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Календарно-обрядовий пласт українського фоль-
клору відзначається архаїчними жанрами, напо-

вненими символічними смисловими знаками, які необ-
хідно розкрити та пояснити сучасній людині. Зазначи-
мо, що символіка кольору, флори в календарній пісні 
вже частково досліджувались у працях авторки [15, 
c. 17], проте поза увагою залишилась числова. Звісно, 
що число сприймається насамперед як результат лічби, 
проте в народнопоетичному баченні  — це засіб упоряд-
кування та моделювання Всесвіту, перетворення хаосу 
в космос — об’єкт умовності, семантизації та оцінки. 
Ця категорія може виражати саме поняття кількості та 
множинності, асоціюватися з надлишком, багатством, 
благополуччям, набуваючи продукуючого значення. 

Числа є певним «синтезованим конструктом», які 
мають міфологічну та християнську основи, пропу-
щену крізь призму народного світорозуміння. Оче-
видно, що колись вони мали релігійне значення, а 
тепер стали поетичними формулами, які, за словами 
О. Веселовського, є нервовими вузлами, дотик до 
яких розбуджує в нас низку певних образів, в одно-
му більше, в іншому менше, в міру нашого розви-
тку, досвіду і здібності помножувати й поєднувати 
викликані образом асоціації [4, c. 475]. 

Функціональні елементи числового ряду не за-
вжди рівносильні. Важливого значення у народній 
традиції надається числам 1, 2, 3, 4, 9, 40, 100, 300, 
700, кожне з яких тлумачиться відповідно до тих ре-
алій чи подій, з якими воно асоціюється і має відпо-
відне трактування в календарній творчості.

Цифра «один» стоїть поза числовим рядом, що 
засвідчують і лексичні дані слов’янських та індоєв-
ропейських мов (один зазвичай називається іншим 
способом, ніж решта чисел) [37, с. 544]. У фоль-
клорі число «один» є складним і суперечливим: фак-
тично, воно увібрало в себе три номінації: 1) нуль; 
2) один; 3) два [19, с. 39]. Триєдиності одиниці тлу-
мачаться тим, що вона, одиниця, стояла біля витоків 
світу, як про це йдеться в колядці:

Коли не било з нащада світа,
Тогди не било неба ні землі,
А но лем било синєє море,
А серед моря зелений явір [17, с. 112]. 

З тексту випливає, що спочатку була темрява — 
нуль (нічого), вода (синє море) — одне, (зелений 
явір) — один. Явір як дерево життя означає центр, від 
якого певною мірою протиставлені низ/верх. Якщо на 
землі (низ) росте дерево, то на небі (верх) має містити-
ся сонце. Тому, за колядкою, далі твориться сонце:
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Золотий камінь посієме ми:
Та нам ся стане ясне небонько,
Ясне небонько — світле сонінько.
Світле сонінько, ясен місячик [17, с. 112].

Сонце — єдине у своєму роді світило (звідси по-
чаток, верх, Бог), яке є головним рушієм і джерелом 
життя на землі. Воно дає тепло й світло, без нього 
приходить на землю ніч і зима, а за ними йде смерть. 
Сонце — одне. Водночас з ним твориться «ясен мі-
сячик». Від цих двох світил (Сонце і Місяць) похо-
дить — ясність, світло. Тут одиниця символізує єд-
ність, загальність і означає центр, від якого певною 
мірою протиставлені низ-верх (унизу — явір як де-
рево життя, наверху — сонце, ясність, світило).

Число «один» («одиниченька», «одиниця») у 
календарно-обрядових піснях трапляється і в тих си-
туаціях, коли йдеться про родину, вказуючи на наяв-
ність саме однієї дочки: «А я у батька одиниця, По-
любила Гриця-чорнобривця» (веснянка) [26, с. 14]. 
Або: «Була в мамочки Й одна донечка, Й одна доне-
чка — одиниченька» (русальна пісня) [14, с. 122].

Перебування дочки у батьківській родині вважалося 
тимчасовим явищем, оскільки пізніше вона, зазвичай, 
переходила в іншу, чужу сім’ю. Тому дівчина в батьків-
ській оселі завжди була оточена любов’ю, піклуванням, 
про неї дбали, її оберігали. Значно більше це стосува-
лося єдиної дитини — одиначки. «Одиниця», «одини-
ченька» підкреслює її окремішність, винятковість.

Подібна семантика числа «один» простежується 
і в сполученні зі словом «син»:

А в пана господаря один синочок,
Та один синочок-соколочок.
Він того одного в військо виряджає [18, с. 198].

Гой мала вдова одного сина,
Одного мала та й в військо дала [18, с. 196].

У зацитованих колядках число «один» не лише вка-
зує на винятковість сина-одинака (у першому варіанті 
ця особливість увиразнюється ще й художнім означен-
ням «соколочок»), а й виражає драматизм ситуації, що 
склалася, — розлуку батьків (особливо матері-вдови) 
з єдиним сином, якому треба йти у військо. Парубок 
сам один стає тим, хто звідує долю, роковану багатьом 
[12, c. 412], оскільки «загадано, заповідано усім коза-
ченькам та у військо йти». Його «окремішність», «ви-
ділення як одного» передається в подальшому розгор-
танні колядкового змісту — він «вперед війська та на 

коні грає, А позад війська та мечем махає» [18, с. 198]; 
«Поперед війська конем виграє, А ясна шабелька при 
боці сяє» [18, с. 197]. На полі бою він один проти ці-
лого війська — на чолі своєї дружини. Його винятко-
вість пов’язана з головуванням, протиставленням мно-
жинності (війську), особливим призначенням одного, 
що завершується визнанням мужності, героїзму та ви-
нагородою («Король питає: — Чий син виграє? Ой 
якби я знав, чий то син гуляв, То я б за його свою до-
чку дав» [18, с. 199]). Винагорода, виявляється, також 
особлива — «королівночка», а в додаток, ще й «поля 
не згораного», «коня не з’їзджаного», «грошей незлі-
чаного», «війська незгляняного» [18, с. 199].

Одиниця в колядках цієї тематики, як і в народній 
ліро-епіці (билинах, думах, історичних піснях): одна 
Маруся Богуславка рятує невільників, один Матяш 
старий перемагає «шість тисяч турок-яничар» [23, 
с. 3—8]. У цьому випадку, коли число «один» стає у 
низці подібних явищ і починає концентрувати навко-
ло себе багато подібного, воно набуває іншого ста-
тусу — статусу першого, виокремленого та наділя-
ється сакрально-магічною винятковістю.

Парадокс існування числа «один» у тому, що сам 
собою «один» не сприймався базовим елементом у 
системі натуральних чисел. Коли «один» ставав поза 
контекстом загального, іншого, то, відповідав нулю: 
«Один у полі не воїн» [19, с. 39]. Зовсім іншого ста-
тусу набував «один», коли розпочинав відлік часу, за-
своєння простору чи опинявся у низці подібних. Тобто 
на полі битви один воїн набуває статусу першого лише 
на фоні цілого війська. «Одиниця» символізує у цьому 
випадку не стільки перший елемент ряду в сучасному 
розумінні, скільки цілісність, єдність [23, с. 3—8].

Дослідник О. Дей виокремив у поетичній систе-
мі одиничне як композиційний принцип [8, с. 182]. 
Це вияв художнього осмислення й відображення ре-
альної дійсності, піднесення її явищ до поетичного 
узагальнення. Найпоширенішими засобами виділен-
ня одиничного із ряду подібних у народній поезії, за 
О. Деєм є такі моделі [8, с. 182—193]:

Відбір і виокремлення предмета чи явища.
Виокремлення предмета з протиставленням.
Концентрація, згущення, ущільнення риси, якос-

ті чи сутності предмета. 
Вони застосовуються у макроструктурі народних 

пісень (провідний принцип будови цілості твору, роз-
криття взаємозв’язків пісенних героїв, руху переживань 
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тощо) і в мікроструктурі (художніх деталях, тропах). У 
веснянках, купальських піснях для того, щоб виокре-
мити парубка серед інших, використано першу модель. 
Проте тут виділяється не стільки сам персонаж, скільки 
дія, пов’язана з ним (дав найбільше грошей на танці):

Пишна юлойка в Бережці,
Рано, рано в Бережці.
То там збиралися молодці,
То там давали гроші на танці.
А один молодець найбільше дав,
Він собі дівчину сподобав [31, с. 58].

Чому «один молодець» дав найбільше грошей? 
Причина розкривається у тому, що «він собі дівчи-
ну сподобав». Тому фінальна частина пісні, безумов-
но містить матримоніальні мотиви.

В іншому варіанті простежуємо другу модель. По-
дібні мотиви, зокрема роздуми про одруження, по-
даються через заперечення дії «одного»: 

Березівські парубки 
Та все грають на дудки.
Тільки один не грає,
Жинитися думає [31, с. 29].

На відміну від інших парубків цей «один» не весе-
литься, у зв’язку з чим і протиставляється усій пару-
бочій громаді. У цьому композиційному засобі мно-
жина є тлом, з якого виділяється одиничне. Творить-
ся певна схема: ВСІ — Я, ВСІ — ОДИН.

Число «два» у складі міфопоетичних систем озна-
чає симетрію світобудови, поляризацію емоційного й 
раціонального світосприйняття й світовідчуття, а та-
кож уособлює класичний принцип дуалістичного відо-
браження світу [20, с. 404]. Серед поширених бінарних 
опозицій в українській традиції, як і в культурі інших на-
родів, найчастіше трапляються такі: життя — смерть, 
добро — зло, день — ніч, правий — лівий, верх — 
низ і т. д. Кожна з цих позицій пом’якшує протисто-
яння негативного початку, де перше зв’язане зі світлом 
(світом живих), а друге з темрявою (світом померлих). 
Це протистояння допомагає зрозуміти, чому не лише 
«двійка» сама собою, а насамперед «другий» як комп-
лекс часто сприймається символом світу померлих.

Семантичне поле числа «два» має кілька векторів 
усвідомлення. Для календарно-обрядових пісень най-
більш поширеним є двійка (пара) як символ непоруш-
ної єдності (господар і господиня, місяць і зорі). Двійка 
гармонізувала стосунки («що два, то не один», подво-
ювала вплив або дію одиниці й водночас втримувала 

потенційну енергію напруження, полярності, проти-
стояння). Число «два» означає пару, протиставлення 
одному непарному, це перше число від одиниці. Якщо 
одиниця символізує центр, то двійка означає продо-
вгуватість [5, с. 583]. Водночас число «два» символі-
зує нероздільність небесно-земних та вогненно-водних 
стихій (зокрема, у купальських обрядах і піснях, в об-
рядах, пов’язаних з новоріччям і Водохрестям та ін.). 
Поняття життя — смерть також означає одвічну єд-
ність (у веснянках, обжинкових обрядах і піснях).

Для календарних обрядів і пісень «два» найбільш 
характерне як елемент числового коду, що символі-
зує парність, подвоєння. У міфологічній свідомос-
ті людей існували чіткі паралелі між космогонією 
(творенням, «народженням» Всесвіту), тобто по-
чатком життя у природі і початком людського жит-
тя. В уявленні предків творення Всесвіту — це пра-
образ утворення сім’ї. Таку ідею паралелі між по-
чатком світу як початком людського життя втілено 
у фольклорних текстах, зокрема, в колядках і ще-
дрівках, у яких «ясний місяць — то господар, ясна 
зоря — його жона; ясні зірки — їх дітки».

Як відомо, побажання пари — наскрізний мотив 
календарно-обрядової поезії. Крім солярних образів 
(місяць, сонце, зорі), молода пара часто асоціюєть-
ся з орнітоморфними образами:

Стоїть соснонька тонка, висока.
Тонка, висока, ввверху широка.
А в ті сосноньці, два соколоньки,
Сив соколоньки гнізденько виют [2, арк. 44]. 

Сосна — дерево життя, центр Всесвіту. Два соко-
лоньки символізують заснування життя в парі («гніз-
денько виют»). Відтак як символ продовження люд-
ського роду виступає колиска, що висить на двох де-
ревах: «А в поли, в поли все два явори, А в тих 
яворах ба й колисочка» [2, арк. 46].

У цих та подібних прикладах «два» осмислюєть-
ся відповідно як символ шлюбної пари. Позитив-
на символіка числа «два» пов’язана головним чи-
ном з мотивами шлюбу, тому невід’ємною частиною 
календарно-обрядових пісень було побажання весіл-
ля. Особливо яскраво цей мотив виражений знову ж 
у колядках і щедрівках: «А у його хаті да дві радос-
ти: Першая радость — сина женити, А другая ра-
дость — дочку оддавати [22, с. 174]. Отже, «дві 
радости» — це звістка про важливі події (шлюб), 
сприймаються як позитивні емоції. 
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Мабуть, невипадково парні зооморфні образи на-
явні у новорічних піснях («гейканнях»), приурочених 
дівчатам «на виданню». На Новий рік, увечері, як 
зафіксував М. Зубрицький, «ідут на Буковині гей-
кати хлопці, а окреме парібки там ідут, де великі ді-
вки… Ідут до кождої хижі і під вікни співают»:

Гей, гей, твої воли, мої воли, гей, гей!
А впереді два медведі, гей, гей.
За передом бочка з медом, гей, гей!
А в пригоні дві вороні, гей, гей!
В колесниці дві синиці, гей, гей!
А в підтоці дві сороці, гей, гей! [13, с. 38—39]

Перелік парних образів («два медведі», «дві во-
роні», «дві синиці», «дві сороці») підсилює матри-
моніальні мотиви обрядової пісні. Число «два» мо-
делює передбачення шлюбу дівчатам, виступає сим-
волом подвоєння, парності.

До основних чисел у світоглядних уявленнях укра-
їнців належить «три», яке є символічним і струк-
турним компонентом обрядової практики, поетики 
фольклорної традиції. «Трійка» включає в себе енер-
гетику стабілізації й рівноваги. З найдавніших ча-
сів вона символізувала довершеність, досконалість. 
У народних творах часто тричі повторюються сю-
жетні ходи. Третій член певного ряду трактується 
як вищий, досконалий, а перший і другий відігра-
ють функцію наближення до справжнього, істин-
ного, головного. При тому варіюються персонажі 
астральні, просторові, господарські об’єкти, надто 
різні види винагороди.

Фольклорна традиція позначає числом «три» 
кількість людей (персонажів) — учасників обрядо-
вого дійства, які найчастіше з’являються у творах з 
передшлюбними мотивами: «три королі», «три ри-
балки», «три сватачі» [18, с. 46, 135; 30, с. 332; 40, 
с. 165] та інші. В одній із колядок оберігачами («сто-
рожами») дівчини на виданні виступають рідні:

В татковім домі є три сторожі.
Одна сторожа — братко в воротах.
Друга сторожа — татко в порогах.
Третя сторожа — мамка лє стола [1, арк. 223].

Мати біля стола — символ очікування сватачів 
для доньки. В іншому варіанті «сторожів» конкрет-
но не названо, лише зазначено їхнє місцезнаходжен-
ня — «край ворітець», «край порожжа», «кінець 
століка» (до слова, всі перебувають у окресленому 
просторі «на межі»). Дві перші «сторожі» можна по-

долати, третю — «медом переп’ю» [10, с. 28—29]. 
Очевидно, йдеться про очікувану весільну гостину.

Отже, троїстість служить переважно для помно-
ження поваги, сили, краси, багатства головного героя, 
все потроюється. Мета засобу «троїстості» у відтінені 
певного становища героя, його емоцій, таким спосо-
бом фокусується увага на ньому. «Троїста градація» 
певної дії є відтворенням послідовного її наростання, 
динаміки процесу чи переживання, а отже, й засобом 
нагромадження емоційності [8, с. 160—161]. Моде-
лі перерахунку, лічби використовуються не лише для 
опису, а й служать як композиційний прийом органі-
зації функціональних елементів самого тексту.

Традиційні образи «трьох товаришів» у колядках 
подаються персоніфіковано, оскільки кожен із них 
номінує астральні об’єкти та атмосферні явища: пер-
ший — «яснеє сонечко», другий — «ясен місячик», 
третій — «дробен дожджик» [18, с. 46]. Для хлібо-
робської праці вони вкрай важливі, тому й сприйма-
ються уособлено, як живі істоти.

Число «3» доволі часто вживається на позначен-
ня просторових образів, що характерне для обрядо-
вих пісень з мотивами оборони рідної землі у значен-
ні «країна, держава». В одній із бойківських коля-
док образ «трьох земель» (країн) змальовано через 
своєрідну розмову «молодця» з конем, який виніс 
його з «трьох землейків»:

З єдної-м тя ніс гей з угерської,
З другої-м тя ніс гей з турецької,
З третьої-м тя ніс гей з московської [42, с. 39].

У поліському варіанті збереглася згадка про інші 
три землі, з яких парубка виніс кінь трьох воєн — 
із «Татарщини», «Німещини» та «Палящини» [35, 
с. 97]. В обох текстах кінь символізує відданість, 
персоніфікується як вірний друг, побратим. Образ 
«трьох воєн» підкреслює бойовий дух, неперемож-
ність героя.

Інколи у народних творах трапляється образ трьох 
доріг, що ведуть до трьох країн. Зазначимо, що доро-
га — це символом далеких світів, мандрів по них:

Єдна дорога та у Литвоньку,
Друга дорога на Україноньку,
Третя дорога в Волощиноньку [17, с. 107].

Три дороги — це конкретно марковані локуси, з 
кожного відвіданого місця мандрівник привезе: «ко-
ника», «зброєньку», «волики». В різних колядках на-
зиваються різні країни та дарунки, хоча скрізь збері-
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гається троїста структура. Якщо вважати, що сюжет 
пісні та її внутрішня структура набагато давніші від 
мінливого набору пізніших географічних найменувань, 
напрошується зіставлення цього мотиву з уривком із 
«Повісті минулих літ» за 969 рік: «Сказав Святослав 
матері своїй і боярам своїм: «Не любо мені є в Киє-
ві жити. Хочу жити я в Переяславі на Дунаї, бо то 
є середина землі моєї. Адже там усі добра сходять-
ся: із Греків — паволоки, золото, вино й овочі різні, 
а з Чехів і з Угрів — серебро й коні, із Русі ж — ху-
тро, і віск, і мед, і челядь» [33, с. 1—178]. На думку 
О. Потебні, залишається питанням пов’язаність трьох 
доріг з колядки із словами Святослава [34, с. 98]. На 
наше переконання, ця аналогія має право на існування, 
як і на ствердну відповідь. До того ж образ «трьох до-
ріг» віднаходимо в билинах та народних казках.

Дещо вужчим за просторовим масштабом є ще 
один образ — «три городенька», «три містенька». 
Він вписується в ту саму модель, що й у попередніх 
зразках, де порядковий перелік («у однім городі», 
«в другім містечку», «в третім містечку»), розкри-
ває акціональні практики («мід-вино пити», «гроші 
лічити», «з паннов спочити»). Цілісне сприйняття 
образу «трьох городів» зводиться до матримоніаль-
ного символічного значення.

Коби я знав, чій син бував,
Я би за него свою дочку дав.
Але до доньки — три городенька,
Три городенька та й три містенька.
В однім городі — мід-вино пити,
В другім містечку гроші лічити,
В третім містеньку з паннов спочити [2, арк. 46].

За подібною схемою побудована інша колядка, згід-
но з якою за військову доблесть пан дав би свою дочку 
і: «писав би йому три городочки: У первому городі — 
посвататися, У другому городі — повінчатися, У 
третьому городі — жити та бути [27, с. 26]. У 
цьому варіанті друга предикативна частина («посвата-
тися» — «повінчатися» — «жити та бути») вказує на 
весільно-побутові мотиви. Тут немає завуальованості 
та символічності, які часто потрібно декодувати.

Вагомим у фольклорі виявився образ «трьох сіл» 
як форми винагороди: «Їм за то заплачено, Три села 
дано. Єдно село з старими людьми, Друге село з па-
рубочками, Третє село з паняночками [38, с. 369]. 
З тексту чітко простежується вікове, гендерне, про-
сторове розмежування. Таке явище І. Денисюк на-

звав дислокальним шлюбом, пов’язаним з амазонка-
ми. Це шлюб, при якому в окремих поселеннях жи-
вуть жінки, а в інших — чоловіки. Вони мешкають в 
ізольованих «одностатевих» фортецях, на островах, 
у селах чи містах. Дослідник припустив, що подібні 
поселення могли бути і в Україні, а образ їх донесений 
в колядках [9, с. 66]. Вказаний елемент, звісно, вка-
зує на архаїчність жанру. Та зводити це лише до од-
нієї гіпотези, вважаю, не варто, оскільки календарні 
пісні в своїй основі мають величальний аспект. Тому 
виокремлення певних груп людей за статтю, віком 
та розмежування їх в просторових локаціях скоріше 
поетична формула акцентована на адресатах, яким 
приурочувалась пісня. Розрізнення за просторови-
ми об’єктами (селами, містами) не є основним по-
казником, оскільки пріоритет надається соціальним 
функціям цих «громад»: старші люди — «для пора-
доньки», молоді хлопці — «для охотоньки», молоді 
дівоньки — «для колядоньки» [32, с. 115].

В українській традиційній культурі істотне міс-
це посідає «сад» — спеціально відведена площа, 
на якій вирощують плодові дерева, кущі; це окраса 
обійстя українця, невід’ємна частина національного 
пейзажу. У фольклорі він має символічне значення 
та пов’язується здебільшого із життям дівчини. Це 
той простір, у якому вона знаходиться певний час, 
перебуває в ньому та оберігає його. Так, скажімо, у 
веснянці фігурує поетичний образ «трьох садів»: 

У бору, при бору три сади зацвіли:
У першім садоньку соловій щебече, 
У другім садоньку зозуля кує,
У третім садоньку дівонька плаче.
Соловій щебече, садоньку не хоче,
Зозуленька кує, літечко чує,
Дівонька плаче, за старого не хоче [39, с. 90].

Поетика числа «три» у цьому випадку дещо відріз-
няється від попередніх позицій. Художні образи із до-
сліджуваним числом лише номінуються в тексті. Голо-
вну функцію відіграє власне лічба (у першім — у дру-
гім — у третім), а це розкриває об’єкт та дію, на яких 
акцентована увага («соловій щебече», «зозуля кує», 
«дівчинонька плаче»). У двох садах з’являються пта-
хи — соловей та зозуля — провісники молодості й ко-
хання. Кульмінаційним є образ третього саду, простір, 
у якому дівчина плаче, бо передчуває нерівний шлюб. У 
цьому контексті, слушна думка О. Дея, який називав 
цю модель пісні виділенням одиничного героя з цілого 
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ряду. Така форма часто виступає в комбінації із засо-
бами стабільної числової послідовності. Найпошире-
нішим (за законом економії сил) числовим рядом для 
виокремлення одиничного є троїстість: щоб відтінити 
одне, пісні дають тло із двох попередніх. У трихотомії 
найчастіше третій компонент переважає над першим 
та другим [8, с. 191]. Головна героїня пісні (дівонька) 
стає визначальним вектором сюжетної ситуації.

Часто варіюються предмети винагороди («пода-
рунки») для дівчини: три яблука, три хусточки, три 
сукенки, три сорочки («кошулі»), три вінки тощо. 
Всі вони (та найголовніше «перстень») мають ма-
тримоніальний підтекст.

Число «три» може входити в народні твори з різни-
ми християнськими мотивами. Так, воно позначає час-
тини сакральних об’єктів. Один з найпоширеніших мо-
тивів — церкву будують («мурують») з трьома двери-
ма, трьома вікнами. В одних дверях — сам Господь, у 
других — Матінка Божа, у третіх святий Петро [29, 
с. 7]. Згідно з Біблією, двері — це Ісус Христос, тоб-
то його посередництво у вірі з Богом. Вікно символі-
зувало межу між світами (є три світи — верхній, се-
редній і нижній), через яке можуть проникнути різні 
сили. Однак існує варіант, за яким три церковні вікна 
пов’язуються із сонцем: в одне — сходить, в друге гріє 
«в полудне», а в третє заходить [3, арк. 11]. 

У деяких календарних творах простежуються геор-
тологічні мотиви. Так, у запису колядки О. Малинки 
йдеться про «три об’явлення» — святе Різдво, святого 
Василя та Івана Хрестителя [35, с. 44]. Це одкровен-
ня пов’язане з осягненням істини, що йшло від Бога, і, 
як наслідок: перше — «радость принесло», друге — 
«світ розвеселився», третє — «воду освящає».

Чимало місця в досліджуваному фольклорному ма-
сиві займає тема народження Ісуса Христа. Про його 
появу на світ сповіщають ангели — посланці від Бога: 
«Над тим Дитям три янголи літають, Вони Єму херо-
вими співають» [35, с. 26]. Крім того, над яслами, де 
лежало Дитятко, «три волики стояли». Там були три 
царі: один «миром мирує», другий «на коліна упадає», 
а третій «квіточкою дарує». Образ «трьох синочків, 
Божих ангелочків» знаходимо в творі, в якому домінує 
мотив «Мати Божа мандрує по світу» [35, с. 48].

У поетичну структуру окремих колядок впліта-
ється образ «трьох гробів». Ідеться не про могилу-
саркофаг у печері, де, за Біблією, було поховано тіло 
Ісуса Христа після його розп’яття. Дія переносить-

ся в церкву, в якій три гроби лежать: «Що в первім 
гробу — Святий Миколай, А в другім гробу — 
Свята й Варвара, А в третім гробу Сам Сус Хрис-
тос лежить [10, с. 33]. У конкретному випадку ма-
ємо ще й певну календарну прив’язку до днів Святої 
Варвари (4/17 грудня), Миколая (6/19 грудня). В 
іншому варіанті дві дати зміщені до осіннього циклу, 
бо в другому гробі лежить святий Ілля, а в третьо-
му — свята Марія [38, с. 447].

Християнську тематику доповнює мотив Господь 
дарує господарю «три долі в полі». Образ «трьох 
доль» ужитий тут на означення бажаного, щасли-
вого та заможного життя: 

Першая доля — щастя, здоровля,
Другая доля — воли, корови,
Третяя доля — жито, пшениця [38, с. 421].

Числова матриця стабільна (перша—друга—
третя), яка розкривається далі за текстом: 1) «щастя, 
здоровля», 2) «воли, корови», 3) «жито, пшениця», 
які представлені у подвоєнні, згрупуванні об’єктів. 
Усе це складає єдиний художній образ «три долі». 

Протилежний образ «трьох недоль» зустріча-
ється у думах: три недолі спіткали братів, які вигна-
ли матір з дому (дума «Про вдову і трьох синів»). 
У цьому жанрі посилена акцентуація на морально-
етичній основі. Отже, значення образу залежить 
від жанрово-тематичної палітри. Тому в колядково-
му репертуарі мотиви «трьох радощів», «трьох ко-
ристей», інколи контамінуються з «трьома дара-
ми», що відомий у билинах [24, с. 25]. 

Число «чотири» відіграє меншу роль у кален-
дарно-обрядовій поезії. На відміну від «трійки», що 
служить ідеальною моделлю будь-якого динамічно-
го процесу, число «4» перетворює статичну цілість, 
ідеально стійку структуру, повніше реалізує її в го-
ризонтальному плані. Воно асоціюється з чотирма 
сторонами світу, як у цій жнивній пісні:

Ой зібрали ж ми полон,
Із усіх штирьох сторон [28, с. 216].

Просторові чотиристоронні об’єкти, зазвичай, 
фіксують межі та охороняють їх. Скажімо, у петрів-
чаній пісні представлено такі просторові образи: «в 
церковці Чотири віконця, А на тих віконцях Чотири 
соколонька» [39, с. 105]. Образ сокола символізує 
зіркість, який стереже церковний простір.

Чотири соколи перебувають на сторожі чужого 
поля: перший полинув у виноград, другий — На Ду-
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най, третій — у чисте поле, а четвертий — до небес 
[14, с. 288]. Число «чотири» має також сакральне, 
Божественне значення, що відображено у щедрівці, 
згідно з якою Господь парує воли в «чотири вози»:

На перший кладе голосні дзвони,
На другий кладе яснії мечі,
На третій кладе золоті книги,
На четвертий віз сам Бог сідає [44, с. 17].

Відносно нечасто в календарній творчості висту-
пає число «дев’ять». Воно має магічну силу, оскільки 
складається з трьох трійок. Одне з його значень — 
сила, міцність. Так, у колядці герой порівнюється з 
туром, оленем, у якого «девіть ріжків»:

Ой чую я в собі лютого звіра,
Лютого звіра, тура-оленє,
Тура-оленє на девіть ріжків [17, с. 212]. 

«Девіть ріжків» символізують зрілість, силу, муж-
ність. Зрештою, ріг у руці язичницького ідола — по-
казовий символ сили.

Число «дев’ять» позначає також велику кількість, 
чисельність людей. Скажімо, в колядці за нареченою 
йшло «девйить купців, хлопців-молодців» [43, с. 46]. 
Частіше воно виступає символом достатку. У веснян-
ках — на дівчині сукенка «в дев’ять піл» («пул») [6, 
с. 96; 11, с. 201]. Пола — це край кожної з полови-
ни одягу (пальта, піджака та ін.), що розгортається 
спереду. Сукенка в «дев’ять піл» вказує на величину 
та пишність одягу «панянки». Підтвердженням того, 
що «дев’ятка» символізує багатство, є також і те, 
що в господаря за поясом «в калитоньці дев’ять гри-
вень» [39, с. 122]. Цей запис колядки З. Доленги-
Ходаковського з початку ХІХ ст. засвідчив давнє 
походження гривні як грошової одиниці, а тут — ви-
соку її вартість. Відомо, що вона була в обігу в Київ-
ській Русі, відтак стала грошовою одиницею в Укра-
їнській Народній Республіці (1918—1920 рр.), наці-
ональною валютою України (з вересня 1996 р.).

Маловживаними у календарно-обрядових піснях 
виявилися двоцифрові числа 12, 30, 40, 70. Про-
те дещо більше представлені трицифрові, які мають 
не точне, узагальнююче значення великої кількості. 
Таке підкреслення містить число «сто». Воно вжи-
вається переважно на позначення результатів хлібо-
робської діяльності українців: «Добра була нива: Сто 
кіп жита вродила» [7, с. 138]. У текстах повторю-
ються числові конструкти: «сто бочок меду, сто пу-
дів воску» [7, с. 6]; «Сто кіп жита зродила, сто кіп 

і сніпочок Дівонці на віночок» [7, с. 138]. Колядки 
та щедрівки зберегли більший номенклатурний ряд 
урожаю: «сто кіп гречухи, сто кіп просонька, сто 
кіп вівсонька» [41, с. 28]; «сто кіп пшениці, сто кіп 
ячменю, сто корців яблук, сто корців грушок» [44, 
с. 19]. Як бачимо, така кількісна проекція передбачає 
великий урожай, адже одна копа становить 60 сно-
пів хліба, а корець дорівнює 100 кілограмам. 

Число сто вживається також на позначення різних 
грошових одиниць, підкреслюючи таким чином ви-
соку вартість того, що купується. Парубок пропонує 
продати свого коня «за сто червоних» («червінців») 
[25, с. 59], тобто за золоті монети. Найчастіше фігурує 
число «сто» як форма винагороди: а) за дівочий вінок 
дають «сто золотих» (гаївка) [6, с. 57]; б) за дівочу 
«кісоньку» пропонують «сто рублів» (веснянка) [32, 
с. 56]; в) на дівчині шуба «за сто золотих, за сто чер-
воних» (колядка) [38, с. 290], «сто талярів на сто-
лі» [14, с. 249]. Зазначимо, що в колядковій традиції 
часто зустрічаються числові образи грошових еквіва-
лентів. Вони представлені в номінативній формі (сто 
червінців), застосовуються у дії (господар лічить гро-
ші у калиті). Власне, предикативна форма (лічить) не 
розкриває конкретного числа. Саме така модель вико-
ристовується для продукування матеріальних статків у 
майбутньому. Використання лічби в календарному тек-
сті має сугестивну функцію. Кількісна гіперболізація у 
народній свідомості застосовувалась як певна магічна 
матриця, яка обов’язково реалізується в реальності. 

Число «триста» позначає групу людей. Такий 
числовий конструкт домінує в обжинкових обрядо-
вих піснях. На ниві у господаря — «в’язальників 
триста» [21, с. 149], які збирають у снопи врожай. 
Найчастіше «женчиків триста» бачимо на «сріб-
ній» («мальованій») призьбі [39, с. 216] в домі гос-
подаря, який справляє для них обжинки («гостину»). 
Лише в одній з небагатьох колядок змальована «хо-
роша жена» пана Василя, в якої «намиста — рублів 
на триста» [14, с. 276].

За частотністю більш уживаним є число «сім-
сот», яке також означає гіперболізовану кількість. 
700 молодців, як зауважив О. Потебня, — мотив 
гетерогенний, неоднорідний, сформований з різних 
за складом частин. Інколи герої називаються «блуд-
нями» («блудцями»): 

Ой в лісі, в лісі там недобор,
Блудило блудців сімсот молодців [35, с. 107].
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«Блудці», на думку О. Потебні, нагадують «брод-
ників», а число «700» те ж саме, що й число бояр у ве-
сільному обряді чи сватів у колядці. Їх єднають матри-
моніальні наміри. У багатьох випадках «сімсот молод-
ців» не лише «подорожують», а й стають до роботи в 
господаря: «Зобрав же женців сімсот молодців, Сім-
сот молодців, подорожних людців» [7, с. 18].

Інколи простежується роздільне формування громад 
парубочої та дівочої — «сімсот молодців, дівок і хлоп-
ців» [18, с. 68] чи «зберемо женців сімсот молодців, А 
в’язальничок сімсот дівчаток». Аналізуючи останній 
приклад, К. Сосенко писав, що «мусимо і образці мо-
лодецьких і дівоцьких, окремих, робітничих гуртів вва-
жати за дуже старовинні» [36, с. 187]. Пізнішого на-
шарування військові елементи, які входять до збірного 
поняття «сімсот» — «русовичі» чи «запорожці».

З викладеного можна зробити висновок, що в 
календарно-обрядових піснях українців найчасті-
ше вживаються одноцифрові числа, оскільки вони 
пов’язуються здебільшого зі світотворчими про-
цесами, космогонічними уявленнями, виражають 
сакрально-магічну винятковість («один»). Вони та-
кож ілюструють дуалістичний погляд на світ («два»). 
Базовим, структуроутворюючим універсумом у гос-
подарській, ритуальній дійсності, матримоніальному 
комплексі є число «три». Решта чисел («чотири», 
«дев’ять») символізують завершеність, загальну по-
етичну модель світу. Цифри «сто», «триста», «сім-
сот» гіперболізують різною мірою предмети, явища, 
героїв обрядового тексту.
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Halyna Koval 

FOLK-POETIC NUMEROLOGY  
IN CALENDAR TEXT
In the article attention is paid to numerical markers in lyrics. 
Folk comprehension of numerical matrix is an order, moving 
from chaos to the space. Counting as a compositional device is 
a key function — it is a reproduction of sequence, development 
and process dynamics. A model dominates, in which separation 
of an individual from a wide range. Semantics and symbolism 
of numerical images that are used as an artistic device (a quan-
titative hyperbole) are studied. 
Keywords: folk numerology, numerical markers, symbolism, 
semantics and artistic device.

Галына Коваль

НАРОДНОПОЭТИЧЕСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ  
В КАЛЕНДАРНОМ ТЕКСТЕ
Сосредоточено внимание на числовых маркерах в песен-
ных текстах. Народное восприятие цифровой матрицы — 
это упорядоченность, переход из хаоса в космос. Важную 
функцию играет счет как композиционный прием, который 
является воспроизведением последовательности, нараста-
ния, динамики процесса. Преобладает модель — выделе-
ние единичного из целого ряда. Изучается семантическое, 
символическое значение числовых образов, которые ис-
пользуются и как художественное средство (количествен-
ная гиперболизация).
Ключевые слова: народная нумерология, числовые мар-
керы, символика, семантика, художественное средство.


