кучерявої горобини, яка 

хоч і шанована в народі, має ряд позитивних конотацій, проте у деяких випадках 

через скептичне риторичне запитання наділена швидше насмішкуватим ставленням 

до себе. Асоціюючи з жінкою, яка терпить своє заміжжя і не йде до  коханця, цю 

рослину (а разом і жінку) нібито висміюють за глупу покірність: «Как рябина, как 

рябина кудрявая,  Как тебе не стошнится,  Во сыром бору стоючи,  На болотину 

смотрючи! Молодица ты молодушка, Молодица ты пригожа,  Как тебе не 

стошнится, За худым мужем жывучи,  На хорошего смотрючи,  На пригожего 

глядючи?..» [150; 213].  

Схожим до попереднього – образ калини, часто не наділений позитивним 

значенням. За допомогою прийому паралелізму зображення у пісні цієї рослини 

служить для того, аби підкреслити невчасне заміжжя дівчини, порівнюючи його з 

цвітінням: «Калина с малиною Рано расцвела. Рано расцвела, ах!  Не в час меня 

матушка,  Горьку, родила» [153; 74]. 

Особливості взаємин зі світом природи у російських піснях пізнаємо через 

фітоніми, що позначають дерева або ж їх збірні поняття. Ось деякі з 

найпоширеніших: рощица,  березовая, груша, еллинка, березонька, кудрявая 

орешина, березничок, сосна та ін. 

Так, нерідко у народнопісенних зразках знаходимо, до прикладу, образ сосни: 

«Сосенка, сосенушка зелененькая!  Чего ты, сосенушка, не зеленая?»  … - Молодка, 

молодушка молоденькая!  Чего ты, молодушка, не веселая?» [152; 283]. Для 

передачі сумного характеру жіночої пісні об’єктами порівняння постають образи 

молодиці та соснового дерева, нещасливе життя жінки та невластиве  забарвлення 

вічно зеленої рослини. 

Береза в російській ліриці має немалу кількість образних і символічних значень,  

які сформувалися на підсвідомому рівні. Фізичні властивості берези (білизна кори, 

висота, невелика форма листка, форма крони, «сережки» на гілках) переносяться для 
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зображення зовнішності жінки або ж, таким чином, у пісні підкреслено психологізм 

і напругу схожих життєвих картин.   

За допомогою  зіставлення «пошкоджене дерево – мати без доньки» ці образи 

вступають у синонімічні відношення і увиразнюють у такий спосіб постать жінки:  

«Стой, моя березонька,  Без верха,  Живи, родна мамонька,  Без меня» [139; 105]. 

Асоціація «батьки – корені берези» знаходить своє продовження у концепті 

«наймолодше листя дерева – діти», а відтак продовження роду, генетичні зв’язки, 

плинність часу, ієрархія Світового дерева.  

Додаткової конотації суму у російських піснях додає збірний образ лісової чи 

степової смуги, серед основних символічних значень якої є 1) пам'ять з дитинства; 

символ плинності часу, який жінка помічає на прикладі росту рослин; 2) місце туги 

за батьківським домом; 3) зорова чи уявна межа між батьківським та новим 

обійстям:  «Полоса ли моя да полосонька,  Полоса ль моя да не паханая,  Не пахана, 

не боронена!  Зарастай, моя полосонька,  Частым ельничком да березничком,  Еще 

горьким да осинничком! [152; 279].  

Необрядова пісенність росіян ілюструє нечастотне використання образів квітки, 

ягоди чи цвіту:  Ах да я у матушки жила, как цветок цвела,  Как цветок цвела.  Ах 

да я у батюшки жила, как венок плела,  Как венок плела.  Ах да я молодушкой живу, 

как в огне горю,  Как в огне горю [152; 281]. 

Традиційний символ квітки (у порівнянні з обрядовими жанрами народної 

творчості росіян чи фольклорною спадщиною білорусів та українців)  розкриває 

уявлення про спорідненість її краси із жіночою зовнішністю чи рисами характеру  

досить рідко. 

Характер жінки у російській ліриці – зовсім іншого духу, ніж у білоруській та 

українській (про що свідчить аналіз «жіночих» текстів).  У результаті цього, 

напевно, ці образи є нечисленними і несуть мінімум значень, а їх символіка, за 

спостереженням С. Лазутіна, переважно сумна, тому що наповненою таким 

настроєм є більша частина ліричних пісень [116; 53]. Ось декілька із небагатьох 

зразків:  Ах, кабы на цветы не морозы,  И зимой бы цветы расцветали,  Ох, кабы на 

меня не кручина,  Ни о чем-то бы я не тужила… [150; 219]; Виноградка, сладка 
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ягодка! Ты не стой-ка над быстрой рекой, Над быстрой рекой, над реченькой, не 

топи-ка свое листьице, Свое листьице бумажное [151; 256–257]; Уж вы дайте же 

мне, младеньке, погуляти, Мне лазоревых цветов сорывати, Мне шелковые травы 

да потоптати… [116; 175–176].  

Як бачимо, фітоморфні образи – найдовершеніші в плані естетики, їх велика 

кількість в жіночій ліриці допомагає героям пісень якнайяскравіше проявити 

почуття, освідчитися, нагнати сорому чи закохати, за допомогою цих образів 

(рослини, дерева, ягоди, квіти (цвіт)) зображені найщиріші, найщасливіші миті 

життя. Натомість ті, які наділені негативним змістом (а у фольклорі кожного народу 

кількість таких, звісно, різниться) – допомагають  засудити, викрити злостивців у  

складних життєвих обставинах ліричного героя.  

 

3.5. Зооморфні образи у жіночій ліриці українців, білорусів та росіян. 

Українська жіноча пісня – відмінна від інших жанрових різновидів родинно-

побутових пісень тим, що змальовує та передає  сімейні чи родинні негаразди, 

особисті переживання та скорботи вже одруженої жінки. Рідше у ній йдеться про 

щасливу жіночу долю. Тим-то основою переважної більшості сюжетних ліній у 

таких народнопісенних зразках будуть ті сфери сімейного життя, які оточують 

молодицю вже у новій родині після весілля.  

Родинно-побутова поезія у своєму виникненні є відображенням суспільного 

ладу, у якому главою сімейства зазвичай є чоловік, а жінка після одруження, окрім 

виховання дітей, починає займатися господаркою: приготуванням їжі, сезонними 

роботами у полі, рукоділлям, доглядом за домашніми тваринами  тощо. Худоба в 

обійсті українського селянина – традиційний спосіб господарювання, з давніх-давен 

це  хороший заробіток чи вигода від обміну, також домашні тварини годували своєю 

продукцією великі сім’ї. Таким чином, представникам  тваринного  світу належить 

особливе місце в образотворенні жіночої пісні. 

Оскільки жіноча пісня як жанровий різновид не введена в обіг наукових 

номінацій, розвідок, які б вивчали той чи інший аспект поетики чи естетики таких 

фольклорних текстів, не існує. Усі праці, автори яких ставили за мету вивчення 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


167 
 

тваринних образів у фольклорі, стосуються чи то усної народної творчості загалом, 

рідше – поодиноких її жанрів.  

Серед важливих з цієї тематики варто назвати маловідоме дослідження Івана 

Вагилевича «Слов’янська символіка» [193]. У ній здійснено чи не першу спробу 

класифікації тваринного світу за класами. 

Вагомою працею, де класифіковані і проаналізовані художні образи-символи є 

згадана дисертація М. Костомарова «Об историческом значении русской народной 

поэзии». На думку автора, саме символіка рослинного та тваринного світу займає 

найпочесніше місце через своє багатство та розгалуженість. Щоправда у цій праці 

відсутній аналіз образів звірів та комах. 

Уявленням про тварин присвячені різного роду та тематики праці 

Олександра Афанасьєва, Григорія Булашева, Миколи Сумцова, Оскара Кольберга, 

Олександра Гури, серед новочасних – Оксани Сліпушко. Так, серед досліджень М. 

Сумцова є ряд напрацювань, що стосуються окремих тварин (ворон, заєць,бджола, 

миша, тур) [165; 166; 167]. 

Олександр Гура в узагальнюючій монографії «Символика животных в 

славянской народной традиции» [64; 912] на основі народних вірувань, обрядів 

аналізує символіку зоо- та орнітоморфних образів, пропонуючи у своєму 

дослідженні  універсальну схему аналізу  будь-якої  тварини чи пташки.  

Спробою сучасної дослідниці Оксана Сліпушко у праці «Давньоукраїнський 

бестіарій: національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у 

твариннних архетипах, міфах, символах, емблемах» [157]  є вивчення  системи 

тваринних образів-символів, при чому з точки зору міфології, народних вірувань, а 

також геральдики, живопису, емблематики і под.  

Образи тварин з точки зору міфології осмислено у дослідженні Світлани 

Карпенко «Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин» [90], у 

якій авторка розглядає  цих персонажів народних казок у синхронічній та 

діахронічній площинах.   

Окремі праці дослідників спрямовані на вивчення чи то певного зообразу у 

різножанровій поетиці, чи то у конкретному жанрі фольклору або обрядовому 
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дійстві. Так, серед дослідників, у яких об’єктами вивчення – образи тварин, можна 

назвати Івана Огієнка, Георгія Булашева (легенди, перекази), Володимира Проппа, 

Лідію Дунаєвську (казки), Віктора Давидюка (обрядовий фольклор, казки, легенди 

та перекази), Олену Цвид-Гром (весільні пісні) та багато інших. 

Останнім часом з метою детальнішого вивчення  почали з’являтися праці  з 

аналізом   конретних образів-символів. Так, у монографії «Символіка тварин в 

українському фольклорі: зозуля» [140] Надія Пастух, поряд зі своїм баченням 

узагальненої схеми опису тваринного образу, робить спробу узагальнення та 

трактування образу зозулі в українському фольклорі.   

Причиною для порівняння художніх образів у різних народів можуть 

слугувати вже розпочаті напрацювання деяких фольклористів. Так, аналіз побуту, 

звичаїв, народної пісенності у зіставленні географічно близьких народів  знаходимо 

у працях вже згаданого Костомарова. Одначе цілісні порівняльні дослідження 

образних систем, в основі чого лежать ментальні, господарські, естетичні 

уподобання в українській фольклористиці відсутні. Причини відомі – ніщо не мало 

ставити під сумнів тезу про три гілки колись єдиного народу, яка буйним цвітом 

розквітла в сучасній московській пропаганді. 

Поодиноко на цьому полі виглядають етномузикознавчі дослідження 

Климента Квітки «Про наспіви українських лівобережних купальських пісень» [93], 

«Наспіви жнивних пісень північно-західних районів території поширення 

української мови» [92], «Русальні пісні» [94].  У них відомий дослідник поряд із 

записами, науковими критичними напрацюваннями, історією вивчення фольклору 

вбачає необхідними і порівняльні студії.  Під таким кутом зору автор зіставляє 

українські жнивні пісні  з білоруськими,  календарну обрядовість українців – з 

російською обрядовою пісенністю тощо.   

Оскільки жіночі пісні змальовують сімейно-побутові стосунки, то логічно 

мотивованою є наявність у них зооморфних образів, що позначають свійських 

тварин. З ними пов’язано багато вірувань, народних звичаїв та обрядів. Тварини з 

давніх давен виступають оберегами або тотемами того чи іншого народу, маючи 
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особливі взаємини зі світом природи та людьми. Таким чином цей зв’язок не може 

не бути відображеним у фольклорі. 

Серед образів тварин  в українських піснях найчастіше трапляються кінь 

вороненький;  худібка; сивенькі воли; ряба кобила; моя худобонька; великая худоба; 

воли половії; вівці; корови; один віл чорний,  а другий половейкий; ялівка; сивая 

корова; сивая кобила; воли да сірі половії; вороний кінь; мале телятко; чорна вівця; 

рябая корівонька та ін. 

Здавна вважалося: який господар мав багато худоби, того шанували, 

рівнялися, брали приклад, а також  намагалися потоваришувати або породичатися. 

Найбажанішою нареченою вважалася та дівчина, батько якої був багатим саме на 

худобу. Це означало, що після весілля обійстя молодого також поповниться 

скотарським ужитком.  

Якщо ж молода – з бідної родини, часто про таку невістку і говорити не 

хотіли. Вже з перших днів проживання молодиці у хаті чоловіка її чекали 

випробування на витривалість: не заснути, не проспати, а прокинутися раніше і 

доглянути не лише свою, «приведену» худобу, а й свекрушину. Не виконати цих 

умов – означало відразу потрапити у немилість перед «новими» батьками. 

Про це свідчить величезна кількість мотивів, у яких дотинки з боку свекрухи  

невістці через худобу починаються відразу після весілля:  – Ой встань, невістко, ой 

встань, небого, Подій тії корови, Що-сь їх нагнала, що-сь їх навела Та до моєї 

обори! – Зналась, свекрухо, знала-сь, свекрушко, Що я коров не мала, Нащо-сь ти до 

мене, пощо-сь ти до мене Свого синонька слала? [145; 105]; Дала мені моя мати 

Козу з козенятком, Щоб я не ходила По селі з горнятком [179; 90]; А свекруха вже 

думає, Що веду телицю, Та й побігла до Дунаю, Обмила дійницю. Ще побігла до 

стодоли, Насмикала сіна, Як побачила, що ницька, То й каменем сіла [28]. 

Окрім того, українська лірична пісенність з немалою кількістю тваринних 

образів ілюструє до них  велику людську пошану. Віддзеркалюючи життя, творець 

пісні (ліричний герой) у фольклорний текст із життя переносить важливі події, 

постаті, усіх живих (та й неживих) істот: Ізбудять мене зараній сина, Бо вже корова 

на діброві, А плугатарі у чистому полі, А овечечки коло гречечки, А вже козочки 
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коло лозочки, А вже свиночки коло долиночки.  А я, молоденькая, та схопилася, 

Взяла водиці та й умилася, Вийшла за ворота, подивилася: Ще й плугатарі не 

запрягали, Ще й корови та не виганяли [179; 60]. 

Зооморфні образи в жіночій пісні не лише будують внутрішній простір 

людини, а є виразниками її долі, допомагають у змалюванні найдрібніших 

побутових сцен, найдраматичніших чи найкумедніших випадків із життя молодиці. 

Дала мене моя мати за нелюба заміж, Дала мені мати корову рябую, Корову рябую, 

дійницю новую. А я тую корову та, плачучи, дою. Та дала мене мати за милого 

заміж; Та дала мені мати сім коровок дійних, Сім коровок дійних, сім теличок 

нових, А я тії корови, співаючи, дою, А я те молоко, танцюючи, ціджу [179; 43] – 

так за допомогою образу свійської тварини змальовано мотив нещасливої долі в 

домі нелюба та радісний спів жінки через взаємне кохання до чоловіка.   

Окрім традиційного значення достатку чи безтурботної жіночої долі, певні 

образи тварин можуть набувати чи то символізувати у пісні життєві ситуації з 

протилежним – негативним – забарвленням. Особливо часто такі образи 

трапляються для змалювання тяжкого життя з п’яницею. 

Найпоширеніший мотив у таких піснях розповідає про те, як жінка мусить 

викупляти у шинку пропиту чоловіком худобу:   Що пропив коня вороного, Йде до 

стаєнки по другого. А я, молода, проти нього Несу червінця золотого. Несу червінця 

золотого – Викупити коня вороного. Не раз, не два викупляла, Вікном-дверима 

утікала [145; 232]. Через забійкуватий характер чоловіка жінка часто мусить втікати 

від побоїв п’яниці, у такий спосіб рятуючи себе чи дітей.  

В українській ліриці найчастіше перед нами постає образ покірної жінки, 

котра все ж терпляче виконує домашній обов’язок. Хоча й «віддала мати заміж за 

нелюба» чи п’яницю, однак молодиця не робить якихось необдуманих, різких 

вчинків зі звинуваченнями, образами чи бійками (і таке трапляється), а  не 

цураючись через те своїх побутових клопотів, виливає відчай у пісню:  А я тую 

корову та, плачучи, дою! [179; 43]; Брели, брели сірі воли Через яру пшеницю; 

Оддала мене матінка За велику п’яницю [179; 100]. 
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Зооморфні образи в українській жіночій ліриці виконують ще декілька 

функцій,  окрім вище зазначених. Вони  беруть участь у творенні трагічно-

саркастичних життєвих замальовок у тексті. Наприклад, винахідлива жінка, знаючи 

про свою «смерть», просить чоловіка: Продай, мужу, корову І купи кобилу, Щоб 

було чим возити Сміття на могилу [132; 131].  Зазвичай пісні з таким чи подібним 

мотивом закінчуються щасливо, адже виявляється, що молодиця жива, а у такий 

спосіб перевіряє чоловіка, як той справляється з дітьми, чи то сумує за «покійною» 

дружиною, чи поспішає знайти собі нову жінку серед коханок. 

Також окремі образи тварин, набуваючи додаткових метафоричних 

забарвлень, можуть виражати символічні значення, наприклад, плину часу, життя, 

певне ставлення до людини. Про це дізнаємося саме за допомогою того чи іншого 

тваринного образу.  

Серед найпоширеніших виокремимо мотив запрягання сірих волів (рідше – 

коней), які у пісні безперечно символізують плинність років саме у заміжжі. Образ 

вола символізує космічні сили, пітьму або ніч, а також може бути уособленням 

важкої праці чи працьовитої людини. Стара тварина позначає досвідченість та 

уміння [80; 126–127]. Про  присутність цього образу в інших жанрах української 

народної творчості, зокрема у соціально-побутових піснях, –  розвідка Н. Мельник. 

Аналізуючи цей пласт фольклору,  дослідниця простежує значення цієї тварини в 

житті чумака. На думку авторки праці, архетип вола є «складовою символічної 

побудови світу українця», «символом чоловічого начала», він тісно повʼязаний з 

долею чоловіка [125; 7]. Таким чином, аналізуючи цей образ у різних жанрах 

фольклору, можемо простежити його трансформацію з питомо «чоловічих» 

(чумацьких) пісень – у тексти суто «жіночі».    

Жінка звертається до домашніх тварин, аби ті «догнали її літа молодії» або 

«щасливу долю» на «калиновім мості». До речі, цікавим тут є не лише образ 

тварини, а й мосту як перехідної межі. Вартісними у цьому аспекті є напрацювання  

І. Сирко, котра у своїх студіях, аналізуючи цей образ, виокремлює такі його основні 

смисли: символіка укладення шлюбу, перехід від життя до смерті, межа між 

молодістю і старістю [156; 161]. В аналізованих нижче текстах цей образ може 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


172 
 

символізувати  «межу між двома етапами життя людини» [156; 165]. Отож, жінка із 

жалем  шкодує за втраченим:  Запрягайте воли сірі, Коні воронії. Доганяйте літа 

мої, Літа молодії. Ой догнали літа мої На калиновім мості. Гей, вернітесь, літа 

мої, Да до мене в гості [18]; Ой запряжу сірі воли, воронії коні Да поїду доганяти 

щасливої долі. Як нагнала щастя й долю на калиновім мості: - Вернись, вернись, 

щастя й доле, Да до мене в гості. – Не вернуся я до тебе, була я у тебе, Було тобі 

шанувати, було поважати, Було тобі щовечора білу постіль слати. – Бодай же ти, 

гірка доле, того не діждала, Щоб я тобі щовечора білу постіль слала [132; 83]; Ой 

запрягайте, ой запрягайте да коні воронії Да й доганяйте да літа молодії! Да 

догнав літа, да догнав літа на калиновім мості: - Ой вернітеся, літа, до мене у 

гості! [145; 154]. Символіка тут яскраво виражена саме через поважність та 

повільний рух цієї тварини. Можливим є жартівливо саркастичний підтекст такого 

прохання жінки саме через абсурдність наздогнати когось чи щось, адже образволів 

на калиновім / вербовім / зеленім мостіє символом «… незворотних молодих літ, 

бажаних, але недосяжних, щастя, долі» [89; 156]. 

Для вивчення цього образу, наприклад, в інших словʼянських народів потрібно 

зробити детальний аналіз, враховуючи його наявність чи відсутність в інших жанрах 

фольклору.      

Українським жіночим пісням характерне змалювання різноманітних сфер 

людських стосунків, в тому числі  і жартівливих.  Поетико-стилістичні засоби 

(порівняння, метафори, метонімія ) та усталена символіка тваринних образів 

(овечка – дурень; свиня – ненажера і под.)  підсилюють споглядання веселих, 

комічних ситуацій:  Сидить кітка на порозі, Дивиться на мишу; Не бий мене, 

чоловіче, Бо я тебе лишу [145; 170]; Штири воли на оборі рогами ся чешуть, Ой де 

стане двоє-троє, то за мене брешуть [145; 171]; Мене мати годувала, Як свиню 

поросну… А я його шаную, Як собаку рудую [179; 121–122]; Ой ходю-блудю та й по 

вулиці, Як приблудна овечка [145; 36].  

За допомогою таких художніх засобів, як зменшувально-пестливі форми, 

гіпербола, в основі якої – зооморфні національні образи,  з яскравим гумором 

відтворено характер одруженої жінки, яку «ввечері бив чоловік»:  Встала 
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ранесенько, Вмылась билесенько,  Поснидала: Ззила вола, Ще й барана, Симдесятъ 

поросятъ, Чотыри пташечкы, Горщечокъ кашечкы, Ще й голодна [60; 100] . 

Часто образ жінки змальований негативно через її певні вади характеру, 

наприклад: лінощі, надмірна любов до спиртного чи нічні походи до шинку, 

надумане нарікання на нібито поганого чоловіка і под. З такою поведінкою 

молодиці почасти справляється чоловік, інколи у поміч приходить і свекор зі 

свекрухою, батьки молодиці. Проте дуже часто змалювання такої жінки у піснях – 

не так трагічна чи складна, як комічна уявна ситуція з життя щойно одруженої пари. 

У тексті образ тварини допомагає надати пісні жартівливого змісту, збагачуючи 

поетику яскравими колоритними відтінками: Дала мені ще й  рябу корову Та на мою 

бідну голову. До корови треба рано встати, А я люблю до полудня спати. У середу 

корову доїла, А в п’ятницю молоко цідила. Дивуються сусідочки збоку, Кажуть – 

буду хазяйка нівроку [132; 168]. 

Білоруські пісні. Немало образів-символів тварин містять білоруські жіночі 

пісні. Перш за все їх велика кількість зафіксована у мотивах, які змальовують сварки 

між свекрухою та невісткою. Оскільки суперечки у них суто побутового характеру, 

то і в центрі сімейних негараздів часто опиняється домашнє господарство:  - Спіць 

мая нявестка, Нічога не дбае, Яе каравонька Ў аборы рыкае [37; 17]; – Ўстань, 

устань, нявестачка, Досыць табе спаць, Рыжыя каровіцы У хляве стаяць [37; 28];  

–  Ідзі да аборы І падой каровы. Як падоіш мае, То падой і свае. Як падоіш мае, То 

падой і свае, Каторы нагнала Ад мамкі радное [37; 84];  – Ўставай, нявестка, Ой, 

бадай ты не ўстала, Выганяй пасаг, Што ад бацькі дагнала! [37; 89]. 

Однак попри частотність цього мотиву та широку сюжетику, що мало б 

достеменно свідчити про його національну приналежність білорусам,  не можуть 

«не різати слух» тексти, де вчувається неоковирність рим та ритміки пісні, як-от у 

двох останніх народних текстах.  

Дуже легко натомість ці слова лягають у багатьох українських 

піснях:Уставай, невістко, В чужій стороні, Погодуй пташину У новім дворі! [145; 

100]; Ой вставай, невістко, бо вже ся виспала, Йди подій корови, що-сь 

понаганяла [145; 102]; Устань, невістко, бодай ти не встала, Пожени воли, що од 
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батька нагнала,-Не пожену тих, що од батька нагнала, Пожену я ті, що я тута 

застала [145; 104]. Практично аналогічний текст записаний Лесею Українкою, а в 

одному з народнопісенних збірників його вміщено як  обрядову пісню, записану на 

Рівненщині, яку співали на Трійцю під час «водіння Куста»: «Уставай, невістко, та 

бодай ти не встала – Жени ту корову, що од батька й пригнала!» Якби я пригнала 

та й од батька корову, Тоді б я погнала на зелену дуброву. Якби я пригнала та й од 

батька телицю, Тоді б я й погнала на зелену пашницю [113; 161]. 

Почасти такі суперечки невістки і свекрухи, змальовані у жіночих піснях, 

призводять чи не до бійки між членами нової родини та молодицею, набуваючи 

комічно-драматичного характеру. Тварини у таких піснях наділені, так би мовити, 

людськими якостями, оскільки вся родина виражає своє ставлення до невістки саме 

через її придане домашнє господарство. З одного боку, така поведінка 

новоспечених родичів видається вкрай нерозумною. З іншого ж – це вороже 

ставлення не лише до невістки, а й до її батьківської худоби свідчить про те, що в 

давні часи до тварин ставилися чи не рівною мірою, як до людини. Яке ставлення 

до людини, таке ж і до її власності:  Аддаў мяне татка Ды ў багатую хатку. А даў 

жа мне коніка што найлепшага, Сакала найяснейшага. Пажила я, малада, гадочак, 

Называюць мяне неразумнаю, Называюць майго коніка: - Ах ты, канышча, 

варанішча! Называюць майго сакала: - Ты варона падсмалëна! Называюць майго 

хорціка: - Ты сабака валачашчы! [180; 103–104]. Бачимо, що серед обʼєктів 

приданого смислове навантаження несуть саме ті зоо- та орнітоморфні образи, які 

повʼязані з ловецькою специфікою.  

Разом з тим, у білоруських піснях тварина – у пошані, оскільки поряд із жінкою 

переживає усі її жалі та радощі, нерідко є єдиним слухачем і людського горя, та 

разом із тим свідком усіх щасливих моментів у житті подружньої пари: Плакала 

малада, к Дунаю ідучы, А зачуў міленькі, коні пасучы. – Нябось, мілая, я коні пасу, Я 

коні напасу і вады прынясу [180; 97]; Пажану я сівы валы На раннюю росу [37; 12]. 

Однак тут знову ж таки видається вірогідним переклад останніх строф з 

українськомовних текстів. На підтвердження цього у збірнику В. Гнатюка, до 

прикладу, серед коломийкових пісень знаходимо немалу кількість таких варіантів, 
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які повністю збігаються з білорусифікованим останнім зразком:  «Пожену я воли 

пасти в зелену ліщину», «Пожену я сиві воли на зелену пашу», «Пожену я сиві воли 

та й на лотавоньку», «Пожину я воли пасти, а коники найко» [102]та ін. 

Окрім змалювання щасливих моментів сімейного побуту, зообрази часто 

марковані негативним змістом, оскільки допомагають передати не найкращі  

почування людини та відносини між родичами. Наприклад, в одній з пісень свекор 

дорікає невістці за  її непрацьовитість:  І цяляткі не поены, І кароокі не доены, Спі, 

шельма, спі, Спі, не рабі! [37; 39]. В інших текстах зображення жіночої 

повсякденної праці дає підстави вважати її вкрай нелегкою. Промовисте тому 

підтвердження – мотив, що розповідає, як жінка змушена тяжко працювати в полі, 

поганяючи воли:   Сам ëн едзе ў поле гараці, А мяне бярэ ëн ды валы паганяці. – 

Нуце, нуце, ды валы крутарогі, А я накалола свае белыя ногі! Нуце, нуце, ды валы 

палавыя, Ой, прапалі мае ды гады маладыя! [37; 46].  

Серед українських народних пісень про родине життя знову ж таки 

натрапляємо на немалу кількість таких, які засвідчують неприродню схожість 

мотивів: Да що сам іде, да що сам іде да й у поле орати, Ой мене ж бере да волів 

поганяти. Да мене ж бере, да мене ж бере да волів поганяти: Да гей, гей, воли, да 

сірі половії! Да, гей, гей, воли, да гей, гей, воли, да сірі половії, Да пройшли ж мої да 

літа молодії!  [145; 154]. 

Причому давнє сполучне слово «да» в українських текстах поєднує прості 

речення у складні, в той час як у білоруських, бачимо його дещо у незвичних 

мовленнєвих зворотах.  

Неважко здогадатися, що логічним продовженням попередньо аналізованого 

мотиву у білоруській пісенності є (як і в українській проаналізований вище) сюжет 

із зообразом вола, який розповідає про запрягання жінкою коней (волів), що 

символізують у пісні втрачені прожиті літа: Слугі мае, слугі, слугі маладыя, 

Запрагайце коні, коні вараныя, А паедзем леты даганяць. –Малада дзяўчына, 

конікаў паморыш, Конікаў паморыш, летаў не дагоніш [180; 98]; Цобэ, валы, да 

цобэ, вараныя, Да вярнітеся, годы, мае маладыя [142; 188]; Запрагайце, запрагайце 

Коні вараныя, Ды паедзем даганяці Леты маладыя. Як дагналі млады лета На 
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вялікім мосце: -Вярніцеся, млады лета, Да мяне хоць ў госці. –Не вярнëмся, не 

вярнëмся, Бо не маем чаго: Было ж тады шанаваці Здароўейка свайго [142; 201]. 

На захист того, що  віл – суто український зообраз, може свідчити його широке 

побутування, принаймні, у сюжетиці жіночих пісень, а загалом в українському 

фольклорі і поготів. Ще одна сюжетна лінія, до речі, змістовно поєднана з 

попереднім мотивом, що свідчить (попри індивідуальне у кожній пісні)  про 

своєрідну єдність образів, яку формує національна свідомість та ментальність. Ось 

як з уст жінки звучить розповідь про те, що « милий ревнивий»: Я погоню – він за 

плугом ходе, Петрівкий день – він не заговоре. Що сам іде та каші варити, Мене 

посилає до води гонити. Ой гей, воли, до водопою, Заговорив мій милий зо мною. Ой 

гей, воли, ой гей, половії, Пішли літа марно молодії [145; 91].  

Або ж: Ой піду я понад лугом, Там десь милий оре плугом. Оре, оре ще й  гукає, - 

Чужа мила поганяє. Ой понесу милому їсти, Чи не скаже мені сісти. Він наївся і 

напився Та й по траві покотився. «Чого лежиш, чом не ореш, Чом до мене не 

говориш?» «А я лежу та й думаю, Що погану жінку маю» [179; 117–118]; - Бодай 

воли цілі були, а плуг поламався, Щоб мій милий чорнобривий до мене 

примчався [145; 124]. 

Російський фольклор. Що ж до російського фольклору та тваринної символіки 

у ньому, то, по-перше, вона зовсім не численна, однак зі відмінними 

особливостями: Погоню свою коровушку Во зеленую дубровушку [151; 257]. 

У деяких прикладах жіночих пісень натрапляємо на негативне ставлення жінки 

до домашньої господарки, до свійських тварин зокрема. Її незгода працювати вдома 

переростає  в бунт: бажання матеріальних пожитків замість домашніх клопотів: Уж 

как все мужья до жен добры: Покупали женам черные бобры. Уж как мой-то 

мужиченочко, И он весь с кулачоночко, Он купил мне коровушку, Погубил мою 

головушку – Снарядил мне работушку, Некошную заботушку! [150; 214];У меня ль 

муж не удала голова, Не купил он мне чорного соболя, А купил он мне коровушку, 

Погубил мою головушку: Перво дело-то коровушку подой, Другое дело-то 

подойничек помой, Третье дело-то теленочка напой  [152; 316]. Далі сюжет рухає 

розповідь-розмова з ведмедем у лісі, де жінка випасає свою ненависну корову: Ты, 
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медведьюшка, мой батюшка! Обдери мою коровушку, – Слобони мою 

головушку! [152; 316].  

Найчастіше заміжжя (а значить і повсякденна клопітка праця) у російській 

пісенності практично завжди асоціюється з сумними чи трагічними моментами, що 

дуже влучно пояснює ментальність росіян, відмінну від української та білоруської. 

Вчуваємо нелюбов і непошану до тварин, а цінність життя у російських 

фольклорних текстах – у безтурботті та «черных бобрах». Примітивний сюжет (на 

кшталт казкових розповідей), на перший погляд, однак він чітко змальовує образ 

жінки, її вподобання, риси характеру та сформовані часом моральні норми.   

Додаткової негативної конотації образу молодиці в жіночій пісенності росіян 

додають часто вживані зообрази дичини. Ось як у відчутті розпачу жінка накликає 

на себе своєрідним закликом-замовлянням диких звірів: Ах вы люты звери, 

сбирайтеся ко мне, Вот вам сладкая пища, - терзайте меня… [150; 166–167]. 

Особливо трагічно, з невимовним відчаєм вчувається тут жіноча жертовність і 

приреченість, які призводять до крайньої межі – бажання смерті. 

Прихід звірів до людських жител, очевидно, завжди завдавав шкоди та втрат, 

тому ставлення людини до небезпечних лісових мешканців лягло в основу великої 

кількості метафоричних звертань до новоспеченої невістки. Вкрай негативні 

відносини з нею передані саме через образи тварин, що символізують щось дике та 

передають по-хижому ненависне ставлення до невістки. Ось як російська жіноча 

пісня ілюструє манеру спілкування між новоспеченими родичами:  От чего  мне, 

молодушке, веселой-то быть? Свекор называет медведицею, Свекровь называет 

лютою змеей…[116; 170–171]. На це жінка вміє відповісти, адже «милий друг» (так 

називає у пісні молодиця чоловіка), на щастя, навчає її правильної відповіді та 

поведінки перед «доброзичливцями»: Медведица, батюшка, - в темных лесах; 

Люта змея, матушка, - во чистых полях; Доможилка, деверьюшки,  - собака на 

дворе; Расточиха, невестушки, - то мышь в закроме; Щеголиха, золовушки, - утка 

на воде [116; 170–171].  

Як бачимо, у фольклорі росіян досить частотними є персонажі ведмедя і  змія. 

Щодо саме цих (та й інших) образів у працях фольклористів, етнографів знаходимо 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


178 
 

немало цікавої інформації. Як-от, в одній із них йдеться про мотив співжиття з 

певними тваринами (в т.ч. ведмедем, змієм), що фіксовано у фольклорі і міфології 

росіян та деяких інших словʼянських народів.  Разом із тим ці перекази, як свідчать 

науковці, мали реальне підгрунтя: вступали у статеві зносини із тваринами пастухи. 

Автори зазначають, що, можливо, це повʼязано з певним статевим табу, якого мали 

дотриматися отарники: наприклад, довгий час не бачитися з жінками, не брати 

участі в довочих ігрищах тощо [130; 619–620].   

Також вказані в аспекті цього факту і образи, вживані частіше порівняно з 

іншими в численних російських жіночих текстах. Наприклад, йдеться у дослідженні 

про співжиття жінки з ведмедем або змієм. За деякими віруваннями, появу 

позашлюбних дітей пояснювали саме через фізичне злягання жінки і клишоногої 

тварини. Разом із тим, ведмідь – символ плодючості людини, тварин та землі [130; 

621]. Можливо, цим можемо пояснити звертання свекра та свекрухи – «медведица», 

«лютая змея» – до невістки. 

Образ змія (в народі – вужа) поширений не лише у російській народнопісенній 

творчості, а й у фольклорі інших народів. Його інтерпретація багата переказами, а 

тому  неоднозначна.  Звертаючись знову до вище згаданої праці, дізнаємося, що змій 

у міфологічній площині може символізувати жіночу тугу за чоловіком, незаконне  

злягання та позашлюбних дітей, смерть одиноких жінок тощо. За віруваннями, ця 

тварина вміє скидати шкіру. З давніх-давен звʼязок жінки з нечистю означав, що 

відтоді вона стає відьмою. Для відведення нечистого від неї могли виконувати певні 

обрядодії, наприклад, одягали вивернуту сорочку, клали спати поміж двох дітей чи 

сильних чоловіків тощо [130; 622–623].  В аспекті цього цікавою та неоднозначною 

є жіноча пісня, у якій свекор закликає зняти з невістки шкіру. Причому у тексті це 

зображено як доконаний факт:    Свекор батюшка велит больше бить, Ай люли, 

люли, велит больше бить.Велит больше бить, кожу до пят спустить, Ай, люли, 

люли, кожу до пят спустить. Кожа волочится, гулять хочется, Ай люли, люли, 

гулять хочется [161; 118]. 

Сприймаємо та аналізуємо жіночий образ у російській ліриці не лише за 

допомогою такого плану діалогів між персонажами пісенного тексту. Доволі часто, 
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аби зрозуміти та «прочитати» того чи іншого ліричного героя, необхідно послухати 

його характеристику на інших персонажів художнього тексту. Таким чином, до 

прикладу, невістка відгукується про чоловікову родину, тваринні образи у цьому 

допомагають передати характер емоцій та настрій оповідачки: Прихожу я ко двору – 

лежит свекор на полу, Лежит свекор на полу – я ногою топону, Я ногою топону и 

под лавку скопону. А свекруха на печи – ровно сучка на цепи; А деверья, как кобелья, 

под подлавочью лежат, Под подлавочью лежат, по собачию рычат; А золовки-

колотовки против печки стоят…[152; 309]; Выходила невестка, выходила 

злодейка, Выпускала собаки, все собаки лихие: - Чтобы эта да гостья непочасту 

ходила, Непочасту ходила, неподолгу гостила! [153; 72]. 

У такий спосіб молодиця характеризує свою суперницю – коханку чоловіка, 

метафоризуючи цей образ за допомогою символіки лютої змії. Очевидно, таке 

використання зумовлено географічно-кліматичними особливостями і способом 

кочового життя північних народів у степу:   И он ляжет спать на кроватушку, В 

середи его лежит змея лютая, В головах лежит сабля острая, Во ногах сидит 

красна девица, Красна девица-разлучница…» [151; 244–245].  

Не всі персонажі тваринного світу у російських піснях мають негативний 

відтінок. Звичайно, подекуди трапляються і позитивно марковані образи, але (що 

цікаво) теж дуже часто передають тісний звʼязок людини  не лише зі свійськими 

улюбленцями, а і з дичиною: Как бы я знала млада ведала, Что просватал меня 

сударь батюшка, Не в любимую во сторонушку, Не за прежняго полюбовника, Не за 

лапушку да милова… [161; 70].  

Таким чином, бачимо, що зообрази у жіночих піснях українців, росіян та 

білорусів разом із іншими (фітоморфними, орнітоморфними) творять свою 

унікальну образно-символічну картину, причому з різним стилем її написання у 

кожному фольклорі.  Адже і географічно-кліматичні, й історичні, і психоетнічні 

риси роблять свій посильний вплив на поетико-естетичну домінанту  навіть 

географічно близьких сусідів. А переваги такого розмаїття, напевно,  – очевидні для 

кожного. 
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3.6. Питомо українські образи-поняття. 

Серед усіх поетичних образів жіночої пісні виокремлюються ряд таких, які 

притаманні суто цьому жанровому різновидові. Як засвідчує аналіз дослідження, 

формують і доповнюють своєрідну систему образотворення та сюжетотворення 

жіночих текстів саме образи-поняття. Людські персонажі та образи природи 

(рослини, тварини тощо) є універсальними за своєю суттю: наприклад, свекруха – це 

один з найколоритніших образів чи не усієї народної словесності українців. Або ж, 

припустімо, будь-яка квітка чи калина: традиційне порівняння жінки з цими 

фітонімічними образами знаходимо не лише у ліричних текстах, а й практично в 

усьому обрядовому пласті українського фольклору.  

Узагальнені, збірні або ж образи-поняття як найдрібніші, найдетальніші 

сюжетотворчі чинники найяскравіше виражають глибинний зміст жіночої пісні. 

Разом із тим їх присутність у текстах є однією із жанровизначальних характеристик 

цього різновиду родинно-побутових зразків пісенності. 

3.6.1. Образ білої постелі. 

Аналізуючи пісні про кохання, Л. Копаниця знаходить властивий їм мотив 

поїдання їжі, який дослідниця інтерпретує як ритуальну трапезу з прихованим 

сексуальним підтекстом [103; 74–77]. Жіноча лірика не надто багата на сюжети з 

кулінарною тематикою: хіба з примусу свекрухи молодиця мусить нести обід 

косарям у поле, а коли приносить – чоловік відмовляється. Тому у жіночій 

пісенності таким мотивам особливої сакральності не надасиш.     

Натомість серед найоригінальніших мотивів аналізованих текстів знаходимо 

один із них, у якому розповідається про дещо незвичний обовʼязок молодиці: 

«слати білу постіль». Цікавою є природа цього мотиву, оскільки звичайній, 

побутовій справі повсякдення, про яку можна було б і не згадати, приділено так 

багато уваги.  

В основі цієї сюжетної лінії – не так багато інформації: єдиною умовою для 

жінки, як сказано у текстах, є покора і беззаперечне виконання цього обовʼязку, 

який радше нагадує своєрідний ритуал, аніж звичайну хатню роботу. Інколи 

небажання дружини «постелити постелі» чоловікові дає йому привід задуматися про 
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доцільність шлюбу: Нащо ж було, нащо ж було Молодую жінку брать, Що не хоче, 

Що не хоче Білої постелі слать? [179; 98]. 

Закономірним, здавалося б, тлумаченням міг бути еротичний підтекст цього 

мотиву, адже в його основі – застилання білої постелі люблячому чоловікові. Однак, 

як засвідчують народнопісенні тексти, виконувати цю роботу жінка може не лише 

для нього. Так, сюжетна палітра жіночих пісень зазвичай змальовує образ покірної 

молодиці, яка є зразковою невісткою, бо намагається догодити усім членам 

чоловікової родини: свекрові   (Я свекрові догоджу – Білу постіль постелю… Ой 

доле моя! Білу постель постелю [179; 118–119]; Багатому свекрові білу постіль 

слати, А свекрусі добрій головоньку ськати [176; 142]), свекрусі  (Я свекрусі угожу – 

Білу постіль постелю [145; 156]).  

У жіночій ліриці, де змальовані почуття туги матері за донькою після її 

одруження, драматизму почуттів вдається досягнути за допомогою образів сорочки 

та постелі, адже мати втратила помічницю; одежина залишиться не попрана, а 

постіль – не застелена: Хто ж мені на старість випере сорочку?Хто ж мені 

постелить білу постілочку? [145; 71]. 

Образ  постелі може мати як позитивний, так і негативний характер в 

залежності від того, як побудовані міжособистісні взаємини між членами сімʼї та 

родини. Найбільшу кількість текстів з аналізованим мотивом, звісно, знаходимо 

серед випадків сімейних незгод між чоловіком та дружиною. Образ розкиданої 

постелі – символ руйнування шлюбу, нещасливого подружнього життя: Приїхав мій 

миленький з міста, Розкидає білу постіль з місця. – На кого ж ти, мій милий, 

сердуєш,Що мою білу постіль руйнуєш? [179; 91–92]. 

Нерідко у піснях застосовано значеннєві паралелізми, які акцентують увагу на 

трагічній ситуації сімейного життя: жінка стелить погану (тонку, холодну тощо) 

постіль – отримає від чоловіка нагайкою, чоловік розкидає перини з ліжка – псує 

мирні стосунки або й руйнує шлюб. Обман чи хитрість з боку жінки перед 

чоловіком провокує у нього нетерплячість, злість, а інколи і  ненависть до дружини, 

а покірністю молодиця намагається умилостивити злостивця: Вона йому стеле 

Постельку з паперю, Він їй готує Нагайку з ременю. Постіль паперова З вітром 
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полетіла, Нагайка ремінна Кровцев обкипіла [145; 167]; Ввійшов нелюб до хати та 

взявся питати: -Ци стелена біла постіль, бо я хочу спати. –Стелена, стелена, бо 

ми мамка дала, Аби-м з тобов, нелюбочку, спати не лягала [135; 28]. 

Інколи звертання жінки – адресоване долі. Молодиця не бажає їй коритися, а 

тому відмовляє «слати постіль», а тим самим – не кориться обставинам, у які 

потрапила: «Не вернуся я до тебе, була я у тебе: Було тобі шанувати, було 

поважати, Було тобі щовечора білу постіль слати». «Бодай же ти, гірка доле, 

сього не дождала, Щоб я тобі щовечора білу постіль слала!» [179; 229]. 

Підсумовуючи сказане, зазначмо, що образ білої постелі в українській жіночій 

пісенності є символом покірності, покладистості молодиці перед новою родиною. У 

відносинах жінки та чоловіка цей образ наділений глибшим змістом, оскільки біла, 

чиста, вчасно застелена постіль символізує щасливе заміжжя та жіночу долю, мирне 

сімейне життя. Якщо ж цей обʼєкт домашнього побуту у пісні потрапляє до рук 

ненависного, нелюбого чоловіка, то у такий спосіб через символічну картину 

розкидання застеленої ковдри ілюструє руйнування щасливих стосунків.   

3.6.2. Образ Долі. 

Особливе місце серед образотворення жіночої пісенності українців належить 

образу-поняттю «доля». Не лише з цього жанрового різновиду, а і з багатьох 

інших фольклорних текстів є зрозумілим той факт, що до Долі як до вищої, 

особливої сили з давніх-давен людство ставилося по-особливому. Концепт долі, як 

слушно зазначає Л. Копаниця, містить у собі такі поняття: «…доля як вища сила над 

людьми, як деяка приреченість життя людини і приймалась нею від народження до 

смерті, доля як надана людині Богом та приділена, призначена Богом..; свобода – 

неминучість» [107; 138]. 

 Як стає зрозумілим в результаті аналізу жіночих пісенних текстів, про 

відсутність долі молодиця дорікає  саме матері:  Чи ти мене, мати, в барвінку 

купала, Купаючи, проклинала, щоб долі не мала? [143; 130]; Чи ж я тобі, моя 

мамцю, всей хліб переїла, Що ти моїй лихій долі та й не відповіла? [145; 68]; 

Породила мене мати На святу неділю, Дала мені лиху долю, Де ж я її подіну? [145; 

35]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


183 
 

Ще одна інтерпретація Долі повʼязана з уявленнями більш прозаїчними: 

використовуючи це поняття, жінка називає чоловіка, причому у негативному ключі, 

тому воно «… стає синонімом образу чоловіка-пʼяниці чи нелюба, позбутися якого 

несила, як і власної, призначеної від народження нещасливої долі» [75; 21]. Ось як 

дружина з іронією іменує свого недолугого чоловіка:  -Ой купуйте, люди, долю, Моя 

доля добра, - Ані днює, ні ночує По тижневі дома [179; 90]; Моя доля в корчмі 

лежить, Нагаєчку в руках держить [145; 218]; Зажурилась мамка мною, Як рибка 

водою, Що мя дали за пʼяницю Та за лиху долю [145; 218]. 

Інколи образ долі позначає єдиний випадок, одну життєву, здебільшого 

неприємну чи трагічну ситуацію, яка трапилася з жінкою напередодні: Та случилась 

мені Доленька лихая: Вирвав милий коси По однім волосу…[145; 158]. 

У жіночій пісенності українців аналізований образ повʼязаний ще з одним 

мотивом, у якому йдеться про продаж Долі у місті на ярмарку:  Ой запряжу я сиві 

воли та поїду до міста, Повезу лиху долю продавати. Бачать люди – лиха доля, Не 

хтять купувати [179; 246–247]. Варто, до речі, зауважити, що дуже схожий варіант, 

очевидно, переклад цієї пісні знаходимо і в білоруській ліриці: Панясу я ліху долю Ў 

места прадаваці, - Знаюць людзі, што ліхая, Не хочуць купляці [37; 12]. 

Цікавим та очікуваним є продовження такого сюжету, як-от в одній із пісень: не 

продалася доля, і куди б людина не йшла, втікаючи від ненависної, та все одно 

«чіпляється»: Хоть я пиду, нещасна Доля, в мори утоплюся, А ты прыйдеш рано по 

водыцю, я за тебе и вчиплюся» [86; 348]. 

Щодо генетичних витоків, то семантика цього мотиву повʼязана швидше за все 

з давніми міфологічними віруваннями. Немало науковців повʼязують поняття Долі з 

душею предків. За твердженнями українського етнографа П. Іванова, який свого 

часу працював над народними легендами і повірʼями українців, «доля… считается 

душою предков, умерших родителей или вообще близких людей, составляя таким 

образом отражение древнего культа предков, покровителей семейного очага» [86; 

343].Тому зрозумілим є пошанування померлих, як реальних істот, які сприяють 

успіхам своїх ще живих родичів у сімейному житті чи любовних справах ще 

незаміжніх. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


184 
 

За стародавніми віруваннями,поряд  зі страхом приреченості, людина плекала 

сподівання, що має можливість і повинна змінити свою долю.Підтвердженням такої 

думки, ймовірно, служать народні обрядодії, за якими у давнину для виздоровлення 

хворої дитини її «перекуповували», перейменовували, даючи вголос інше ймення, 

«передавали» через вікно, щоб таким чином обдурити злі сили, хвороби чи щось 

погане, що б мало трапитися. 

Звичайним у такий спосіб стає уявлення цього поняття не як чогось 

абстрактного, а навпаки. Смислові аналогії «доля – жива істота» або ж «лиха доля – 

чоловік» дозволяють сприймати цей образ у жіночих піснях як ще одного, 

повноцінного персонажа; «доля може плакати, кликати людину туди, де повинно 

сповнитись призначене їй» [172; 82]. Ось, до прикладу, такі приклади пісень:  - Не 

лежала ж, ненько моя, ні день, ні годину – Ізсушила гірка доля молоду дівчину! [145; 

53];Лиха доля, лиха доля Головку побила; Я казала перед мамом, Що пчілка вкусила 

[145; 166]; Ой не буду жалкувати, моя рідна мати, Яку мені бог дав долю, буду 

горювати! [145; 114].  

Оскільки поняття Долі наділене переважно негативним забарвленням, у такий 

спосіб легко простежити асоціативний ряд емоційно схожих смислових значень, які 

вимальовуються з сюжету тексту: доля – недоля – неволя:  -Не плач, доню, ні на 

батька свого, Не плач, доню, ні на неньку свою! Заплач, доню, на недоленьку, Що 

попалася в неволеньку [145; 93–94]. 

Таким чином, образ долі може містити у собі декілька значеннєвих відтінків, 

інколи майже непомітних, оскільки «семантичні зв’язки еквівалентів символу 

«доля» не завжди прозорі у фольклорному тексті та й навіть у найближчому 

контексті» [106; 10]. Часто під цим поняттям у світоглядних переконаннях українців 

розуміють нелегке життя молодиці, інколи – її чоловіка-пʼяницю чи гультяя. Також 

воно може уособлювати своєрідну персоніфіковану вищу силу (на думку П. Іванова, 

чи то душа предків, чи доля-ангел, чи душа людини або її двійник),  у деяких 

випадках –  присуд чи вирок. Вірячи у це, людина чи то кориться нелегким 

життєвим випробуванням, чи намагається випросити у вищих сил кращої долі. 
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3.6.3. Образ Дунаю. 

Архаїчний Дунай – універсальний образ, оскільки поширений чи не в усіх 

жанрах фольклору.  На думку Н. Колесник, безперечним фактом є належність цього 

поняття до духовних цінностей слов’ян. Дунай «…є відображенням етнічного 

світобачення, навіть у межах слов’янського світу має різну смислову 

наповненість…» [97; 79]. 

Існує безліч дрібних розвідок і авторитетних наукових напрацювань, у яких 

науковці з непідробною цікавістю дошукуються міфологічних, естетичних 

смислових конотацій цього гідроніму. За своїм сюжетотворенням образ Дунаю 

нагадує ремінісценцію з класичних творів, основний мотив яких – переправа через 

міфічну ріку, що межує з потойбіччям.  

Зрозумілим лишається умовний характер цього образу, який у фольклорному 

тексті передає загальне значення, символічну назву, оскільки «… супроводжує 

цілий жмуток уявлень, понять, знань, асоціацій» [97; 79].  

Поняття, закладене у цей міфологічний код українців та й інших слов’ян,  

відзначене особливою продуктивністю і в жіночій ліриці. Народнопісенні зразки 

представлені динамічними описами та душевними переживаннями, оскільки 

зображена трагічна картина самогубства – утоплення молодиці. Всі події цієї 

життєвої драми відбуваються біля Дунаю. Жінка звертається до річки як до 

персоніфікованої істоти, просячи прийняти тіло у водоймі: Пішла жінка до Дунаю І 

з Дунаєм розмовляє: «Ой Дунаю-Дунайочку, Прийми мене, хазяйочку». Ще на камінь 

не ступила, А вже хвиля косу змила[29]; Ой ти, Дунай-річка, Широка, глибока, 

Возьми мою душу, Бо я одинока. Щука-риба тіло Моє поховає, А жовті пісочки 

Загребуть косточки [179; 104].До речі, цей гідронім вживаний не лише у жіночих 

текстах. Наприклад, у збірнику «Пісні кохання» образ цієї водойми стрічаємо дуже 

часто:  Та тече річка з Дунаєчка Та й у море впала, – Там дівчинонька молодая та з 

моря воду брала [144; 221], А я собі гуляю, Як рибка по Дунаю… [144; 26], По тім 

боці Дунаю, Дунаю Я, молодая, гуляла, гуляла[144; 75], Пожену я лебеді До Дунаю, 

до води [144; 82], Як приїхав до Дунаю, Кінь не хоче пити. Сказилася дівчинонька – 

Не хоче любити [144; 218], За Дунаєм дівчинонька Слізьми вочи заливає [144; 187], 
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Тихо-тихо Дунай воду несе, А ще тихше дівка косу чеше. Що начеше, – то на Дунай 

несе, Що розпусте,  – то на воду пусте [144; 277]та багато ін. Цікаво, що у дівочих, 

парубочих піснях біля Дунаю, схоже до жіночої лірики, відбуваються різні трагічні, 

доленосні моменти із життя молоді: хлопець вивіряє на вірність кохану, дівчина 

дізнається про зраду парубка, тужить за втраченим коханням тощо. На 

підтвердження цих слів наведімо твердження сучасних дослідників з галузі 

лінгвофольклористики, за яким Дунай – «… знак розлуки з рідними людьми, межа, 

що відділяє «свій» і «чужий» простір» [89; 143]. 

Отже, у жіночих народнопісенних зразках молодиця не нарікає на чоловіка-

забіяку, ревнивця чи нелюба, не проганає його, не труїть (як то бачимо у пісенності 

інших народів), бо «а що ж люди скажуть, що позбавила когось життя».  Вона 

намагається вкоротити свого віку заради одного: аби не бути з «нелюбоньком»:   

Нехай мою русу косу Да й Дунай-вода носить, Нехай же той нелюбонько В 

рученьках не кундосить [179; 99]; Як я в Дунай втону, то в морі спочину, А за тим 

нелюбом марне з світа згину[179; 247]. 

У деяких піснях фіксуємо мотив, який розповідає про прохання молодиці, 

очевидно, до чоловіка втопити її. Ці слова, можливо, можуть мати і переносне 

значення: образна картина змалювання вбивства і смерті жінки як звинувачення 

ненависного чоловіка у нещасливій, безталанній долі: Було мене притопити, Де 

холодная вода. Було, мати, не впувати, Що гарного зросту, Було мене притопити з 

високого мосту. Було мене притопити Й камінь навернути, А щоб же я не зринала 

Й цього лишенька не знала [179; 94–95]; Як приведеш до Дунаю, То не кидай з краю, 

Но вкинь мене в таке місце, Що я й дна не дістану[179; 99]. 

Часто образ Дунаю може виражати поняття віддаленості, символізуючи межу 

між «добрим» і «поганим»: Дала-сь мене моя мати за Дунай, за Дунай, Тепер собі, 

моя мати, подумай, подумай: Дунаю не перебити, не перебродити, Не буду ж тя, 

моя мати, вовіки видіти! [179; 238]; Прийду я додому Стану і думаю: Пішли мої 

літа, Як лист по Дунаю[134; 103]. 

Через умовність фольклорного часу і простору цей гідронім, як видно з 

численних зразків пісенності, може втрачати зв'язок між відчуттям коли?  чи де? 
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задля «відповідності своєму теперішньому стану» (Л. Копаниця), «…яку виконавець 

шукає в пісні, те узагальнення повсякчасного в людському житті…» [104; 97].  

Натомість він набуває якісних характеристик за допомогою прийому порівняння: 

погано (Ой як цьому синю пюру Та в тихім Дунаю, - То так мені, сиротинці, На 

чужім краю[179; 222]) або ж добре, кофортно (Нехай же я погуляю, як та риба по 

Дунаю,Як та риба по пісочку, а я, мамо, у таночку. Щука-риба з окунцями, а 

вдівонька з молодцями [179; 101]. 

Вольовий жіночий дух звучить головним у мотиві, який розповідає про таку 

рису жіночого характеру як уміння керувати у сімʼї або ж спекулювати ціною свого 

життя заради досягнення бажаного. Ось як дружина шантажем заспокоює 

бунтівного коханого, а річка Дунай тут – як спосіб уникнення домашніх клопотів чи 

суперечок:  Не бий мене, мужу, не карай, Бо покину діти, Бо покину дрібні, А сама 

поїду За Дунай» [179; 167–168]; Піду до Дунаю, Стану та думаю: Чи в воду 

скочити, чи ся повісити, Чи ще ся раз навернути[145; 167]. 

Походження цього гідроніму, зокрема і його присутність у народній творчості 

різних народів – тема окремого дослідження, як-от вище згадувана компаративна 

праця Н. Колесник, де  побіжно опрацьований чеський, польський, білоруський, 

російський, український фольклор і образ Дунаю у кожному з них.  Так от, на думку 

авторки цього лінгвістичного дослідження, розмаїття таких словотворів (Дунай, 

Дунайка, Дунаюшка, Дунаëк, Dunajiček, Дунаєц, Дунайчык, donaiczek і б. под.)  

мають свої «за» і «проти», аби визначити їх питому належність або ж запозиченість 

з одного фольклору до іншого. Оскільки наше дослідження спрямоване на 

виокремлення спільних чи відмінних рис жіночої пісенності українців, росіян та 

білорусів, то ради цікавості наведемо лише одну цитату хорватського філолога-

славіста В. Ягича, на яку посилається і Н. Колесник:  «У великоруських піснях 

Дунай… не без імовірності можна було б вважати відгомоном українських народних 

пісень» [97; 81-82]. 

Уявити жіночу пісенність українців, оминаючи цей образ, практично 

неможливо.  
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3.6.4. Образ коноплі. 

Особливою продуктивністю у жіночій ліриці українців відзначені фітоморфні 

образи, сприйняття яких асоціативно ототожнено з людськими персонажами. Одним 

з таких яскравих прикладів – образ коноплі, який пов'язаний з нелегкою жіночою 

долею. Він розцінюється у народному мелосі як рослина, що ідентифікує, 

уподібнюється своєю зовнішністю, життєвими перипетіями до життя молодиці у 

чужій родині. 

Як стає зрозуміло з результатів дослідження, на відміну від дівочих пісень, у 

яких ще не одружені дівчата співають про пишний одяг, прикраси, жіночій ліриці це 

не властиво: «у піснях родинно-побутового циклу про одяг та вишивання співається 

не так часто і не в таких піднесено-мрійних тонах…», адже зрозуміло, що 

«…заклопотана господарством жінка більше дбає про те, щоб напрясти й наткати 

полотна на велику сімʼю, для дітей» [138; 72].    

У такий спосіб у багатьох народнопісенних текстах знаходимо образ коноплі, 

який за допомогою порівняльних конструкцій ідейно-смисловою єдністю 

об’єднаний із жіночим персонажем пісні: Ой віддала мене мати, Ой віддала, 

віддала, Та як тую конопельку В болото втоптала [8]. 

В результаті дослідження стає зрозуміло, що аналізований фітоморфний образ 

не пов'язаний з великою кількістю мотивів чи сюжетних ліній. Найчастіше його 

характеризує предикативна лексика, яка вводить два окремі образи, що 

порівнюються, в дію (мати віддала мене заміж – утопила коноплю  у воду; поклала у 

став вимокати; з нелюбом привикати тощо):  Утопила мене мати, Як коноплину в 

воду:Чи вповала на багатство, Чи на хорошую вроду?[179; 99]; Як зеленій 

коноплиночці У болотечку  гнити, Так мені тяжко, так мені важко На чужиноньці 

жити[179; 83–84]. 

Ще однією особливістю цього образу є те, що ототожнення рослини з жінкою 

емоційно підкреслює сама молодиця. У такий спосіб відбувається увиразнення 

глибокого драматизму почувань ліричного героя. Разом із тим ще більш 

переконливішими виступають міркування про лірику як суто особистісний, 

інтимний процес творення ліричної, зокрема жіночої, драми життя:  Ой як же тій 
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коноплиночці У ставу вимокати, Так же мені, молодесенькій, З нелюбом привикати 

[179; 100]. 

 Походження та інтерпретація образу коноплі є зрозумілим та цілком 

вмотивованим фактом у пісні, тому що безпосередньо повʼязаний  з господарською 

діяльністю жіноцтва. Якщо серед «дівочих» поширеними є образи коси, квітки, 

намиста( як атрибутів краси), чобіт (неодмінний елемент для танцю) і под., то 

змалювання жіночої долі (окрім вище зазначених) неможливе без уваги до 

щоденних рутинних речей, понять чи об’єктів, які, введені у пісню, набувають 

символічного змісту. Емоційно-естетична насиченість будь-якого образу 

залежатиме від того, яку роль відведено певному об’єктові чи поняттю у житті 

людини. Обов’язком же (добровільним, а інколи й нестерпно важким і примусовим) 

для кожної заміжньої  жінки було виконання нелегкої господарської праці, в тому 

числі ткацьких робіт та прядіння. Тому коноплю як сировину, з якої згодом 

виготовляли одяг, жінки мусили вибрати з поля, висушити, вимочити у воді, 

підготувати до прядіння, а цьому передував великий цикл клопітких робіт довгими 

вечорами. Ось як в одній із пісень оспіваний людський осуд молодиці, яка вчасно не 

зібрала врожаю: Ідуть люди з міста, мене проклинають: Чиї то конопельки в полі 

пропадають? Мої конопельки, дрібні, зелененькі, Самі не беруться, мені не даються 

[179; 156]. 

Отож, як засвідчує аналіз ліричних текстів, навколишнє середовище, 

різноманітні соціокультурні чинники мають суттєвий фактор впливу на становлення 

образної системи окремого сюжету пісні та народнопісенної традиції загалом.  

3.6.5. Образ лучини. 

Серед метафоричної символіки української жіночої пісенності одним з 

найцікавіших є образ лучини (інколи – береза, ліщина тощо).  Він досить часто 

фігурує у ліриці, як засвідчує аналіз дослідження.  

Провідний мотив, в основі якого лежить цей образ, розповідає про нарікання 

молодиці на те, що свекруха не дала повечеряти, заливши вогонь у печі водою:  Біла 

береза в печі горіла, Свекруха лиха вогонь залила, Щоб я молода не вечеряла [12].  У 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


190 
 

цьому випадку, очевидно, що художня особливість цього образу зумовлена його 

фізичними властивостями горіти, освітлювати приміщення.  

Увиразненням глибокого драматизму сповнені монологи жінки, яка жаліється 

своїй матері на важку долю після заміжжя: Зістарили, мамко, дрова та лучина, Да 

ще к тому, мамко, невірна дружина[179; 135]. Обʼєктом зацікавлення тут, очевидно, 

постають побутові засоби обігріву людських осель – дрова та лучина, які певним 

чином є причиною жіночого нещастя. Можливо, у такий спосіб молодиця нарікає на 

важку працю, яку мусить виконувати в невістках. Якщо ж вдатися до символічного 

тлумачення цих понять, то вони можуть мати виразні асоціації з новою родиною 

(свекром, свекрухою тощо). Тим паче, що «невірну дружину» (тобто чоловіка-

зрадника) жінка теж винує у тому, що зістарилася. 

Окрім матері, єдиною співрозмовницею для жінки у змальованій ситуації може 

стати сама лучина. Причиною цього є те, що молодиці більше немає кому «вилити» 

свої страждання, розповісти про життєві розчарування: - Ой ти лучино, ой ти сирая, 

Десь ти, лучино, в печі не була. – Була в печі ще вчора вночі, Свекруха лихая води 

підлила [17]; -Десь ти, ліщино, в печі не була, Що ти, ліщино, та не горіла? - Я в 

печі була, ясно палала, - Свекруха лиха вогонь залляла[179; 256]. 

Наскрізь метафоричні образи набувають тут очевидної символіки: сиру лучину, 

яка у пісні символізує жінку, постійно гасить вилита вода. Маючи фізичні 

властивості бути холодною, неприємною на дотик, «швидкою», (бо ж заливає 

вогонь вмить), тобто різкою у вчинках та розмовах, вона, безперечно, уособлює злу 

свекруху.  

Таким чином, як бачимо, образ лучини дозволяє виокремити декілька його 

функцій. Перш за все, це поняття може нести подвійне значення: у прямому сенсі 

залити лучину – обмежити когось у певній дії, «забрати» світло з оселі. Переносний 

відтінок цей образ набуває тоді, коли дія «залити» означає не давати жити 

(принижувати, дорікати, сварити, насміхатися, зневажати і под.).  

Щодо персонажів жіночої пісенності, яких може уособлювати образ лучини чи 

ліщини, то насамперед – це молодиця або ж, як засвідчують приклади текстів, 
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чоловікова родина. У цьому випадку (єдиному серед усіх інших) таке поняття 

набуває негативного забарвлення, символізуючи чужий ненависний рід. 

3.6.6. Образ нагайки. 

У пісенному мелосі серед найпоширеніших у ньому понять-символів одним з 

найяскравіших – нагайка. Своєю появою у тексті пісні цей образ знаменує нелегке 

життя жінки у домі чоловіка, виступаючи символом недоспаних ночей, гірких 

жіночих сліз та закривавленого одягу молодиці. 

 Як засвідчує аналіз жіночої пісенності, широкий пласт текстів представлений 

мотивами, у яких постає проблема сімейного насилля. Причому, з фольклорних 

текстів стає зрозумілим, що ініціаторами бійки можуть бути (що трапляється 

найчастіше) не лише чоловік, а й чи не усі члени його родини. Ось один з прикладів, 

як свекруха заохочує сина, подаючи нагайку, до побиття невістки: Свекруха встає, 

Нагаєчку подає: «Ой бий, сину, бий, Сину мій коханий!» [179; 73–74]. 

Почасти жіночі тексти наповнені широкими описами-змалюваннями цього 

образу, що свідчить про часту присутність цього предмету в оселі жінки: Чужу милу 

та цілує й милує, А на мене нагайку готує. Ой нагаєчка та із трьох дротів звита – 

Будеш, мила, що неділеньки бита. Ой нагаєчка – дуже товстий дріт, Як ударить, 

болить серце й  живіт. Ох нагаєчка із кілочка не спадає, Тонкий, білий рукавчик од 

слізок не висихає [179; 244]; Нагаєчка-дротяночка тричі дротом шита, - Будеш, 

моя миленька, Щовечора бита. Нагаєчка дротяная З колка не збуває, Серпаночок од 

слізочок Да не висихає [145; 159–160]. 

Оригінальна образотворчість, повʼязана з цим предметом, демонструє 

етноестетичні уявлення українців: бачити, помічати в найгіршому прекрасне 

(ласкаве звертання до нагайки, широкі її описи, використання здрібніло-пестливих 

суфіксів для характеристики та змалювання батога тощо).  Чого варті одні 

найменування цього предмету (гарапуга, нагайка, нитка, дубина тощо), про які 

жінка мовить не з ненавистю, а з чистою щирістю і надмірним спокоєм: Ой він бив 

мене Гарапугою, Називав мене Та й нехлюєю! Ой він бив мене Ще й нагайкою, 

Називав мене Нехазяйкою! Ой він бив мене Та ще й ниткою, Називав мене Ще й 
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нешвидкою! [145; 229–230]; Не бий мене межи людьми, А бий мене вдома, Та й 

сирою дубиною, Аби-м була добра [145; 170]. 

Проаналізовані жіночі тексти засвідчують немалу кількість мотивів, 

пов’язаних з образом нагайки. Одним з найпоширеніших є сюжет, в якому дружина 

просить чоловіка, аби бив не серед людей, а вдома пізно вночі, аби ніхто не чув і не 

бачив. 

Своєрідною модифікацією попереднього є мотив, який розповідає про приїзд 

чоловіка додому, де на милого (так він зветься у пісні ) та на нагайку вже чекає 

дружина. Очевидно, що така зустріч – не перша для молодиці, оскільки крізь іронію 

сказаного вчуваємо безвихідь та закономірна неминучість ситуації:  Одсуну я 

кватирочку, Аж мій милий їде, Везе мені гостинчика – Дротяну нагайку: Буде бити, 

катувати З вечора до ранку [179; 94–95]; Іде нелюб з корчми, тростівков махає, А 

на мені, молоденькій, тіло потерпає [135; 28] 

Зі змісту сюжетики таких пісень можна зрозуміти, що сімейні незгоди та побої 

були непоодиноким, однак не найтрагічнішим явищем у житті жіноцтва. Швидше за 

все, це нагадує своєрідний обов’язок зі сторони чоловіка та жіночий фатум, який 

мусила пережити чи не кожна одружена.  Ось як звучать сестрині слова-

попередження, які безсумнівно пророкують таку ж долю і її родичці:Ой сестричко-

голубочко, Ой буде ж тобі! Нагайочка-дротяночка закипить в крові![145; 162]. 

Часто молодиця звертається до матері з докорами щодо нещасливого заміжжя. 

Це, на нашу думку, дозволяє виявити багато важливих моментів сімейно-родинного 

укладу старих часів. Загалом звинувачення батьків в особистих негараздах  не є 

надто поширеним явищем в українських народнопісенних зразках.  Однак вище 

згадані мотиви жіночої лірики почасти характеризуються сумом та невдоволеннями, 

що «оддала мати за кого хотіла», тому  щодня «коло тіла шумить нагайка»:   Ой 

оддала ж мя моя мати за кого-м хотіла, Зашуміла нагаєчка коло мого тіла [179; 

80]; Оддала ж мене матуся моя За кого я не хотіла… Гей, шумить-гуде дротяна 

нагайка Коло мого білого тіла. Що нагаєчка та дротяночка Із кілочка не спада, Гей, 

тонка біла моя сорочечка Щодня кровʼю окипа[179; 87–88]. 
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Опрацьовані тексти, сюжетом яких є не надто мирні взаємовідносини між 

молодицею та її «милим», яскраво репрезентують тему зрадника, забіяки-ревнивця, 

яким постає у піснях донедавна коханий. Із них дізнаємося, до прикладу, про 

почуття ревнощів. Через них між чоловіком та дружиною відбуваються чи то 

комічні, чи то трагічні словесні перепалки, які погрожують перерости у фізичну 

розправу: Нагайка-китайка Не хоче ся рвати. Тіло почорніле Не спознає мати[145; 

165–166]; «Мій милий-ревнивий, пусти на й улицю!» «Хоть же я пущу, дак нагайка 

не пустить». Нагайка-дротянка з кручка не збуває, З кручка не збуває, у тіло 

влипає; Хоть тіло волочиться, дак гулять хочеться. – Я знаю, мій милий, нагайку, із 

якого вона дроту! Ти ж знав, мій милий, якого я роду…[179; 58]. 

Останній приклад виказує жартівливий характер початку розмови подружжя, 

оскільки, поряд із людськими персонажами, тут з’являється іще один – нагайка-

китайка, яка все ж не пускає молодицю на гуляння. Та з ходом перемовин за 

допомогою детальних описів стає зрозумілим серйозний тон суперечки і врешті-

решт – докори, бо «ти ж знав, мій милий, якого я роду». Хоча діалогічна форма 

викладу пісні тут дозволяє краще зрозуміти поведінку людських персонажів, 

мотивацію їх вчинків, однак кожна жіноча доля повʼязана з різними родинно-

побутовими обставинами, тому її не так легко відразу пояснити. 

Отже, аналізований образ-символ – нагайка-дротянка (нагайка-китайка, 

гарапуга, нитка, дубина, нагаєчка та ін.) «супроводжує» нещасливу долю жінкиу 

чоловіковому домі у величезній кількості текстів.У фольклорних текстах цей 

предмет набуває персоніфікованого сприйняття, стаючи для жіночої лірики одним з 

визначальних.     

3.6.7. Образ «трьох бід». 

Окрім фундаментального образу долі, українська жіноча пісня містить у своєму 

арсеналі ряд інших абстрактних, символічних понять на позначення біди, нещастя, 

негараздів, які немовби переслідують жінку після заміжжя. Нерідко ці образи 

асоціюються з власне чоловіком  (Біду-м собі купила, та за свої гроші, Кажуть Біду 

любити – Біда нехороший: Бо старий і малий, Ні з ким стати до людей[179; 143]) 

чи то з випадковими негараздами в оселі молодиці після весілля (Як всім людям 
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така біда, то не буду журиться, Як но мені, молоденькій, піду в річку топиться 

[145; 156–157]). 

Однак найчастіше це поняття має велику кількість образних і символічних 

значень. Поетично зображене у пісні негативне почуття-образ горя є важливим 

фактором естетичної картини ліричних текстів.  Таке явище є яскравою 

характеристикою ліричного героя (жінки), тому що змальовувати трагічні 

почування в естетично довершеній формі зможе лише тонка, чутлива і емоційна 

особа. 

Змістовим наповненням такого мотиву – монолог жінки, тематика якого не 

виходить за сферу родинного побуту.  За допомогою числової символіки (зазвичай 

використані числа – три, пʼять)  молодиця характеризує свої біди. Абстрактне 

поняття «три біди», зображене у кількісному еквіваленті, ще глибше, емоційніше 

передає сказане: - Мені, мати, три біди вкупі:Перша біда – свекруха лихая, Друга 

біда – дитина малая, Третя біда – мій милий ревнивий[145; 91]. 

Синонімічним еквівалентом до образу біди виступає – журба. Символічне 

значення цього емоційного стану – «мати три журби» визначене дією «журитися», 

«сумувати»: Єсть у мене, ненько, три журбоньки в хаті: Перва журба – дитина 

малая, Друга журба – свекруха лихая, Третя журба – милий покидає, Милий 

покидає, іншої шукає [145; 91–92]. 

Чимало поетичних образів у жіночій пісенності генетично походять з 

господарської, громадської чи побутової сфери діяльності людини. Серед них один з 

найколоритніших – «три колоси в стозі». Багатою є символіка цього поняття, адже 

скільки у стозі може бути колосся, стільки негараздів спіткає жінку в сімейному 

житті: Поїхав мій миленький у велику дорогу Да й покинув мене, чорноброву. Да й 

покинув три колоси в стозі: Один колос – діток годувати, Другий колос – челядь 

зодягати, Третій колос – горілки куриться – Да не буду ж по милім журиться[179; 

65–66]. 

Додаткових стилістичних відтінків до узагальненого поняття біди додає ще 

одне його смислове вираження – «мати пʼять досад». Цей вислів не наділений аж 

надто негативним забарвленням, однак числова символіка «пʼять», використана у 
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пісні, вказує на немалу кількість клопоту та турбот, якими розчарована жінка: 

Перша досада – що чужая сторона, Друга досада – що дружина невірна, Третя 

досада – що дитина малая, Четверта досада – що свекруха лихая, Пʼята досада – 

кого люблю, та й нема [145; 205]. 

У деяких текстах жіночих пісень важливу роль у досягненні драматичного 

ефекту виконують різноманітні засоби мови, наприклад, гіпербола, порівняння, 

анафора, метафора, гротеск та ін. Ось як за допомогою лексичної анафори вміло 

змальовані почуття втоми та нещастя: - Ізстарила мене, ненько, чужая робота, А ще 

к тому, моя ненько, на серці скорбота. Ізстарили, моя ненько, та чужії хатки, А ще 

к тому, моя ненько, мої недостатки. Ізстарили мене, ненько, та чужії мітки, А ще 

к тому, моя ненько, маленькії дітки. Ізстарила мене, ненько, та чужая нива, А ще к 

тому, моя ненько, невірна дружина [145; 63]. 

Як видно з аналізу художніх текстів, жіночій пісенності українців властиві не 

лише негативні образи, що позначають смисловий відтінок біди. Звичайно, вони 

представлені більш кількісно, однак досить часто обʼєктами зображення постають 

збірні поняття жіночого щастя. Ось, до прикладу, один із них – «мати три 

розкоші»: Перша розкошонька, що чоловік добрий, Дай же, боже, здоровʼячко і вік 

йому довгий. Друга розкішонька, сама молоденька, Тільки мені докучає дитина 

маленька. Третя розкішонька: іду в корчму пити. Бідна ж моя головонька, чим буду 

платити?[145; 130]. 

Такі образи найбільш поширені в жартівливих піснях, які через тематичний 

критерій  рубрикують окремо від родинно-побутових, а значить сумних. На наш 

погляд, пісні, у яких змальована щаслива жіноча доля, варто розглядати як частину 

жіночої лірики. Одночасно чоловіче щасливе одруження чоловіка – поряд з 

текстами, де основними мотивами – зображення чоловічих внутрішніх переживань 

та побутових клопотів. 

Відтак абстрактне поняття біди реалізоване у декількох асоціативних варіантах 

(три біди, три журби, пʼять досад, три колоси  в стозі і под.), а їх  аналіз образів 

допомагає детальніше пізнати морально-етичні цінності народу, закладені в художні 

тексти. Туга жінки у них наповнена драматизмом, інколи трагічними почуваннями, 
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самотністю, гострою емоційністю. Проте парадоксальними «нотами» посеред цього 

вчувається спокійна врівноваженість, відчуття незалежності та внутрішнього 

простору жінки, чистота і вірність у помислах та у стосунках, намагання вирішити 

складну життєву ситуацію.   

3.6.8. Образ чужої і рідної сторони. 

Cемантику символів-понять жіночої пісні неможливо вивчити повністю, 

оминаючи образ «рідної сторони», антиномічний до  понять «чужа земля», «чужа 

сторона». Змістове наповнення цих концептуальних  значень визначене 

неоднорідним ставленням до них жіночого персонажу. «Життєві спостереження та 

типові людські переживання одержують рельєфніше втілення, коли урівноважувати 

їх протилежним полюсом. Бо ж так створюється повна симетрія крайностей»[70; 

226] – слушно зазначає О. Дей.   

 Пісенні тексти жіночої української пісні нараховують в собі величезну кількість 

мікрообразів, які ідентифікують концепт «свого» зі значеннями місця ( де) , часу 

(коли)  особи (з ким) була щасливою:  

– образ рідної батьківської сторони – напротивагу «чужій сторінці»  (Що у 

батька круті гори – гуляти доволі, А у свекра всюди рівно – гуляти невільно[145; 

112]; Ой зійду я на ту гіроньку, Стану, гляну у долиноньку, А в долині все трава 

борова, Куди гляну – все чужа сторона. Ой сторінко, ти, сторінко моя, Як ти мені 

надокучила, Чуже діло усе роблячи, Чужим людям усе годячи [179; 218]); 

–  образ роду, який символізує найвищий прояв почуттів та туги за ріднею (Пусти 

мене, милий, голубонько сивий, Да до мого роду, хоть по шию в воду. Хоч я замочуся, 

в роду просушуся, таки з родиною та й наговорюся [179; 212]; Ой роду мій, ой роду 

мій, ой роду мій милий, Розійшовся по всім світі, як той туман сивий. А від того 

туманочку світа не видати, Тяжко-важко на чужині родину зібрати [179; 222–

223]); 

– образ-символ Дунаю, що позначає чужий рід та сторону, далеку дорогу,  

своєрідну межу між своєю та ворожою територією (Дала-сь мене, моя мати, за 

Дунай, за Дунай, Тепер собі, моя мати, подумай, подумай: Дунаю не перепити, не 

перебродити, Не буду ж тя, моя мати, вовіки видіти! [179; 238]). 
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Таке розмаїття пісень, в яких мотиви нелегкого або ж взагалі неможливого 

повернення до батьківського дому заміжньої жінки, є глибоко символічними,  

свідчить про високу народну мораль. Невідворотність ситуації, неможливість 

повернути час назад, змінити створене у житті, відповідальність перед собою, 

неприпустимість повторних шлюбів, – ось моральні чинники,  які в давнину 

формували  рівень світосприймання та виховання молоді: Ой вийду я на гороньку, – 

Висока гора: Куди гляну, подивлюся, – Чужа сторона. З тої гори високої Вітронько 

шумить; Десь за мною, сиротою, Родина тужить[179; 222].  

Зображення у жіночих піснях українського народу «чужини», «чужого», «чужої 

сторони»  розкриває нам уявлення про почуття ліричного героя, внутрішній 

роздвоєний стан душі, ненависть до нерідних людей, яку водночас супроводжує 

спокійна покірність батькам чи то Долі: Рано замуж оддала У чужую сторону, У 

виликую сім’ю [9]; А чужа сторона І без вітру шумить. Чужа мати, чужий батько 

– І не б’ють, то болить[145; 92]; Виряджала мати дочку В чужу сторіночку. В 

чужу сторіночку, Між чужії люде… [83; 261–262]; Дала мене мати  В тяжкую 

неволю [179; 241]. 

У такий спосіб заміжня жінка тісно асоціює себе з минулим життям, рідною 

батьківською домівкою, батьком та матірʼю, із територією, де вона ще до весілля 

була щасливою та безтурботною. Попри те зараз  мусить миритися з усіма 

неприємними життєвими випробуваннями, до яких привела зміна сімейного статусу.   
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ВИСНОВКИ 

Жіноча пісня – не надто поширений термін в українській фольклористиці. 

Радше забута, ніж нова, однак ця назва жанрового різновиду поряд з іншими 

(чоловіча, дівоча, парубоча) повністю виправдовує себе, коли йдеться про 

рубрикацію лірики, аналіз її поетики, естетичного наповнення, етичних, 

психологічних,  ментальних особливостей тощо. 

До сьогодні  праць, об’єктами дослідження яких була б жіноча пісня, немає, 

тому простежити становлення цього жанрового різновиду можна лише у студіях, 

присвячених ліриці загалом. 

Перші розвідки родинно-побутової пісенності здійснили у своїх працях поети-

романтики ХІХ століття, поряд із зібраними записами фольклору.  У цих 

фольклористів у спробах рубрикації фольклору не було одностайності через 

використання  географічного чи предметно-тематичного, або ж музичного, чи 

етнографічного принципів класифікації. Тому в класичних дослідженнях лірики, 

здійснених М. Максимовичем, П. Лукашевичем, А. Метлинським, П. Кулішем, 

М. Костомаровим, Вацлавом з Олеська, В. Антоновичем і М. Драгомановим, 

П. Чубинським, Я. Головацьким та ін., зафіксовані найменування «любовні пісні», 

«пісні про кохання», «пісні про жіночу долю». Причому вони змальовують період 

дівоцтва і юнацтва, парубкування, заміжнього життя і вдовиної долі. 

Українські дослідники радянської доби та періоду незалежної України 

продовжили справу своїх попередників. Причому напрацювання ведуться в 

контексті розвитку новочасних наук – естетики, етики, психології, етноестетики та 

ін. Однак і до сьогодні в основі класифікаційного реєстру жанрів фольклору лежить 

традиційний предметно-тематичний принцип, лише в розвідках окремих дослідників 

– намагання започаткувати поділ лірики, в основі якого був би рецептивний метод.  

Таким чином, на основі аналізу текстів родинно-побутової пісенності 

приходимо до такої дефініції цього жанрового різновиду. Отож,  жіноча пісня – це 

жанровий різновид ліричної пісні, в основі якої лежать емоції головної героїні – 

заміжньої жінки, її почуття, переживання, душевні прагнення,   побутові чи сімейні   
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перипетії. Формально таким пісням властиві безсюжетність, монологізм, відсутність 

довгих діалогів, драматизм, інтимність почувань ліричної героїні.  

Вважаємо, що залежно від того, хто є первісним творцем пісні, хто є головним 

носієм тих емоцій, і має визначатися цей жанровий різновид. Саме ці ознаки 

народної пісні, на нашу думку,  мусять бути основоположними для класифікації 

жанрів пісенного фольклору.    Це твердження є визначальним для поняття жанру.  

В основу ліричних колізій тексту покладена драма родинного життя, чим 

жіноча пісня близька до балад. Та на відміну від них жіноча пісня не сповнена 

такого  високого ступеню трагізму, який би призвів до вбивства чи самогубства, що 

зазвичай властиво майже кожній баладі.  

Баладній пісні притаманне  етичне наповнення, тоді як жіноча у своїх 

найкращих зразках сповнена естетичної довершеності.  

В основі жіночої пісні потужна естетична функція. Пейзажні замальовки, 

велика кількість метафор, неповторних художніх образів (людей  та явищ природи), 

відтворення глибоких душевних переживань – усе це характерно для 

сюжетотворення народної пісні, автором якої є одружена жінка.  

Зауважмо, що у ліричній пісні, переважно, знівельовано соціальний стасус, 

який не визначає долю ліричного героя твору. Нещасними одаково бувають як бідні, 

так і багаті, як селянки, так і панянки. 

Образи природи вжіночій пісні символічні, наділені більшою «живучістю», 

колоритністю. Тут фіксуємо велику кількість метафор, епітетів,  порівнянь тощо. 

Причому у ліричних текстах, на відміну від баладних, трапляються й жартівливі 

порівняльні звороти. Природа у жіночій пісенності – не лише елемент пейзажу (як 

найчастіше у баладній пісні), а персоніфікована особа, співрозмовник для жінки. 

Завдяки багатому арсеналухудожніх образів жіноча пісня змогла краще оформитися 

серед інших жанрів через свій порівняно «молодий вік» та пізніше становлення   на 

фольклорному поприщі. 

Аналіз обидвох жанрів на образному, сюжетному, символічному, поетико-

естетичному рівнях свідчить про їх неодночасне становлення. Попри це все ж існує 

ряд спільностей,  які стверджують генетичну спорідненість і взаємодоповнення 
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окремих образів та мотивів досліджуваних жанрів. Серед спільних образів виявлено 

найпоширеніші образ Дунаю, дочки-пташки, мотив повторного шлюбу, 

метаморфози, переправи через річку тощо. 

Близькі і тематично і настроєво до жіночих пісень весільні. Жіноча доля з 

усіма нюансами ліричних почувань настільки органічно входить в родинно-

обрядовий текст, що відділити де весільна, а де жіноча пісня майже неможливо. 

Тому єдиним показником тут може бути тільки присутність або ж відсутність 

обрядового контексту. Яскравий приклад – мотив посилання невістки по воду. Це 

відомий весільний ритуал, який має дуже давню історію. У весільних піснях він 

сприймається як належне. Навіть як жарт. Натомість у жіночій пісні він може 

набувати драматичного, навіть  трагічного забарвлення. Такі ж емоції викликають в 

ліричній пісні і звичні для обрядової практики вимоги до невістки – помити ноги, 

заслати постіль, помазати стіни, попрати шмаття, замести хату тощо. Все це 

свідчення того, що подібні настрої увійшли в пісенний текст тоді, коли такі 

ініціаційні випробування невістки втратили свою силу і збереглися лише де-не-де 

рудиментарно, а тому не сприймалися як норма, навіть як анахронізм.    

І все ж величезна кількість образів природи, солярно-астральна символіка 

(місяченько, сонейко, зіройки), природні стихії та явища (вихор, дощ, туман, чорна 

хмара тощо), багатий рослинний світ (калинойка, рута-мʼята, барвінок, гіркий 

полин, яра пшениченька, горох стручковатий), орнітоморфні образи (зозуля, 

голубка, перепеличка, орел і багато інших) промовисто свідчать про спільну 

генетику лірики та весільної пісенності.  

Темпоральний пріоритет весільних пісень в порівнянні  з жіночими ліричними  

оприявлюють мотиви з міфологічним наповнення текстів, відсутність емоційного 

протесту жінки проти принизливих дій з боку родини молодого, які детермінуються 

ритуальними нормами. Родинно-побутова  ж пісенність – як повноцінна наступниця 

– успадкувала   здебільшого ряд найяскравіших компонентів шлюбного обряду 

лише через їх естетичну, а надто емоційно-психологічну насиченість.  

Естетика ліричної пісні бідніша від весільної, щоправда і не в кількості епітетів 

чи порівнянь, не в бідності образної системи чи відсутності оригінальних сюжетних 
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ситуацій. Той чи інший образ або мотив, простежений в цих двох різновидах 

народної поезії, змальовано з різною емоційною насиченістю. Сумні події ліричної 

поезії зображені не так яскраво, як у весільній пісні.  

Національну специфіку української пісні детермінує низка незалежних  

чинників, серед яких – географічно-кліматичні характеристики регіону, історія 

народу, його ментальність, світоглядні фактори.  

Як засвідчують порівняльні студії, в українській жіночій ліриці молодиця – у 

переважній більшості текстів – гідна, порядна, сильна духом жінка, яка вміє 

постояти за себе перед недобрим чоловіком чи злою свекрухою. Вона  покірна, але 

не дозволяє бути приниженою. Чиста серцем, вона щиро кохає чоловіка, прощаючи 

йому зради або намагаючись напоумити і відговорити  від осуду односельців.  

Важливе місце у ліриці займає тема співжиття із нелюбом або ж із п’яницею. Жінка 

відмовляється жити із немилим, вважаючи краще померти, аніж йти проти совісті та 

серця. Дбайливу матір, невістку, дружину-господиню здебільшого хвалять її рідні, 

хоча не рідкісним винятком є велика кількість жіночих пісень з мотивами 

нещасливого життя з чоловіком, а надто – зі злою свекрухою. Портретна 

характеристика жіночих образів (порівняно з сусідами) – найяскравіша саме в 

українському фольклорі, адже в народнопісенних текстах перед нами постає 

вродлива жінка. Тоді як у білоруських піснях зовнішність зображена не так виразно, 

а в російських жіночих піснях портретування молодиці практично відсутнє. 

Жіночі образи у білоруських текстах здебільшого також забарвлені позитивно, 

хоча дещо відрізняються від українських. Пісні часто носять сумний характер саме 

через тугу за домівкою, через нарікання на батьків та долю, відчутно, що 

пошлюблення було примусовим частіше, ніж в українців. Молодиця у білоруській 

ліриці нарікає на нелюбого чоловіка, бажаючи позбавити себе життя. Почасти це 

виглядає як погрози через слабкодухість і розгубленість. Частими мотивами тут – 

побиття дружиною свого чоловіка, однак такі тексти перейняті швидше 

жартівливим настроєм зображення, аніж реальним змалюванням бійки. Численні 

приклади пісень білорусів свідчать про не надто працьовиту вдачу жінок, натомість 

рясніють мотивами убивства жінками своїх чоловіків. 
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Лірична пісенність росіян представлена яскравими прикладами жіночих 

образів, які у порівнянні з білоруськими і надто українськими мають протилежне 

забарвлення. Аналіз  засвідчує збірний образ ледачої молодиці, яка, очевидно, 

взагалі позбавлена роботи.  Вона мріє позбутися домашнього господарства, а замість 

того наказує придбати коштовностей чи хутра. Проте це, виявляється, не 

найбільший її «гріх».  Із численних текстів бачимо, що шлюби у росіян дуже часто 

укладалися шляхом примусу, а то й через обман. Через те зрозумілим стає 

принизливий стан жінки, причини чоловікових побоїв чи проблема жіночого 

алкоголізму, що найчастіше змальовано у російській жіночій ліриці. Перед нами – 

духовно слабка особистість, психологічну поведінку якої іноді годі зрозуміти. Один 

з показових мотивів – молодиця у розпачі звертається до диких звірів роздерти її 

через життєві розчарування. До того ж підсилюють враження і негативні стосунки з 

батьками, адже найчастіше донька обманює їх. Ще одним проявом характеру 

жіноцтва у російських текстах є жорстокість. Ця тема репрезентована численними 

сюжетами, які змальовують жіночі бійки, цілі розбійницькі напади за участю жінок, 

глузливе, вороже ставлення до старшого за віком чоловіка, убивства через сімейні 

незгоди, ненависть чи зраду. У таких піснях, виявляється, фізична сила, міць та 

вправність жінки є перевагою. Негативний фольклорний образ коханця також 

найчастіше виявлено в ліриці росіян. Серед найпоказовіших мотивів – розмова з 

чорною хмарою з проханням вбити чоловіка, а залишити коханця; бажання смерті 

коханця, аби не дістався жодній з інших жінок; розлучниця намовляє чужого 

чоловіка до вбивства всієї його сімʼї тощо.    

Унаслідок проведеного аналізу стає зрозуміло, що побудова родинних 

відносин, характер особистості, зокрема жінки, її поведінка у складних життєвих 

ситуаціях, побут, бачення ліричним героєм ціннісних категорій щастя, кохання, 

ідеалу зразкової сімʼї, дружини, чоловіка у народнопісенних жіночих текстах 

українського, російського та білоруського народів мають різну інтерпретацію та 

видають протилежні способи мислення. 

В українській в ліричній жіночій пісні головна героїня найчастіше апелює до 

матері. Тексти, сюжетом яких є стосунки між донькою та батьком чи матірʼю, 
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акумулюють найтепліші почуття любові, поваги до старших. Мати співчуває, 

підтримує, навчає, радить коритися чоловікові, проявляти терпіння тощо. 

Відповідна й символічна означуваність цього образу – рожа, біла тополя, голубка, 

зозулька і под.  

Білоруські жіночі пісні, на перший погляд, видаються схожими до 

українських, проте в них більша пошана батька. У  плані настанови на спільне 

сімейне життя передусім важать батьківська порада, підтримка, а іноді і фізична 

підмога. 

Аналіз російського фольклору наштовхує на думку про знецінення моральних 

та етичних критеріїв традиційної поведінки у сімʼї та родині. Стосунки у таких 

піснях набувають іншого характеру, адже жінка не виявляє тугу за батьками, за 

ріднею. Образи батька та матері практично відсутні в описі родинно-побутової 

сфери. 

Найвиразніше описаним, після жіночого, є образ чоловіка. Українська лірика 

змальовує найрізноманітніші ситуації сімейного життя за участю цього персонажа. 

Зазвичай молодиці щастить у шлюбі, коханий допомагає у побуті, захищає перед 

свекрами, найбільше – свекрухою, дбайливо веде господарство. Таких прикладів 

спостерігаємо справді багато у текстах жіночих пісень. Дещо неоднозначно 

національні традиції українців представляють нерівний шлюб – зі «стариганиськом» 

або ж із «недоростком». Найчастіше таке одруження відбувається із примусу, бо ні 

до старого, ні до юного молодиця не проявляє світлих почуттів, постійно 

висміюючи їх та нарікаючи на долю. Зразок родинної ідилії – одруження із рівнею, 

однак, зауважмо, що і серед «нерівних» шлюбів у фольклорі існують такі, де 

дружина цінує свою пару, а він уміє мудро «напоумити» молодицю-гульвісу чи 

неробу. Нерідко після смерті старшого чи молодшого за себе дружина шкодує за 

втраченим сімейним затишком, зовсім не радіючи новому,  рівному за віком, проте 

нелюбому чоловікові.  

Пісенні тексти розвивають безліч тем, лейтмотивом яких є поганий, невірний, 

злий, ненависний, ревнивий чоловік,  пʼяниця, забіяка чи  зрадник. Сюжетна гама 

таких пісень різноманітна. Яскраво український колорит таких народнопісенних 
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зразків забезпечує почуття свободи, глибока емоційність жіноцтва, оптимізм, гарне 

почуття гумору, глибокий вираз почуттів,  толерантне ставлення. 

Білоруські пісні схожі тематикою, однак трохи  інакший прояв емоцій дещо 

різнить ці тексти з українськими. Чоловік в аналізованих зразках лірики, 

здебільшого, – позитивно зображений: він помічник та захисник дружини. Серед 

негативних його якостей, які змальовано досить часто, – бунтарство, гнів, п’янство, 

зрадництво, злодійство. Окремі мотиви своїм виявом загострення емоцій роблять 

цей фольклор ближчим до російського. Негативно змальований у білоруських 

піснях (що різнить з українськими і наближає до російських) образ зятя, його 

неприязне ставлення до тещі, постійні кпини та словесні перепалки. 

Російський фольклор багатий на описи зовнішності чоловічих персонажів, 

причому найколоритніше вдається змалювати чоловіка у піснях саме дружині. 

Навіть цією характеристикою вдається вкрай негативно зобразити, 

охарактеризувати його психологічний портрет. Лінивець, ревнивець, брехун, 

зрадник, п’яниця, бандит – ось неповний список найменувань чоловіка з погляду 

його вчинків. До речі, образ ревнивого чоловіка (на відміну від українського та 

білоруського фольклору) – жорстокий, практично ніколи у російській ліриці тема 

ревнощів не набуває жартівливого змісту. Велика кількість мотивів у російській 

ліриці промовисто вказує на вкрай нелегке сімейне життя саме через нестерпне 

становище  жінки, її приниження.  

У всіх трьох аналізованих текстових масивах образ свекрухи найколоритніший 

в українських піснях.  Яскрава поетика (влучні порівняння, метафори, епітети) у 

таких текстах ілюструє ментальність українців, передаючи особливе ставлення з 

іронією, підтримкою або ж негативом до стосунків між невісткою та свекрухою.  У 

жіночій ліриці змальовані різноманітні ситуації сімейного життя, в тому числі 

типові конфлікти і перипетії двох родів, які в весільних піснях закріплені на 

ритуальному рівні. Настроєве забарвлення таких текстів має широку амплітуду 

почувань – від драматичного до жартівливого. Чимало  українських зразків подає 

приязні стосунки між свекрухою й невісткою. 
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Велика кількість білоруської лірики – це переклади українських оригіналів, а 

тому піддавати серйозним порівняльним дослідженням такі тексти інколи здається 

марною справою. Серед тієї частини текстів, які все ж претендують на 

оригінальність, відчувається більша патріархальність білоруської сім’ї – 

пошанування батька і, зокрема, свекра. Причому цей образ представлений як у 

позитивному (опіка невістки, поміч, допомога з дитиною тощо), так і в негативному 

забарвленні (по суті, традиційні «функції» свекрухи в них виконує свекор). 

Найменше інформації про чоловікову рідню знаходимо у російських жіночих 

піснях. Молодиця виражає зневагу до вороже налаштованих до неї свекрів. Якщо в 

українських та білоруських текстах діапазон ставлення до синової дружини – від 

негативного до нейтрального чи родинного, то пісенність росіян якнайпоказовіше 

демонструє приклад ненависних родичів чоловіка, акумулюючи трагізм ситуації у 

змальованих жіночих долях.    

Аналіз народної спадщини засвідчує особливе ставлення у ній людства  до 

природніх сил, птахів, стихій,  таємничого неосяжного Космосу. Символіка 

солярної образності найбільше асоційована з ліричними героями пісні, з 

вираженням їх почувань та настроїв. Нерідко ці образи персоніфікують такі 

абстрактні поняття як Щастя, Долю, Любов тощо.  

В російській жіночій ліриці, в порівнянні з українською, образи небесних світил 

трапляються вкрай рідко. В білорусів їх більше, але і кількісно й емоційно вони все 

ж поступаються українським.   

За допомогою образів, що позначають атмосферні явища природи, у фольклорі 

найчастіше змальовано емоційно-психологічний стан людини. Образи хмари, 

туману, дощу, грому зазвичай викликають сильні емоції, оскільки ілюструють 

радше негативні, ніж нейтрально забарвлені, почуття морочіння, обману, 

незадоволення, суму, ревнощів, злості й под. У російських піснях деякі образи 

(наприклад, хмари)  виступають символами ненависті та смерті, тому негативні 

асоціації у таких текстах загострюються. Також особливістю цих пісень є певною 

мірою перебільшений страх, під впливом якого персонаж не шанує чи обожествляє 

ту чи іншу природню силу, а навпаки – боїться її і зневажає, хоч і просить помочі. 
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Деякі образи служать для підсилення змалювання певних жартівливих, іронічних 

картин у жіночій пісні, хоча це знаходимо переважно у  народній пісні українців.  

Українській, білоруській ліриці найчастіше притаманні образи дощу, вітру, 

блискавки, туману, тоді як у російських піснях знаходимо образи морозу, снігу, 

хуртовини тощо.  Очевидно, такі відмінності зумовлені кліматичними показниками.  

Таку ж природно-кліматичну детермінованість проявляють у жіночих піснях і 

орнітоморфні образи.   В українських текстах найчастіше це – орел; соловейко 

рябенький; голубчик; сивая голубка; сокіл; синиці; галка; дівчина-орлечина, 

перепеличенька; соловейко; журавка-муравка; зозулейка; пава; сіра утка; любилися, 

як у лісі голубоньків пара; соловей, золоте перо; горобчик; чорний ворон; сиві гуси  

та ін.), у білоруських піснях – белы гускі; шэрае уця; ластаўкі; журавка; 

салавеюшка; шэрая зязюля та ін.., а у російському фольклорі –лебедушка; гуси 

серые; утушка луговая та ін.  

У фольклорній спадщині  усіх трьох народів найчастіше образи птахів  

використовуються для створення пейзажної атрибутики, хоча можуть уособлювати 

саму жінку чи чоловіка, а також їхніх співбесідників.  

З давніх давен людина тісно співіснує з природою, рослинним світом, світом 

дерев та квітучих рослин, оспівуючи, змальовуючи їх у численних зразках народної 

лірики. Попри те кожен народ по-різному ідентифікує, зображає, оцінює себе та 

навколишній світ.  

Перша відмінність, яка привертає увагу – це більша кількість рослин культурного 

походження в українському фольклорі, порівняно з російським. 

Зазвичай фітоніми (рослини, ягоди, квіти) наділені позитивним значенням (укр. 

зелена муравонька, пшениченька, зелений овес; білор. каліна чырвоная, у тры рады 

саджоная), хоча нерідко за їх допомогою відображено негативні сторони життя 

героїв пісні (укр. як одна коноплиночка в полі; полин; білор. зарасла ж ужо 

дарожка калінай).   Образи рослин поліфункціональні, несуть безліч символічних 

значень, збагачені найрізноманітнішими семантичними відтінками. 

Жіноча пісня українців (на відміну від російського та почасти білоруського 

фольклору) – яскравий зразок вияву народного гумору; жартівливі ситуації 
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змальовані у багатьох мотивах, де часто центральними   є саме рослини (укр. 

кропива, біб, горох та ін.)  як повноцінні персонажі  твору. Серед прикладів жіночої 

лірики росіян практично неможливо виокремити  сюжети, в основі яких – хоча б 

натяк на потішне, жартівливе  змалювання будь-якої сфери людських стосунків.  

Характерне для  жіночих пісень і використання образів дерев, більшість 

символічних значень яких – позитивно забарвлені. В українській ліриці 

переважають фруктові груша, вишня, яблуня , в той час як у російському та 

білоруському  фольклорі елементами пейзажу є  неплодова деревина (рос. еллинка, 

березонька, кудрявая орешина; білор. кляновая лісціначка; арэшу мой, арэшу; 

дробный ельнічок, бярэзнычок). 

Цікавою особливістю російських жіночих пісень є використання в їхніх текстах 

образів дерев переважно жіночої статі. Тоді як українська та білоруська лірика 

мають у своєму вжитку й велику кількість «чоловічих» дендронімів. 

Образи квітів (цвіт, плоди)  найчастіше знаходимо в українських фольклорних 

текстах. У складі метафори, розгорнених образних порівнянь, синтаксичного чи 

психологічного паралелізму  вони творять гармонійні пейзажі, надають їм 

живучості, наділяючи  певне людське почуття чи природнє явище естетичного 

смислу. Емоційно забарвлена рослинна лексика в жіночій пісенності (укр. матюнка-

вишенька,  ой піду я лужком-бережком, як маковий цвіт; білор. рабіна, рабіначка, 

рабіна мая та ін.)  служить для зображення глибокого виразу почуттів, розкриття 

душі ліричного героя.  

Немало фітоморфних образів є і в білоруському фольклорі, проте 

найдовершеніші у плані естетики художні образи та мотиви – перекладені з 

українського, інколи – з російського фольклору. Це засвідчує неточності у 

римуванні, наголосах та певних змістових невідповідностях.  

Тексти російських жіночих пісень свідчать про скупість сюжетів, провідна роль 

творення яких належить будь-яким образам рослинного світу. При чому варто 

сказати, що дівочі (необрядові), весільні (обрядові) російські пісні наділені значно 

більшою кількістю художніх яскравих образів-символів, ніж жіноча поезія. У 

результаті проведеного дослідження виявилося, що у текстах вони здебільшого є 
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звичайними елементами пейзажу, можуть мати (як  в українській та білоруській 

ліриці)  позитивне і негативне забарвлення.  Традиційна фольклорна символіка 

росіян у своєму арсеналі містить переважно ті рослинні образи, які найточніше 

відображають їх географію, клімат, природнє середовище: береза, ельничек, сосна, 

рябинушка, цветок і под.  

Таким чином, стає мотивованою пряма залежність великої / малої кількості 

фітонімів у фольклорних текстах до того народу, який проживає територіально саме 

в цьому багатому/ скупому природньому середовищі.  

Проте зауважмо, що таке взаємодоповнення не є єдиним та визначальним у 

характеристиці образно-символічної чи естетичної системи того чи того народу. 

Естетичне наповнення жіночих текстів, вміння спостерегти прекрасне навколо 

залежить не лише від зовнішніх чинників (географії, клімату тощо), а й від 

внутрішнього стану ліричного героя, тобто ментальності авторки пісні, від її 

морально-етичних цінностей, якостей, рис харатеру, ставлення до природи, одним 

словом, від внутрішнього простору людини, на що звертали увагу представники 

культурно-історичної школи.  

У фольклорних зразках різних народів сприйняття того чи іншого образу 

неоднакове, інколи нейтральне, інколи ж навіть протилежне. В одній пісні об’єкт 

зображення має полісимволічне значення, тоді як інший текст не надає йому ні 

поетичного, ні символічного змісту, ні естетичного навантаження. Це сприйняття 

навколишнього світу залежить насамперед від внутрішнього світу ліричного героя.  

Мала кількість художніх образів, їх символічних змістів, міфологічних значень і 

т.д. у фольклорі характеризує не лише бідне навколишнє середовище чи неувагу 

творця народної спадщини до свого оточення. Таке явище може спричинитися 

відстутністю міфопоетичної свідомості та знань, які мали б єднати ліричного героя 

(творця пісні)  зі своїми витоками, відбиваючи цей зв’язок  у фольклорі.  

Порівняльні студії фольклорних зразків різних національностей дозволяють 

вивчити не лише об’єкти чи способи творення прекрасного, а й виокремити 

ментальні особливості його творців. В нашому випадку – в постаті жінки. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


209 
 

Велику кількість образних і символічних значень у жіночій ліриці мають образи 

тварин. Однак в тому чи іншому фольклоріїх частотність різна. В українській 

жіночій ліриці вони – найбільш кількісні у відтворенні різноманітних смислових 

навантажень у пісенних текстах. Найпоширеніші мотиви з образами-символами 

тварин: суперечки між членами родини через домашню господарку; домашня 

худоба  як показник заможності молодиці чи її нової родини; праця білягосподарки 

як одне з перших випробувань для невістки (доглянути і не проспати); кінь чи 

корова – живий товар для закладання у шинку на випадок безгрошів’я; наявність 

коня у молодої пари – найчастіше свідчення хорошого, працьовитого чоловіка; 

ставлення до невістки детермінує аналогічне ставлення до її речей, в т.ч. 

«приведеної худоби»; образи тварин у пісні як засіб для відтворення жартівливих, 

драматичних, емоційно наснажених життєвих замальовок та ін. 

Символічних забарвлень в українських текстах набувають  такі образи,  як: 

корова, в т. ч. доїння  (достаток, спокій у родині), воли (промайнулі літа дівоцтва та 

юності), овечка (дурень),  свиня (ненажера, замазура) і под. Досить частим явищем в 

українських ліричних текстах є зображення жартівливо-комічних сцен із життя 

молодиці та її оточення. Використання тваринної символіки у таких сюжетах 

створює яскраво український колорит народного гумору. 

Образи тварин у білоруському фольклорі – не дуже частотні у жіночій 

пісенності. Якщо ж не братии до уваги  очевидні варіації-переклади українських, то 

вони становлять найменшу кількість серед усіх аналізованих.  

Найпоширенішими і найколоритнішими з погляду поетики у білоруських 

піснях є ті ж мотиви та образи, які найчастіше  представлені саме в українських 

текстах. Про це свідчить порівняльний аналіз сюжетики текстів: сварки між 

невісткою та свекрами через недогляд худоби; упереджене ставлення до тварини 

через негативне сприйняття її власниці (свекрухи, невістки тощо); пошана до 

тварин; допомога молодиці своєму чоловікові у полі «воли поганяти» та ін. 

Метафорично змальований образ вола, який символізує тугу за безтурботним 

життям до заміжжя.  
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Таким чином, яскраві приклади поетичної образності представлені саме у 

перекладних текстах, а суто білоруський фольклор з явними ознаками білоруської 

мови досить бідний. 

Мінімум символічного забарвлення несуть образи тварин у жіночих піснях 

росіян.  По-перше, порівняно з українськими текстами вони представлені у меншій 

кількості, проте численніші, ніж у білоруському фольклорі. Другою знаковою 

особливістю практично усіх тваринних образів у  ліриці росіян є їхнє вкрай 

негативне забарвлення.Образ свійської худоби у пісні про хорошу господиню 

найчастіше є визначальним для того, аби молодиця підтвердила цей статус. У 

російських піснях жінка практично завжди виявляє незадоволення і нелюбов до 

праці, вимагаючи натомість від  чоловіка безтурботного життя. 

Ще однією ознакою російської лірики, зовсім не притаманною пісенності 

українців та білорусів,  є наявність у ній образів диких звірів. Вони використані у 

сюжетах для порівняння з чоловіковими батьками  або ж навпаки – так  нова родина 

характеризує свою невістку. 

Загалом же, як бачимо, у фольклорі білорусів, українців і росіян тваринні 

образивиконують у тексті декілька функцій, передають певні символічні значення 

чи смислові позитивні або негативні забарвлення. Своєю частотністю та яскравою 

колоритністю все ж доводять власну значимість для поетики та естетичної 

довершеності жіночої пісні загалом. Втім,  у фольклорі кожного народу по-різному. 

Під час аналізуукраїнської жіночої пісенності було виокремлено ряд питомо 

національних образів-понять. Деякі з них властиві саме фольклору українців, інші 

(наприклад, образ Дунаю) розповсюджені в багатьох інших словʼянських народів. 

Проте одні та другі у сукупності з іншими образами і поетичними засобами творять 

національну формулу естетичного мислення, ментальних особливостей українців, 

формують власні етичні та психологічні критерії мислення етносу. 

Образ білої постелі в українській жіночій ліриці символізує покору молодиці 

перед новою родиною. У відносинах жінки та чоловіка цей образ наділений 

глибшим змістом, оскільки, окрім покірності у шлюбі, біла, чиста, вчасно застелена 

постіль уособлює щасливе заміжжя та жіночу долю, мирне сімейне життя. Якщо ж 
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цей обʼєкт домашнього побуту у пісні потрапляє до рук ненависного, нелюбого 

чоловіка, то у такий спосіб через символічну картину розкидання застеленої ковдри 

ілюструє руйнування щасливих стосунків.   

Образ  Долі, один із самобутніх ідентифікаторів української жіночої пісні, може 

містити у собі декілька значеннєвих відтінків. Дуже часто це поняття уособлює 

нелегке життя молодиці, інколи – її чоловіка-пʼяницю чи гультяя. Також воно може 

позначати своєрідну персоніфіковану вищу силу, або ж присуд чи вирок. Вірячи у 

це, людина чи то намагається випросити кращої долі у міфічного божества, чи 

приймає важкі обставини як прижиттєвий Божий суд.   

Незважаючи на універсальність,  поняття-гідронімДунай в українських жіночих 

піснях втілюється у кількох мотивах і має свої характерні особливості. Зокрема, він 

присутній у мотиві трагічної картини утоплення молодиці, адже смерть відбувається 

саме біля цієї річки. Образ Дунаю містить  символічне значення межі між добром і 

злом, своєю і чужою стороною, куди батьки віддали заміж. Біля Дунаю 

відбуваються найтрагічніші моменти у житті молодиці, зрештою, туди вона 

збирається після своєї смерті.  

Широке коло фітонімів в національній системі образів представлено небідно. 

Серед найколоритніших – образ коноплі. Виступаючи прототипом молодиці, він 

набуває додаткових відтінків значення. Цей фітонім втілює приниження жінки, яку, 

як коноплю, «у болото втоптали».  

Лучина – в українській жіночій пісні втілення світла і тепла. Аналіз цього 

образу дає бідстави виокремити декілька його функцій.  Загалом, залити лучину 

означає погасити все світле й тепле, що є в жінці. Щодо персонажів жіночої 

пісенності, яких може уособлювати образ лучини (ліщини), то насамперед це 

молодиця, вогонь якої «залили водою».  

Нагайка-дротянка – символ нелегкого життя, втілення жіночої неволі й недолі 

у чоловіковому домі через ревнощі та гнівливий характер чоловіка. Одначе в деяких 

випадках вона зображена іронічно: нагаєчка, із трьох дротів звита; нагаєчка-

дротяночка і под. Видно жінка усвідомлює, що заслуговує на покарання та все ж 

сподівається його уникнути.  
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Узагальнене абстрактне поняття на позначення біди, жіночого нещастя 

відіграє одну з провідних ролей у становленні поетики української лірики. Ці образи 

реалізовані у декількох асоціативних варіантах (три біди, три журби, п’ять досад, 

три колоси  в стозі і под.).   

Антиномічний образ «своєї» і «чужої» сторони, поширений у казковій прозі, 

присутній також і в жіночій пісенності українців. Характерним є використання 

цього образу для зображення географічно окреслених меж від місця дитинства, 

юності, люблячих батьків – до чужого краю, невідомої місцевості та немилих 

свекрів чи ненависного чоловіка. У переносному сенсі – цезображення стану душі 

молодиці, яка часто ідеалізує своє втрачене, нарікаючи на нові обставини свого 

сімейного життя.  

Таким чином, проведений нами аналіз українських пісенних текстів у 

порівнянні з аналогічними білоруськими та російськими відповідниками переконує 

в тому, що теза про спільне походження українського, російського та білоруського 

фольклору тривалий час виконувала ідеологічну функцію, яка не підтверджена 

конкретними фактами, сприймалась як аксіома.  

 Ті збіги, які існують, швидше за все спричинені близьким географічним 

розташуванням та запозиченнями.    

 Також надважливим підтвердженням надуманої спорідненості  є кардинальні 

відмінності в основоположних чинниках таких як  ментальність, національний 

світогляд, морально-етичні, естетичні критерії, народнопоетична культура тощо. 
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140. Пастух Н. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. – Львів: 
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фотомеханічним способом. – К., 1958–1959. – Томъ второй. З – Н. / Репринт 
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162. Собрание народных песен П. В. Киреевского: Записи П. И. Якушкина / [ 
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171. Українська фольклористика. Словник-довідник / [Укладання і загальна 
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друге. – Дрогобич: Відродження, 2008. – 686 с. 
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Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Михалевич Ірина. Ремінісценції весільної естетики в народній любовній 

ліриці / І. Михалевич // Літературознавство. Фольклористика. 

Культурологія. Збірник наукових праць. – Вип. 18–20. – Черкаси: Видавець 

Чабаненко Ю.А., 2015. – 480 с. – С. 114–124.   

2. Михалевич Ірина. Взаємодія образних систем балад та жіночих ліричних 

пісень / І. Михалевич // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. 

праць, присвячений професору Лідії Дунаєвській. – Вип. 41. – К., 2015. – С. 

170–180. 

3. Михалевич Ірина. Семантика тваринних образів у жіночих піснях українців, 

білорусів і росіян в естетично-господарському аспекті / І. Михалевич // 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Філологія. – 2016. – Випуск 23. – Т.1. – 122 с. – С.40–43.   

4. Михалевич Ірина. Солярно-метеорологічні обʼєкти українських жіночих 

пісень та їх роль в образотворенні / І. Михалевич // Science and Education a 

New Dimension. Humanities and Social Sciences, IV (18), Issue : 109, 2016.  

5. Михалевич Ірина.  Образ свекрухи в українській жіночій ліриці / 

І. Михалевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Філологія. – 2017. – Випуск 30. – Т. 1. – 152 с. – С. 36–38.  

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Хілько Ірина. Жанрова специфіка української жіночої пісні / І. Хілько // 

День науки: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 листоп. 2011 

р. / за заг. ред. Ю.О. Шепеля. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2011. – 120 с. – 

С.74–80. 

2. Михалевич Ірина. Про деякі символи української жіночої пісні та їхню 

ґенезу / І. Михалевич // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 
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перспективи досліджень» (14–15 травня 2014 року): у 3 т. Т. 3. – Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 432 с. – С. 156–159.  

3. Михалевич Ірина. Образи рослинного світу в українській жіночій пісні / 

І. Михалевич // Матеріали науково-практичної конференції «Восьмі 

всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській» (17–27 травня 2015 року). – К.: Київ. націон. ун-т ім. Т. 

Шевченка, 2015. – 84 с. – С. 40–42.   

4. Михалевич Ірина. До історії класифікації української ліричної пісні / 

І. Михалевич // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (12–13 травня 2015 року): у 3 т. Т. 1. – Луцьк: Східноєвроп. нац. 
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