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деталi та обставини, при яких складається майбутнє подружжя. Метою пропонованої статтi є
Статтi
простеження на матерiалi пiсень про кохання стосункiв молодi iз родом, їхнiх згод та конфлiктiв,
якi виникають при виборi наречених, оскiльки рiд
виступає не лише дорадчим компонентом, а й запорукою щасливого майбутнього.
Iрина БОКАЛО
Важливе значення при виборi пари вiдiграє
КОНЦЕПТ РОДУ
думка батькiв, особливо матерi. До неї часто
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ
звертаються сини за порадою, якої нареченої
ПIСНЯХ ПРО КОХАННЯ
шукати:
Iryna BOKALO. On Concept of a Family Stock in – Ой ти ж моя, стара мати, порадниця в хатi,
Ukrainian Folklore Songs on Loving.
Порадь менi, мати, котру дiвку брати?

Родина i її стосунки були i залишаються найцiннiшими в життi кожного українця. Любов, повага, взаємодопомога, моральне, релiгiйне та трудове виховання, господарськi iнтереси – всi цi
чинники скрiплюють i змiцнюють родину. Вочевидь тому родина так прискiпливо вибирає своїх
майбутнiх членiв – невiсток i зятiв, якi є вихованцями iнших сiмей. До них ставлять також вимоги: бути порядними, чесними, ввiчливими, знати
мiсцевий етикет i звичаї. Вiдповiдно i їхнi родини
мали б бути добрими (“хлопець / дiвчина доброго
роду”), дати добре виховання (в тому числi i трудове), а також врахований i майновий принцип –
багатий посаг. Господарськi чи майновi iнтереси
часом стають першочерговими при оцiнцi молодi,
але народна мораль не завжди схвалює, а здебiльшого засуджує такий принцип.
Рiд як велика єднiсть, побудована на засадах
християнської моралi та любовi, оберiгає себе не
лише вiд зовнiшнiх негативних чинникiв (дбає
про примноження добробуту, є членом громади,
дотримується звичаєвого права), а й вiд внутрiшнiх (непорозумiння та сварки мiж членами родини). Тому з метою уникнення таких родинних
непорозумiнь молодь намагається не лише бути
зразковою, а й знаходити собi обранця такого,
який був би достойним увiйти в її родину. Однак
не завжди думки батькiв та дiтей збiгаються, що
часто призводить до трагiчних ситуацiй.
Українськi народнi пiснi про кохання є одним iз
найкращих джерел для дослiдження побуту української молодi загалом i її взаємостосункiв з родиною зокрема. Цей жанр акумулював у собi тi

Ой чи тую, мати, брати, що бiленько ходить?
– Гледи, сину, людей питай, чи дiлечко робить1 .
Парубок звертає увагу, крiм охайностi i чистоти, на достаток i доглянутiсть дiвчини. Мати радить йому вибрати для себе працьовиту,
старанну дiвчину, яка вже подбала про посаг,
про яку в селi гарної думки. Громадська думка (“людей питай”) займає таке ж вагоме мiсце
поряд iз власною, парубочою. “Громадською думкою високо оцiнена насамперед жiнка-трудiвниця,
жiнка-мати. До усвiдомлення цього привчали дiтей з раннього вiку. У батькiвському домi мати
вчила дочку пiдтримувати домашнiй порядок, доглядати молодших членiв сiм’ї, бабуся передавала свiй досвiд. Народна мораль споконвiкiв засуджує лiнивих багачок i вихваляє бiдних, але
добрих господинь”2 . Уважнiсть у цiй справi не
зайва, адже господарськi навики дiвчини не замiнять навiть набутого її батьками добра. Цiкаву
думку з цього приводу висловив сучасний дослiдник С.Мишанич: “У наш час, коли одруження з
кохання стало моральною нормою життя, батьки
мають лише дорадчий голос у виборi дружини, їх
найбiльше турбує, щоб дочка чи син мали чесного, роботящого чоловiка (жiнку), щоб вiн був
з “доброго роду”. Поняття “доброго роду” майже
повнiстю втратило колишнє своє значення, коли воно ототожнювалось iз матерiальним стано1

Фольклорнi записи Марка Вовчка та Опанаса
Марковича.– К.: Наук. Думка, 1983.– С. 231.
2
Горинь Г. Громадський побут сiльського населення
Українських Карпат (ХIХ – 30-тi рр. ХХ ст.).– К.: Наук.
Думка, 1993.– С. 169.
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вищем сiм’ї. Зараз – це трудова роботяща родина,
що живе iз своєї працi i дотримується норм громадського спiвжиття. Батька й матiр турбує не
стiльки матерiальне становище майбутнього чоловiка їхньої доньки, не суспiльне становище його
батькiв, а його моральнi якостi – доброта, роботящiсть, поряднiсть”3 . Зазначу, що матерiальне
становище як саме по собi для українцiв не визначало поняття “доброго роду”. Авторитет роду полягав у його честi, у здатностi утримати
й примножити статок чесною працею, а також у
поведiнцi членiв роду. Тому й зараз для корiнних українцiв має вагоме значення, з якого роду
будуть майбутнi зять чи невiстка, бо моральнi
якостi якраз i закладаються в сiм’ї, в родинному
вихованнi, наслiдком чого i є матерiальний статок
i соцiальне становище.
Для закоханих важливо й те, щоб вони обидвоє сподобались не лише одне одному, а й своїм
родам:
Ой десь же ти, козаченьку, у барвiнку слався,
Скiльки в селi челядоньки, а ти сподобався.
– Ой слався ж я, дiвчинонько, по твоїм городу,
Не лиш тобi сподобався, – всьому твому роду4 .
Схвальна оцiнка родини є одним iз найвагомiших чинникiв вдалого одруження. Це одна
з важливих умов для щасливого шлюбу, адже
батькiвське благословення завжди мало велике
значення.
У народних пiснях часто йдеться про заборону
батькiв зустрiчатись iз коханою людиною i, вiдповiдно, одружуватись. Причин таких заборон є
декiлька. Наприклад, батьки дiвчини не дозволяють їй спiлкуватись iз своїм парубком. Це поширений мотив, який може мати кiлька пояснень.
Цiкавi зауваження iз сiл Лiкоть (тепер присiлок
Рибника Дрогобицького р-ну) i Динева Самбiрського р-ну на Львiвщинi подав I.Франко про
родинну общину як про старовинну форму побуту. “Основною силою i надiєю родини є сини, а
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дiвчата – це єврейський борг, як говорять у Лiктi, бо дiвчина звичайно виходить замiж до чужої
родини, а крiм того, треба їй справити весiлля,
тобто заплатити єврею за горiлку i дати посаг,
що складається з одягу, худоби, i трохи грошей.
Землi за дiвчиною нiколи не дають. Для дочки,
так само i для сина, батько сам вибирає пару, а
завiдця виносить вибiр на рiшення родинної ради.
Про цей вибiр повiдомляють зацiкавлену особу,
яка звичайно погоджується, але коли противиться, то її не “силують”, а вибирають iншу”5 . Родинна община як суспiльний устрiй села вже є
надто рiдкiсною, тому явища примусового одруження також рiдкiснi.
Першою причиною є намагання зберегти моногамнiсть як у шлюбi, так i в дошлюбному життi,
тобто зустрiчатися тiльки з тим, хто стане чоловiком. Це помiтив ще i А.Боровиковський: “Якщо
мати боїться слави, поговору, то вона власне не
забороняє кохати, а тiльки хоче, щоб залицяння
йшло правильним, чинним шляхом: кому потрiбна її дочка, “хай ввiйде в хату”, а не викликає її
до себе”6 :
– Не вийду, Iваню, мене мати лає,
Мене мати лає, гулять не пускає.
Нехай той заговорить, хто щоночi ходить,
Нехай той розмовляє, хто сватати має7 .
Другою причиною є соцiальна i майнова нерiвнiсть, або ж спроба видати дочку за багатого жениха. Як би дiвчина не кохала, “але не так думає
її мати. Натерпiвшись в своєму життi горя через
бiднiсть, вона не так iдеально мiркує про багатство. Бажаючи добра своїй дочцi, вона хоче видати
її за багатого; i якщо козак, якого дочка кохає,
бiдний, мати перешкоджає цьому коханню”8 :

5
Франко I. “Громада” i “Задруга” серед українського
народу в Галичинi i на Буковинi // Франко I. Зiбр. творiв:
У 50-ти т.– К.: Наук. Думка, 1984.– Т. 44.– Кн. 1.–
С. 494.
6
Боровиковский А. Женская доля по малороссийским
песням. Очерк из малороссийской поэзии.– СПб., 1879.–
С. 19.
3
7
Мишанич С. Етико-виховна функцiя фольклору //
Труды этнографическо-статистической экспедиции в
Мишанич С. Фольклористичнi та лiтературознавчi працi.– Западно-русский край. Материалы и исследования, собр.
Донецьк: Донецький нацiональний унiверситет, 2003.– д. чл. П.П.Чубинским.– СПб., 1874.– Т. 5: Песни любоТ. 2.– С. 395.
вные, семейные, бытовые и шуточные.– С. 135.
4
8
Українськi народнi пiснi в записах Зорiана ДоленгиБоровиковский А. Женская доля по малороссийским
Ходаковського.– К.: Наук. Думка, 1974.– С. 421.
песням.– С. 22.
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Ах мати не знати, чи рада тому,
Може, тя зашлюбить кому iншому?
Захочеть багатства i много грошей,
А мене позбавить любої розкоши?9

Намагання вберегти своїх кровних нащадкiв
вiд явної бiдностi, горя, пов’язаних iз таким характером юнака, є абсолютно виправданим, логiчним. Пiсня не лише фiксує факт, а є попередженням i настановою для iнших.
Молодi лише мiркують про материну волю, заКоли обранець не сподобався родинi, то дiвчата
здалегiдь не пiддають сумнiву її вибiр. Така по- намагаються полагодити стосунки своєї родини
вага навiть до чужої, iншої матерi заслуговує на iз майбутнiм зятем. Часом вiд iменi всього роду
увагу.
виступають матерi, якi є непохитними:
Родина дiвчини теж забороняє побачення з тих
– Бери, мати, тую воду, що я наносила,
мiркувань, що хлопець бiдний, тобто вiн не зможе
Люби, мати, того зятя, що я полюбила.
забезпечити належного достатку своїй обраницi
– Буду брати, буду брати, буду розливати,
та нащадкам:
Нелюбого зятя маю, буду чарувати13 .
– Я ж то добре сама знаю, не моя то воля;
Тут же пiсня дає пояснення, чому мати вважає
Родинонька мною радить, нещаслива доля.
Я ж тя люблю з цiлiй душi, о тiм не таюся; нелюбим майбутнього зятя: “Часом душа невинная – люди набрешуться”14 . У цiй ситуацiї мотив
Но сказати то не можу, родини боюся10 .
чарування виступає як останнiй захiд, щоб вбеСтану собi у куточку, стану собi у кутi:
регти дочку вiд шлюбу.
– Промов, промов, мила, слово, легше стане
Коли причиною розлуки стає рiд дiвчини, хлосиротi!
пець вiдступає, при чому повiдомляючи про це
– Не промов’ю, бо ся бою, бо у мене лихий рiд, дiвчину заздалегiдь:
Покмiтили в городечку, покмiтили свiжий
Скажу тобi, моя мила, скажу, що думаю:
слiд11 .
Що я тебе, моя мила, покидати маю15 .
Дiвчина пiдкоряється роду, родинi, чим губить
Хлопець чесний зiзнається, чому так вчинив:
своє кохання. Означення “лихий рiд” вжито для
Ой я тебе i сам люблю, i рiд не боронить,
пiдсилення статусу хлопця-сироти.
Тiлько рiд твiй все говорить,
Коли батьки дiвчини помiчають, що її милий
Що я п’ю, гуляю16 .
п’яниця, то i чужi люди не вмовлять їх погодитись на шлюб. Краще один рiк ще дiвувати, анiж
I щоби викликати негативнi емоцiї, остаточно
усе життя горювати з п’яницею:
розiрвати цi стосунки, парубок говорить про вiд’Через гору високую скаче кiнь у путi,
Знати, знати по козаку, що за їм не бути...
...– Оддай, оддай, панi-матко, свою одиницю,
– Як я маю одиницю за п’яницю дати,
Скажу своїй одиницi ще рiк погуляти12 .
9

Труды этнографическо-статистической экспедиции...–
С. 137.
10
Труды этнографическо-статистической экспедиции...–
С. 141.
11
Народнi пiснi Буковини в записах Юрiя Федьковича / Упоряд. i примiт. О.I.Дея та О.С.Романця;
Вступ. ст. О.С.Романця.– К.: Музична Україна, 1968.–
222 с., портр., ноти (Українськi народнi пiснi в записах
письменникiв).– С. 71.
12
Фольклорнi записи Марка Вовчка та Опанаса
Марковича.– К.: Наук. Думка, 1983.– С. 181.

їзд на Україну, про iншу милу, яку знайде, врештi про власну смерть, але його щирих почуттiв не
сховати за оманливими погрозами:
Вспоминай, моя мила, добрими словами,
А я буду вспоминати гiрькими сльозами17 .
Це оптимальний вихiд iз такої ситуацiї, який
збереже честь дiвчини. Типова ситуацiя для мо13

Українськi народнi пiснi в записах Зорiана ДоленгиХодаковського.– К: Наук. Думка, 1974.– С. 425.
14
Українськi народнi пiснi в записах Зорiана ДоленгиХодаковського.– С. 425.
15
Труды этнографическо-статистической экспедиции...–
С. 232.
16
Там само.– С. 232.
17
Там само.– С. 232.
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лодi, емоцiйно напружена. Але такi вчинки ви- поряднiсть i вiрнiсть. Можна порiвняти iз тим,
правданi щодо родини.
коли парубки намагаються вiдкупитися вiд дiвчиКоли батькам хлопця не подобається майбутня ни з дитиною, але поведiнка дiвчат є незмiнною:
невiстка, то вони спочатку вдаються до розрад:
Ой дам я ти, мила, сто рублiв на пиво,
Ой дiвчино, дiвчинонько, то-сь мi до сподоби,
Сто рублiв на пиво, а двiста на мило.
Не каже тя мати взяти, не маєш худоби.
Милом намиляйся, пивом напивайся,
– Теши, сину, ясенину, добре клиння буде,
Вбы мамка ни знала, що-сь з козаком спала21 .
Возьми собi чорнявою, господиня буде.
– Дам я тобi, дiвко мила, половину й овиць,
– Не с каждої ясенини добре клиння буде,
Лиш коби ти не казала, що я його й отиць.
Не с каждої чорнявої господиня буде18 .
– Дав би-м тобi, дiвко бiла, половину хлiба,
Лиш прибагни, дiвко бiла, на старого дiда22 .
Очевидно, мати має для сина iншу кандидатуру в дружини, хоча той не погоджується. МатериКоли дiвчина розумiє, що соцiальна нерiвнiсть
нi слова сприймаються як рекомендацiї, поради, а
завадить одруженню, то намагається припинити
не наказ. Цi поради мають на метi пiдказати, що
стосунки, а хлопець, навпаки, – продовжити їх:
не тiльки зовнiшнiсть є вагомою у подружньому
– Козаче, козаче,
життi, а й iншi риси характеру. Потiм увага зверНе ходи до мене,
нена на особистi якостi дiвчини, її працьовитiсть:
Бо ти багач, а я бiдна,
– Ни йди, братику, ай ни йди, рiднийкий,
Не вiзьмеш ти мене.
Ай до тої дiвчины,
– Я сам добре знаю,
Ни вмiє она шити та й вышивати,
Що не оженюся,
Лиш хорошо спiвати.
Тiльки з твоїм щирим серцем,
– Ой най же она буде такая,
Хоч накохаюся23 .
Як ты, сестро, сказала.
Але така слава дiвчатам не потрiбна, тому взаКоли й она ми, як до раны лiк,
ємини припиняються.
До сердечка пристала19 .
Якщо парубок не зважає на заборону роду, то
Цi вагомi недолiки у вихованнi дiвчини можуть
вирушає з нареченою в мандрiвку, проте анi одстати причиною сiмейних негараздiв, та все ж наружитися, анi жити разом молодята не можуть –
родна пiсня, як i народна мораль, завжди на боцi
це вiдтворює своєрiдний символ мандрiвки:
закоханих, бо кохання у подружнiх взаєминах буМандровали поле, мандровали друге,
ло головним.
На третєє поле дiвцi в ноги коле.
Iнодi батьки, щоб розлучити пару, вдаються до
Як примандровали до зеленого гаю:
пiдкупу:
– Отут, дiвчино, я дороги не знаю.
– На тобi, Пазино, коня вороного,
Як примандровали до зеленого бору:
А не люби, Пазино, мого сина молодого.
– Оттепер, дiвчино, завертайсь додому24 .
...На, Пазино, коралi, – сто злотих давали...20 .
Мандрiвка як символ майбутнього життя, як
Народна пiсня описує ситуацiї невдалого пiдйого передумова є, очевидно, умовною, уявною,
купу, вiдмови дiвчини, що пiдкреслює її чеснiсть,
а не реальною. Неподолана дорога, незавершена
18
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живати у шлюбi.
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IРИНА БОКАЛО. Концепт роду...
Та хлопцi рiдко вдаються до настiльки радикальних дiй, бо краще перепросити, вмовити рiд i
так здобути згоду на одруження:
Неньку я вговорю,
Сестри перепрошу.
Приведу кохану,
Як червону рожу25 .
Мирне налагодження конфлiкту завжди матиме
успiх i стане запорукою мiцностi роду.
На вiдмiну вiд хлопцiв, дiвчата не завжди мають можливiсть опротестувати рiшення батькiв.
“Подiбнi конфлiкти мiж батьками i дiтьми народна пiсеннiсть майже завжди розв’язує на користь
молодих, пiдтримуючи їх бажання одружитись за
велiнням серця. У традицiйнiй пiснi протест дiтей
поки що несмiливий, пасивний, тут здебiльшого
чути нарiкання на примус i нещасливу долю. Це
й природно, адже бiльшiсть цих пiсень створенi в
перiод, коли дiти повнiстю залежали вiд батькiв
економiчно, i воля старших, iнодi й несправедлива, була обов’язковою”26 . Тому почуття дiвчини
до уваги не беруться переважно через соцiальне становище. Це усвiдомлюють i дiти, i батьки,
хоча їхнiй вибiр не завжди на користь закоханих.
Доня довго ще не спала,
Доня плакала в вiкнi.
Мати зятя вибирала,
Доня думала, що нi.
Краще ж було, моя доню,
Краще ж було лягати.
Як виходить за ворота
До бiдного сироти27 .
Хлопцi ж навпаки, можуть не коритися материнiй волi:
– Ти до мене ходиш,
Ти мене кохаєш.
Твоя мати старенькая
Iншої шукає.
– Нехай си шукає,
Я не буду брати.
Лишу свою стару матiр,
Сам пiду вiд хати28 .
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Народна пiсня радить батькам бути бiльш лояльними до вибору своїх дiтей, не примушувати
їх до шлюбу з нелюбом. “Десятки довершених за
художньою формою пiсень, що побутують активно в нинiшньому репертуарi, змальовують конфлiкти мiж батьками й дiтьми. Передаючи почуття
розлученої пари, висловлюючи докори на адресу
батька й матерi, цi пiснi осуджують насилля з
боку батькiв”29 :
Ой ви, тати, ой ви, мами,
Не сватайте дiтей сами.
Нехай вони сватаються,
Коли вiрно кохаються30 .
Впертi дiвчата волiють краще вмерти, анiж жити з нелюбом:
– Лучче ж буду в синiм морi потопати,
Нiж iз нелюбом да свiй вiк коротати.
Лучче ж буду в синiм морi пiсок їсти,
Нiж з нелюбом да вечеряти сiсти31 .
Часто цi мотиви переходять у жанр балад, де
доля дiвчини є трагiчною: смерть стає не уявною
чи символiчною, як в цiй ситуацiї, а реальною.
Матерi з корисливих мотивiв прагнуть одружити дочок iз багатими, хоч старими женихами:
Хоче мене моя мати
За старого ’тдати:
Iди, доню, за старого, –
Не вiк дiвувати,
Вiн багатий, одинокий,
Будеш пановати32 .
Навiть у найгiршому випадку – покорi батькiвськiй волi – дiвчина демонструє з одного бо-
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ку повагу до батькiв (бо погоджується на шлюб
з нелюбом) i моральний внутрiшнiй бунт проти
цього – очевиднiсть смертi:
Як будете силовати, вчиню вашу волю,
Зав’язавши головоньку, пiду, як в неволю.
Пiду в лiса, пiду в гори i на острi скали,
А щоб моє грiшне тiло звiрi розшарпали33 .
Хоча у пiснi образ смертi, заповiт про могилу
є досить чiткими, але все ж йдеться радше про
смерть внутрiшню, духовну.
Розлученi батьками хлопець i дiвчина клянуться у вiчному коханнi до смертi:
Нас не розлучить
Матуся твоя,
Хiба нас розлучить
Сирая земля.
Нас не розлучить
Нi пiп, нi громада,
Хiба нас розлучить
Сосновая хата.
Сосновая хата,
Висока могила,
Висока могила,
Червона калина34 .
Баладнi мотиви досить поширенi у пiснях про
кохання. Образи могили, соснової хати чiтко навiюють думку про смерть, поховання. Думаю, що
такi трагiчнi символи застосованi для пiдкреслення глибини почуттiв закоханих, для бiльшого емоцiйного напруження в ситуацiї.
Iнодi молодi люди прагнуть увiчнити своє нещасливе кохання, символiзувати його. Розлученi
закоханi не лише запевняють у коханнi до смертi,
але й у потойбiчному свiтi теж прагнуть єдностi:
Як ти умреш а звечора, то я умру рано,
Скажимося поховати обидвоє в одну яму;
Скажимося поховати вкупу головами,
Щоби була розмовонька на тiм свiтi меже нами;
Скажемося поховати близько дорiженьки,
Щоб всi люде дивилися й нашi ворiженьки;
33

Скажемося поховати, ще й хрест закопати,
Щоби люде дивилися, як ми вiрне любилися35 .
Поховальний мотив мiстить i короткий заповiт
наречених, де їх поховати, i застереження для iнших. Теперiшня духовна близькiсть молодих людей прагне перейти у фiзичну, хоч би в могилi; а
люба розмова не припиниться мiж ними довiку.
Тому для законностi своїх стосункiв молодь
всупереч заборонi батькiв та iншим перешкодам
в надiї на Бога прагнуть одружитися, бо Боже
благословення цiнується вище вiд батькiвського i
громадського:
Ой ходiмо, милий, до Божого дому,
Помолимося Богу, святому престолу.
Ой поможи, Боже, нам на рушнику стати, –
Тодi не розлучать нi батько, нi мати.
Як iзв’яже пiп руки,
Не буде, серденько, розлуки;
Як iзв’яжуть руки нам,
То загинуть нашим ворогам36 .
Оскiльки i батьки мали б скоритися волi Господа, то, очевидно, i вони невдовзi визнають
шлюб/стосунки своїх нащадкiв. Глибока i щира вiра в Бога допомагає закоханим у здiйсненнi
своїх намiрiв – одруженнi.
Отже, зрозумiло, що батьки, якi є першими i
найвагомiшими представниками роду, пильно намагаються оберегти своїх дiтей вiд непорядностi,
непорозумiнь та бiдностi в майбутньому. I першим кроком для уникнення цього є вдало вибранi зять чи невiстка. Навiть при таких численних
непорозумiннях мiж поколiннями, батьки завжди
стараються допомогти дiтям. Родиннi iнтереси та
особистi почуття – це тi два гострих кути, якi не
часто вдається поєднати. Народнi пiснi про кохання є своєрiдною мозаїкою подiбних життєвих
ситуацiй i мають на метi не лише засвiдчити такi
факти, а й застерегти вiд необережностi, порадити, пiдказати, як чинити, щоб не згубити почуття та зберегти i честь родини, i цiлiснiсть всього
роду.
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