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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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

про кохання, родинно-побутова, пісня про сімейне життя) становить вагомий 

пласт національної культури українців, в якому відбилися найпотаємніші 

почування народу. Його формування відбувалося століттями. Сьогодні ж 

спостерігаємо зворотній процес, коли відомі зразки поступово відходять з 

активного ужитку в пасивну пам’ять носіїв, а деякі збереглися вже у збірниках 

фольклору, та й то подекуди з неточностями, допущеними записувачами та 

внесені редакторами. Починаючи з доби романтизму, лірична поезія стала 

об’єктом уваги науковців. 

На жаль, тексти, якими на сьогодні оперує фольклористична наука, вже  

перебувають, образно кажучи, «в запасниках великого музею народної 

спадщини». Завдяки існуванню цих «фондів» ученим вдалося вже в наші дні 

з’ясувати чимало питань, пов’язаних зі специфікою почувань українців, їх побуту, 

особливостей звичаєвого права, втілених у пісенних текстах. У зв’язку зі з’явою 

нових методів дослідження,  виникла тенденція розгляду цих пісень під іншими 

кутами зору. Відтак рубрикація народної лірики з усталеного тематичного 

критерію у сучасному суспільстві утратила актуальність, мігруючи в сфери 

етноестетики, етнопсихології, педагогіки, етики, естетики, філософських учень, 

новітніх гендерних напрацювань. Велика кількість нових термінів на позначення 

цього жанру свідчить про назрілу потребу систематизації усього пласту 

необрядового фольклору.  

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

чоловічі пісні), в основі якої покладено рецептивний принцип, не надто поширена 

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

щоб простежити історію його становлення, потрібно проаналізувати вивчення 

необрядової пісенності загалом. 

Народна лірика була предметом студій багатьох українських фольклористів 

та етнографів. Вагомий внесок у справу архівування та дослідження ліричної 

пісенності зробили Микола Костомаров, Михайло Максимович, 

Павло Чубинський, Микола Сумцов, Філарет Колесса, Пантелеймон Куліш, 

Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Іван Франко та ін. Плідним на 

вивчення родинно-побутової творчості виявився внесок Олексія Дея, 

Наталії Шумади, Степана Мишанича, Петра Будівського, Івана Денисюка, 

Віктора Давидюка, Любові Копаниці, Ярослава Гарасима та багатьох ін. Коло 

зацікавлень цих дослідників різноманітне:  жанри ліричних текстів, їх 

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

образо- та сюжетотворення народних пісень тощо. Та все ж, попри немалу 

репрезентативність у дослідницькому плані, деякі аспекти напрацювань все ж 

потребують уточнень. Зокрема,  у класифікації народнопісенних жанрів все ще 

переважає предметно-тематичний принцип, який нехтує внутрішніми почуттями 

автора. Використання ж названого принципу нівелює сам жанр лірики, 

зараховуючи, наприклад, до пісень про кохання тексти про сумну жіночу долю, 

тему батьківства, стосунки між кумами, закоханими, одруженими тощо. 
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Переконливішим було б застосування підходу, за яким варто аналізувати 

ліричний текст, враховуючи образ власне творця пісні, його внутрішній стан, 

переживання, характер. Жіноча пісня як жанровий різновид ліричної змальовує 

життя молодиці після весілля, а це – величезний відтинок часу в житті жінки, з 

його побутовими проблемами, радощами і труднощами. Тому інтерпретація 

народнопісенних зразків, в основі якої рецептивний метод, дасть змогу по-новому 

проаналізувати, зрозуміти образ жінки в українських родинно-побутових піснях.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зазначені 

проблеми є складником комплексної теми «Українська література: Традиції і 

сучасність» кафедри української літератури факультету філології та журналістики 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  

Мета дисертації полягає у з’ясуванні своєрідності жанрового різновиду 

«жіночої» пісні, у розкритті особливостей поетичних засобів, образо- та 

сюжетотворення, у дослідженні символіки, етноестетичних уявлень українців, а 

також у вивченні національних особливостей текстів українців, білорусів та 

росіян на основі порівняльних студій. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– висвітлити історію дослідження ліричної родинно-побутової пісні;  

– обґрунтувати доцільність виокремлення поняття «жіноча пісня», 

з’ясувати становлення, характерні ознаки цього жанрового різновиду; 

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

– розкрити найпоширеніші сюжетотвірні мотиви жіночої лірики; 

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

символіку найпоширеніших образів; 

– узагальнити поетично-емоційну характеристику української жінки, 

морально-етичні, естетичні, світоглядові, психоемоційні чинники та їх 

вплив на становлення жіночої особистості;  

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

– розкрити самобутність української жіночої пісні на основі порівняльних 

студій (з білоруськими та російськими жіночими текстами). 

Об’єктом дослідження є тексти українських жіночих пісень, уміщені у 

фольклорних всеукраїнських та регіональних збірниках, а також в архівних 

фондах. 

Предмет дослідження – поетико-естетична система української жіночої 

лірики. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові праці 

дослідників народної творчості Михайла Максимовича, Миколи Костомарова, 

Михайла Драгоманова, Якова Головацького, Філарета Колесси, 

Павла Чубинського, Олексія Дея, Любові Копаниці, Петра Будівського, 

Віктора Давидюка, Ярослава Гарасима, Світлани Подолюк та ін. 

Досягнення мети та завдань у дисертації потребують застосування 

необхідного комплексу методів: 

– філологічного – на основі якого здійснено дослідження особливостей 

пісенних зразків та їх коментування; 
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– порівняльно-історичного – використаного для порівняльного вивчення 

функціонування жіночих текстів; 

– системного аналізу – дозволяє здійснити систематизацію родинно-

побутової лірики; 

– рецептивної естетики задля встановлення надійніших критеріїв 

класифікації родинно-побутової лірики, ніж ті, які вважаються 

загальноприйнятими; 

– герменевтики – для втілення авторського бачення специфіки 

становлення різних психоемоційних типів та ситуацій, втілених у 

жіночих піснях українців та найближчих географічно та історично 

сусідніх народів; 

– етнопсихологічного – для виявлення традиційних особистісних 

характеристик образу української жінки, його особливостей в порівнянні 

з аналогічними типажами в пісенності інших народів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це перше в 

українській фольклористиці комплексне дослідження, у якому використано нову 

класифікацію жанрів родинно-побутової поезії з виокремленням на основі 

принципу рецептивної естетики «жіночої» пісні як жанрового різновиду. Це дає 

змогу точніше, комплексніше встановити риси національної ментальності, 

морально-естетичний компонент родинного фольклору, його символіку. 

Специфіка такої рубрикації відкриває можливості по-новому сприймати художній 

текст, образи ліричних героїв та мотивацію їхньої поведінки.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

подальшого дослідження теоретичних питань жанрології, порівняльної 

фольклористики. Загальні положення та висновки можуть бути використані для 

написання посібників, викладання курсів із української фольклористики, 

народознавства, етнології, етики, естетики, укладання словників фольклору. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота була апробована 

на таких міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:  

– Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих науковців «День науки» (2011 р., м. Дніпродзержинськ); 

– «Фестиваль науки» Інституту філології та журналістики 

Східноєвропейського національного університету (2012 р., 2015р.); 

– Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень (м. Луцьк, 

2014р., 2015 р.);  

– Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській (м. Київ, 2015 р.) 

– Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській (м. Київ, 2016 р.) 

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 11 одноосібних 

публікаціях автора, з них 4 статті опубліковано у наукових фахових виданнях 

України, 1 – у закордонному альманасі, 6 – додаткові публікації. 
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Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг дослідження – 228 

сторінок, із них 212 сторінок – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, окреслено проблематику 

дисертації, сформульовано мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

методологічні засади та наслідки апробації результатів дослідження. 

Перший розділ дисертації – «Українська жіноча пісня в наукових 

дослідженнях» – присвячено теоретичному осмисленню жанрових особливостей 

українських народнопісенних текстів, виокремлено найхарактерніші жанротвірні 

ознаки жіночої пісні, запропоновано власний варіант дефініції цього жанрового 

різновиду.  

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…») 

Одним із перших, хто торував шлях на ниві збирачів української 

фольклористики, можна назвати М. 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. ін.  

Солідарна з Максимовичевою рубрикація пісень у збірнику «Pieśni polskie i 

ruskie ludu galicijskiego» В. Залеського, польського етнографа, драматурга, поета, 

відомого як Вацлав з Олеська. 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 ідеться про господарські або історичні події – це справа суто 

чоловіцька. Ось чому до т. зв. жіночих текстів потрапили пастуші, військові, про 

опришків і под.  

Помітне місце в історіографії ліричної пісні займає діяльність «Руської 

трійці», а саме її очільників – М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького. У 

короткій передмові І. Вагилевича «Передговор к народним руским песням» автор 

виокремлює «думи» (по суті, сучасні українські історичні пісні) та «думки» (пісні 

жіноцькі). Таким чином, до другої частини пісень Вагилевич відніс усі (дівочі, 

обрядові, окрім історичних). Такий поділ пісень на чоловічі та жіночі утворився 

умовно саме через сферу стосунку до чоловічої чи жіночої частини населення, 

проте не набув подальшого осмислення та глибшого доопрацювання. 
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Початок осучасненого предметно-тематичного принципу класифікації 

заклав А. Метлинський. Його класифікація, вміщена у «Народных южнорусских 

песнях (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.  

До справи класифікації українського фольклору долучилися свого часу 

яскраві адепти культурно-історичної школи М. Драгоманов та В. Антонович. 

Завдяки їх безпосередній участі у 1874 – 1875 рр. побачив світ двотомний збірник 

«Исторические песни Малорусского народа». У ньому систематизовано історичні 

пісні відповідно до певних історичних епох. Щодо поділу необрядових пісень, то, 

на думку М. Драгоманова, їх варто класифікувати таким чином: пісні життя 

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

вдовині, сирітські і т.под.), а також пісні життя економічного і станового, пісні 

життя політичного, пісні «без побутової безпосередности». 

Своє бачення класифікації народних пісень висловив і А. Кримський. 1928 

р. у збірнику Історико-філологічного відділу Української АН вийшла друком його 

стаття з промовистою назвою «Як треба класифікувати народні пісні», в якій 

пролунала критика щодо систематизації пісенної творчості Драгомановим і 

Антоновичем. Натомість у своїй праці Кримський пропонує власне бачення 

поділу, в якій уся лірика складає три відділи. На думку укладача класифікації, до 

другого відділу – пісень житейських, побутових – належать пісні «… субєктивної 

індивідуальної психології», а також – пісні подружні, які відображають етапи 

сімейного життя. Ця класифікація так і залишилася набутком самого автора і 

більше ніким застосована не була. 

Важливий внесок у напрацювання з даної проблематики уклав Ф. Колесса. 

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

лірику музикознавець іменує «піснями з життя родинного і особистого». 

«Найбагатшим відділом» фольклорист називає любовні пісні, а от «пісні про 

подружє» , які дослідник ставить осібно, «…оспівують переважно лиху долю 

замужної жінки і складаються на сумний образ жіночої неволі». Фольклорист 

зупинився за крок до того, аби дати назву цьому жанровому різновиду родинно-

побутової лірики, хоча досить детально проаналізував і виокремив найголовніші 

мотиви жіночих пісень. 

До справи класифікації українського фольклору неодноразово долучався й 

М. Костомаров. Пісенні зразки у працях дослідника класифіковані відповідно до 

історичних періодів. На думку автора, 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. 

Загалом, у фольклористів-романтиків, їх наступників 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 
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М. Максимовичем, А. Метлинським, П. Кулішем, М. Костомаровим, 

В. Залеським, В. Антоновичем і М. Драгомановим, П. Чубинським, 

Я. Головацьким, Б. Грінченком, В. Гнатюком, О. Потебнею, І. Франком, 

Д. Яворницьким 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. 

Наступний етап (кін. ХХ – початку ХХІ століття) ознаменований 

подальшим зацікавленням фольклору, поглибленням пошуків нових теорій, 

систем жанрових класифікацій. Українські дослідники радянської доби та періоду 

незалежної України продовжили справу своїх попередників. Систематичне 

вивчення пісенного фольклору задеклароване у працях Г. Нудьги, О. Дея, 

Н. Шумади, І. Денисюка, С. Мишанича, Р. Кирчіва, П. Будівського, Л. Копаниці, 

В. Давидюка, Я. Гарасима, Н. Пастух, О.Кузьменко, О. Харчишин та ін. 

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 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 обґрунтована спроба 

В. Давидюка підійти у своїх «Вибраних лекціях з українського фольклору» до 

класифікації народної лірики з позицій рецептивного методу.  

Другий розділ дисертації – «Українська жіноча пісня в контексті 

пісенного фольклору» – присвячено з’ясуванню генетичних зв’язків жіночої 

лірики з обрядовими (весільними) та необрядовими (баладними) піснями.  

У підрозділі 2.1. – «Взаємодія образних систем балад та жіночої пісні» – 

проаналізовані найпоширеніші образи та мотиви жіночих текстів, які трапляються 

у баладах родинно-побутової тематики. 

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 однаково бувають як 

бідні, так і багаті, як селянки, так і панянки. 
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Природа у жіночій пісенності – не лише елемент пейзажу (як найчастіше у 

баладній пісні), а персоніфікована особа, співрозмовник для жінки. Завдяки 

багатому арсеналу художніх образів жіноча пісня змогла краще оформитися серед 

інших жанрів через свій порівняно «молодий вік» та пізніше становлення на 

фольклорному поприщі. 

У підрозділі 2.2. – «Ремінісценції весільної естетики у народній любовній 

ліриці» – простежено вплив найпоширеніших образів та мотивів весільних пісень 

на необрядову творчість.  

Як відомо, лірика має багато спільних рис з весільною пісенністю. 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 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 у 

ліричній пісні і звичні для обрядової практики вимоги до невістки – помити ноги 

свекрусі, 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-м’ята, 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 у 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 ситуацій. Той чи інший образ або мотив, простежений у цих двох 

різновидах народної поезії, змальовано з різною емоційною насиченістю. Сумні 

події ліричної поезії зображені не так яскраво, як у весільній пісні.  

Третій розділ дисертації – «Самобутність української жіночої пісні 

(порівняльна поетика жіночих пісень українців, білорусів та росіян в 

естетичному аспекті)» – на основі порівняння жіночих пісень українців із 
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суміжними білоруськими та російськими встановлюється національна 

самобутність українського фольклору.  

Національну специфіку української пісні детермінує низка незалежних 

чинників, серед яких – географічно-кліматичні характеристики регіону, історія 

народу, його ментальність, світоглядні фактори.  

У підрозділі 3.1. – «Образи людей» – проаналізовані найчастотніші людські 

персонажі жіночої пісенності українців, білорусів та росіян.  

Пункт 3.1.1. «Жінка-молодиця» присвячено аналізу центрального образу 

жіночої лірики в порівняльному аспекті. 

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 народами-

сусідами) – найяскравіша саме в українському фольклорі.  

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. 

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 
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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.  

У пункті 3.1.2. «Мати / батько» на матеріалі жіночої лірики українців, 

білорусів та росіян проаналізовано образи батька та матері. 

В українській ліричній жіночій пісні головна героїня найчастіше апелює до 

матері. Тексти, сюжетом яких є стосунки між донькою та батьком чи матір’ю, 

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, зоря, 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 сім’ї 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. 

У пункті 3.1.3. «Чоловік» - з’ясовано сутність чоловічого образу у жіночій 

ліриці аналізованих фольклорних масивів. 

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 у текстах жіночих пісень спостерігаємо справді багато. 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, п’яниця, забіяка чи зрадник. 

Сюжетна гама таких пісень різноманітна. Яскраво український колорит таких 

народнопісенних зразків забезпечує почуття свободи, глибока емоційність 
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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.  

Пункт 3.1.4. «Свекруха / свекор» розкриває сутність одного з 

найколоритніших жіночих персонажів – свекрухи, а також її чоловіка – свекра. 

З усіх трьох аналізованих текстових масивів 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 у 

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. 

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.  
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Підрозділ 3.2. – «Об’єкти небесного світу в українських, російських та 

білоруських піснях: порівняльний аспект» – аналізує символіку солярної 

образності, атмосферні явища природи та їх вплив на поетико-естетичне 

наповнення текстів.  

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.  

За допомогою образів, що позначають атмосферні явища, 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. Деякі образи служать для підсилення змалювання певних 

жартівливих, іронічних картин у жіночій пісні, хоча це знаходимо переважно у 

народній пісні українців.  

У підрозділі 3.3. – «Орнітоморфні образи у фольклорі українців, росіян та 

білорусів» – проаналізовано видовий склад найпоширеніших образів птахів у 

жіночих піснях українців, білорусів та росіян. 

Склад орнітоморфних образів у жіночих піснях детермінований природно-

кліматичними чинниками. В українських текстах найчастіше це – орел; соловейко 

рябенький; голубчик; сивая голубка, сокіл, синиці, галка, дівчина-орлечина, 

перепеличенька, соловейко, журавка-муравка, зозулечка, пава, сіра утка, 

голубоньків пара, соловей, горобчик, чорний ворон, сиві гуси та ін.), у білоруських 

піснях – 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.  

Підрозділ 3.4. – «Довкілля в українських, білоруських та російських 

жіночих піснях: фітоморфні образи» – досліджує один з найяскравіших 

компонентів символіки української жіночої пісні – образи рослин. 

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.  
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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.  

Жіноча пісня українців (на відміну від російського та почасти білоруського 

фольклору) – яскравий зразок вияву народного гумору; жартівливі ситуації 

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 не так легко 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 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.  
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Підрозділ 3.5. – «Образи тварин у жіночій ліриці українців, білорусів та 

росіян» – присвячений вивченню найпоширеніших та найколоритніших образів 

свійських та диких тварин. 

Велику кількість символічних значень у жіночій ліриці мають образи 

тварин. Однак в тому чи іншому фольклорі їх частотність різна. В українській 

жіночій ліриці вони мають найбільше смислових навантажень. Найпоширеніші 

мотиви – суперечки між членами родини через домашню господарку; домашня 

худоба як показник заможності молодиці чи її нової родини; праця по 

господарству 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 заможного, 

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 брати до уваги очевидні варіації-переклади українських, то 

вони становлять найменшу кількість серед усіх аналізованих. Помітним фактом є 

наявність серед тваринних образів таких, що свідчать про скотарську специфіку 

господарства (конік,сакал, хорцік, канышча, варанышча, сабака).  

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.  

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. 
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Ще однією ознакою російської лірики, зовсім не притаманною пісенності 

українців та білорусів, є наявність у ній образів диких звірів (бобры, соболь, 

медведица, по собачию рычат, кожу до пят спустить). Вони використані у 

сюжетах для порівняння з чоловіковими батьками або ж навпаки – так нова 

родина характеризує свою невістку. 

Підрозділ 3.6. – «Питомо українські образи-поняття» – присвячений 

виокремленню ряду питомо національних образів-понять, які можуть бути однією 

із жанровизначальних характеристик жіночої пісенності. 

У пункті 3.6.1. – «Образ білої постелі» – з’ясовано сутність і 

функціонування цього образу в українських жіночих піснях. Образ білої постелі у 

ліриці символізує покору молодиці перед новою родиною. У відносинах жінки та 

чоловіка образ постелі наділений глибшим змістом, оскільки, окрім покірності у 

шлюбі, біла, чиста, вчасно застелена постіль уособлює щасливе заміжжя та 

жіночу долю, мирне сімейне життя. Якщо ж цей об’єкт домашнього побуту у пісні 

потрапляє до рук ненависного, нелюбого чоловіка, то у такий спосіб через 

символічну картину розкидання застеленої ковдри ілюструє руйнування 

щасливих стосунків.  

У пункті 3.6.2. – «Образ Долі» – проаналізоване абстрактне поняття-образ 

долі, світоглядні уявлення українців, пов’язані з ним. 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-п’яницю чи гультяя. Також воно може позначати 

своєрідну персоніфіковану вищу силу, або ж присуд чи вирок. Вірячи у це, 

людина чи то намагається випросити кращого перебігу подій у міфічного 

божества, чи приймає важкі обставини як прижиттєвий Божий суд.  

У пункті 3.6.3. – «Образ Дунаю» – досліджено найпоширеніший гідронім у 

жіночій ліриці українців. Незважаючи на універсальність, поняття-гідронім Дунай 

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.  

Пункт 3.6.4. – «Образ коноплі» – висвітлює функціонування цього образу у 

жіночій ліриці. Серед найколоритніших фітонімів у національній системі образів 

– образ коноплі. Виступаючи прототипом молодиці, він набуває додаткових 

значеннєвих відтінків. Цей фітонім втілює приниження жінки, яку, як коноплю, 

«у болото втоптали».  

У пункті 3.6.5. – «Образ лучини» – поданий аналіз образу лучини, який в 

українській жіночій пісні є втіленням світла і тепла. Аналіз цього поняття дає 

підстави 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, то насамперед це молодиця, вогонь якої 

«залили водою».  
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У пункті 3.6.6. – «Образ нагайки» – з’ясовано поширення цього образу у 

народнопісенних жіночих текстах. 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.  

Пункт 3.6.7. – «Образ трьох бід» – аналізує символічне наповнення поняття 

«мати три біди». Узагальнене 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.  

У пункті 3.6.8. – «Образ «чужої» і «рідної» сторони» – поданий 

порівняльний аналіз цього антиномічного образу – «свого» і «чужого». 

Поширений у казковій прозі, він 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 – це зображення стану душі молодиці, яка часто ідеалізує своє втрачене, 

нарікаючи на нові обставини свого сімейного життя.  

ВИСНОВКИ 

У Висновках викладені основні результати наукового пошуку. 

Пропонована дисертаційна робота – перше в українській фольклористиці 

цілісне дослідження жіночої пісні як жанрового різновиду родинно-побутової 

лірики.  

Під поняттям жіноча пісня мається на увазі жанровий різновид ліричної 

пісні, в основі якого лежать емоції головної героїні – жінки, її почуття, 

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

притаманні такі ознаки як безсюжетність, монологізм, драматизм, інтимність 

почувань ліричної героїні.  

Зіставлення жіночої лірики з весільною пісенністю дозволяє зробити 

висновки про їх спільну традицію. На основі найпоширеніших образів та мотивів 

бачимо, що міфологічно-обрядове, функціональне чи естетичне наповнення 

весільної пісні присутнє у багатьох жіночих піснях через проникнення одного 

жанру в інший. Жіноча лірика по праву може вважатися повноцінною 

наступницею обрядових весільних пісень, хоч і поступається їй біднішою 

естетикою, образною системою чи скупішою сюжетикою текстів. 

Аналіз та зіставлення жіночих пісень та балад 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 окремих образів та мотивів досліджуваних 

жанрів. Серед спільних образів найпоширеніші –  образ Дунаю, дочки-пташки, 

мотив повторного шлюбу, метаморфози, переправи через річку тощо. 

Центральне місце у дисертації відводиться характеристиці в межах 

досліджуваного різновиду народної пісенності образів людей, тваринного та 
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рослинного світу, навколишнього середовища, образів птахів, т. зв. солярної 

символіки.  

Унаслідок порівняльного аналізу з аналогічними текстами пісень сусідніх 

народів з тривалою спільною історією 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 дуже відмінні способи мислення.  

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.  

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.  

 Образи птахів використовуються 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)) в українських 

народнопісенних текстах збагачені найрізноманітнішими семантичними 

відтінками. Більшість символічних значень – позитивно забарвлені, серед 

найменувань дерев знаходимо велику кількість фруктових, що істотно 

відрізняється від білоруської та російської традицій. У білоруській жіночій ліриці 

фітоморфних образів теж немало, хоча багато з них нагадують переклади як із 

російського, так і з українського фольклору. Приклади російських жіночих пісень 

демонструють скупі мотиви, в яких присутні образи рослин.  

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 скотарську специфіку.  

Під час аналізу української жіночої пісенності було виокремлено ряд 

питомо національних образів-понять (образи білої постелі, коноплі, нагайки, 

лучини та ін.). Деякі з них властиві тільки фольклору українців, інші (наприклад, 

образ Дунаю) розповсюджені в багатьох інших слов’янських народів. Проте одні 

та другі в сукупності з іншими образами і поетичними засобами творять 

національну формулу естетичного мислення, ментальних особливостей українців, 

формують власні етичні та психологічні критерії мислення етносу. 

Таким чином, проведене порівняльне опрацювання українських пісенних 

текстів у порівнянні з аналогічними білоруськими та російськими відповідниками 
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переконує в тому, що теза про спільне походження українського, російського та 

білоруського фольклору не підтверджена конкретними фактами. 

Ті збіги, які все ж 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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АНОТАЦІЯ 

 

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

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 – фольклористика. 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 жанрового 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 дозволяють 

відстежити риси національної вдачі українців. На основі порівняльного аналізу 

образів, символіки, поетичних засобів встановлюється національна специфіка 

пісень українців, їхня відмінність від жіночого пісенного фольклору білорусів та 

росіян.  

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 

народних жіночих текстах українського, російського та білоруського народів 

мають різну інтерпретацію та видають протилежні способи мислення. 

 

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

різновид, поетика, естетика,символ, національна специфіка 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Михалевич И. Ю. Украинская женская песня: поетико-эстетический 

аспект. – Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.07 – фольклористика. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация является первым в украинской фольклористике целостным 

исследованием украинской женской песни как отдельного жанрового вида 

семейно-бытовой лирики. В работе выясняется место женской песни в контексте 

других, обрядовых и необрядовых жанров фольклора.  

Исследование поэтико-эстетических маркеров женских текстов позволяют 

отследить черты национального характера украинцев. На основе сравнительного 

анализа образов, символики, поэтических средств устанавливается национальная 

специфика песен украинцев, их отличие от женского песенного фольклора 

белорусов и россиян. 

В результате сравнительного анализа становится понятно, что построение 

семейных отношений, характер личности (женщины, мужчины, матери, свекрови, 

отца, свекра), его поведение в сложных жизненных ситуациях, быт, видение 

лирическим героем ценностных категорий счастья, любви, идеала образцовой 

семьи, жены, мужа в народных женских текстах украинского, российского и 

белорусского народов имеют различную интерпретацию и выдают 

противоположные способы мышления. 

 

Ключевые слова: женская песня, семейно-бытовая поэзия, жанр, 

жанровая разновидность, поэтика, эстетика, символ, национальная специфика.  

 

 

SUMMARY 

 

Iryna Mykhalevych. Ukrainian Female Song: Poetic-Aesthetic Aspect. - 

Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Philological Science, specialty 10.01.07 

– folklore studies. Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is the first complete investigation in Ukrainian folklore to 

integrate the Ukrainian female song as a separate plan of family and lifestyle lyrics. The 

work reveals the place of the female song in the context of other, ritual and non-ritual 

genres of folklore. The study of poetic and aesthetic signs of women’s texts allows us to 

trace the features of the national stile of Ukrainians. On the basis of comparative 

analysis of images, symbols, poetic tools, the national specificity of songs of 

Ukrainians, their difference from the female song folklore of Byelorussians and 

Russians is established.  

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

feelings. 

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 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. 

          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. 

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.  

 

Keywords: female song, family and everyday poetry, genre, genre type, poetics, 

aesthetics, symbol, national specifity. 
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