
I.Азарх (Київ)

ОБРАЗ ЖІНКИ-ТРУДІВНИЦІ
В УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ І ДУМАХ

XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

З неабияким поетичним натхненням Тарас Шевченко
створив гімн  українським народним пісні та думі, в яких
справедливо вбачав найяскравіший прояв духовних сил
трударів, законну національну гордість, правдивий літопис
суспільного буття. Він проголосив:

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люди, наша слава,
Слава України .fI

Багато давніх народних пісень і дум увібрали в себе
глибокі переживання та біль, стійкі прагнення й великі
сподівання в ході змагань українців за незалежність, у
боротьбі простого люду проти соціального гніту та
закріпачення. В них знайшло відображення і поетапне
зростання етнічної самосвідомості, яка в період, що
досліджується, викристалізовувалася багато в чому завдяки
виникненню та становленню козацтва - могутньої сили проти
колонізацій й нападів турецько-татарських загарбників. Саме
тому вітчизняна народна творчість є важливим джерелом при
вивченні багатьох аспектів нашого далекого минулого.

На думку Миколи Гоголя, зокрема пісні малоросійські
можуть цілком називатися історичними, тому що вони не
відриваються ні на мить від життя і завжди відповідають
тодішньому моментові і тодішньому стану почуттів 1 2.

Він також наголосив: Це - народна історія, жива,
яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває життя
народу... весь запал, все сильне, юне буття його виливається в

1 Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 10-ти т. К., 1951. - Т. 1. -
С. 58.

2 Гоголь М.В. Твори в 3 т. - Т. З / про малоросійські пісні. - К:
Держлітвидав, 1952. - С. 394.
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народних піснях. Вони -надгробний пам ятник минулого,
більше ніж надгробний пам ятник: камінь з красномовним
рельєфом, з історичним написом - ніщо проти цього живого
літопису, який говорить, співає про минуле. В цьому
відношенні пісні для Малоросії - все: і поезія, і історія, і
батьківська могила 3.

Отже, поетична творчість - це засіб живого сприйняття
сучасників тих подій, тієї доби. Ніби з глибини віків
долинають до нас голоси людей, доля яких хвилює і нині.

Образ простої жінки не можна розглядати відособлено від
однієї з основних тем пісенної творчості XV - першої
половини XVII ст., а саме боротьби українського народу з
турецькими і татарськими загарбниками.

Зокрема в пісні Зажурилась Україна...  є такі рядки:

Зажурилась Україна,
що ніде прожити;
Гей витоптала орда кіньми,
маленькії діти,

Ой маленьких витоптала,

великих забрала,
Назад руки постягала,
в неволю погнала 4.

Це одна з найтрагічніших сторінок історії нашого народу.
На той час населення, особливо жінки та діти, не завжди мали
належний захист від нападників. Польські шляхтичі від
розкоші та за. розвагами ...забули про такий благополучний
час для бусурман і, гірші від вищеназваних (печенігів), не
піклуються про свою батьківщину, не тільки про тих
заведених (в полон),... що в багатолітнім рабстві перебувають,
але й про тих, що кожного літа перед очима їх жінок і дітей; а
також і підручних в полон у великій кількості забирані
бувають, не піклуються про них, а що гірше, то це те, що ті,

3 Там же.-С. 393-394.
4 Українська народна творчість. Історичні пісні. - К., 1961. - С. 82.
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хто забарає в полон, є вищеназвані печеніги, і не обороняють
(володарі) від них (людей своїх) 5.

Польський уряд, за виразом М.Грушевського, тільки
умовляв, задобрював орду і був зовсім нездатним до
енергійної протидії і оборони. Як вважав вчений, був навіть
проект запропонувати кримському ханові збирати поголовну
подать з населення Київської, Волинської, Подольської
земель.

Однак ніякі податі не могли покласти край свавіллю
ординців.

З кінця XV в. Менглі-Гірей здійснював спустошливі
напади в Україну. Майже щороку полчища татарів палили і
спустошували міста й села, захоплювали тисячі людей у ясир,
щоб потім збувати їх на східних ринках або використати як
власних рабів.

Пісні та думи того періоду можна порівняти з яскраво
витканим полотном, кращим зразком реалістичного
змалювання достовірних фактів та узагальнено-типових
епізодів.

Головним призначенням народної поетичної творчості
стало надихати жителів України на боротьбу із авойовниками.
Тому природно звучить прославлення воїна-козака як
виразника загальних інтересів та сподівань українців:

"Ой із низу вітер віє;
Козацькая слава не гине;
Чи козак та запорожець
Слави не заробляє?
Не погибне у нещасті,
Худої, слави не робить,
Хорошої не падає...
По усьому краю
На всю Україну"6.

5 Хрестоматія з історії Української РСР. -Т. 1. - К., 1959. - С. 154.
Уривок з твору А.Курбського.
6 Григор єв-І-Іаш. Історія України в народних думах та піснях. -
К.,1918.-С.49.
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Проте поетичні рядки стосувалися не тільки чоловічих
героїчних постатей. Часто поряд з ними була жінка, образ якої
певною мірою перекликається із старовинною іконою,
написаною майстром-простолюдином. Здається, ніби його
чорні від тяжкої праці руки старанно змішують фарби і на
дерев яній дошці являють селянську богоматір, що, як і
біблейська, на своєму життєвому шляху мала багато терну, і
доля послала їй чи не більше випробувань.

І якщо пісні та думи, так би мовити, козацькі, пронизані
пафосом героїзму, то про жіночу долю (за визначенням
О.Боровиковського) сприймаються як сказочные слезы, что
каждая слеза - жемчужина 7.

Місце жінки в суспільстві середньовічної України було
досить своєрідним і багатогранним. Зокрема, коли виникала
військова загроза, відправляючись у далекий похід, чоловік-
захисник звертається до своєї дружини:

Покидаю тебе, козачко, дома,

Да прошу покорно, содержи худобу,
Поки мене бог ізносить

Із цього великого походу"8.

За складних обставин діти не часто бачили воїна-батька,
тому всі обов язки по їх вихованню та веденню господарства
лягали на жіночі плечі. Почуття до жінки-матері були глибокі
і ніжні.

Дума про Ганну Сірченко  присвячена дружині Івана
Сірка, славного кошового отамана. Запорожському козаку
ніколи було сидіти дома, коли ворог біля порогу. Не дивно, що
сім я не бачила довго його 7 років. Довгий час рідні несли
тягар туги і тривоги за близькою людиною. Не маючи жодної
звістки про батька, син Петро вирушив на розшуки його, а
знайшов у турків собі погибель. В думі досить гостро
ставиться питання - що ж залишилось матері старенькій?

' Боровиковський А. Женская доля по малороссийским песням.
Очерк из малороссийской жизни. - С.-Петербург, 1879. - С. 7.
s Старая Украйна: Сборник дум, несен, легенд, переработанных с
малороссийского по-русски С.Козленицкой. - Петроград, 1916. - С.
48.
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Що вже тепер на моїй голові три печалі побуває:
Перва печаль, що я сім год пробувала,
Сірка Івана в очі не видала,
Друга печаль, що Сірченка Петра на свічі живого нема,
Третя печаль, що Сірченко Роман умірає"9.

Досить типово, але яскраво зображено долю козачки в
особі матері Івася Коновченка. Ця жінка мала багате
господарство і успішно управляла ним. Сама виростила
прекрасного лицаря Івася. Та захотілося сину турків

воювати, війську козацькому славу добувати . Просить він
матір продати воли і купити йому коня, щоб йти з козаками в
похід. Мати спочатку всіляко відмовляла сина, відволікає його
увагу від думок про війну.

Дуже багато тривоги в діях материнських. Потерпаючи за
долю сина, вдається навіть до хитрощів. Зокрема, йдучи до
церкви, вона ховає всю батьківську зброю. Та Івась не
кориться волі матері - втікає з козаками.

А мати - мати... Пройнявшись духом всепрощення, купляє
йому коня і відправляє до нього з материнським
благоговінням. Змучена тривогою та чеканням вісточки від
своєї дитини, свідомо піддається обману.

Полковник, не наважуючись розповісти про загибель
Івана Коновченка, приносить звістку про нібито весілля того з
пишною туркинею. І мати, щаслива тим, що живий її Івась,
влаштовує банкет.

Весь зміст думи пронизаний глибоким співчуттям до
нещасної жінки. Якийсь незнайомець, взявши на себе тяжкий
обов язок, нарешті сповіщає про смерть сина.

Материнське горе - загальнолюдське, воно виходить
далеко за межі однієї родини. Мати ніби сама Україна тяжко
сумує і побивається за своїми синами-захисниками.

Зрозуміло, що важко ростити дітей, та тяжче відправляти
їх на війну. Всіляко відмовляли від військових походів матері-,
але ж самі й повчали:

9 Народні думи: Збірник. - К.: Дніпро, 1986. - С. 130.
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Синку ж мій, синку Іванку!
Ой як підеш молод до війська

Да не вихвачуйся з-поперед війська,
Держися війська все середнього J0.

Цілий цикл пісень ( Гей, мій милий в тузі , Темна нічка
невидная , їхав козак полем  та ін.) подає романтичний образ
дівчини-коханої. Так, в одній з них йдеться про молодого
хлопчину, що заснув у дорозі, не дбаючи про безпеку.

А... Десь взялася дівчинонька та й вирвала
травиченьку,

Та й вдарила по личеньку.
Вставай, козак, годі спати, вставай, козак, годі спати,

Бо йдуть турки воювати, 11.

Образ пробудження від сну - як символ всесильного
кохання. Навіть у сні дівчина оберігає його, приходить
попередити про небезпеку.

Розглядаючи жіночі долі, слід зазначити, що в історичних
піснях і думах повнота висвітлення образу, як правило,
досягається чіткими характеристиками. Це не є опис лише
зовнішніх рис людини, а також особливостей, притаманних її
характеру. Подається перебіг вчинків, де кожен з них сам по
собі є довершеною характеристикою героїні.

Майже кожна жінка у пісні - це особистість з трагічною
долею, особливий драматизм спостерігаємо у так званих
невільницьких  піснях і думах.

Думки про полонеників, невільників, їх нечувані
безвихідні страждання, їх туга за рідним краєм, опанували
сучасну творчість, відтиснувши на далекий план інші теми * 11 12,
зазначив МТрушевський.

Ханські напади були немов страшений вихор, котрий
нищив та руйнував усе, що траплялося йому на його шляху.

1и Історичні пісні. - С. 69.
11 Там же. -С. 151.
12 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.: Наукова
думка, 1992.-С. 179.
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Наприклад, джерела зафіксували наслідки татарського
погрому 1691 п., коли було пограбовано та сплюндровано
багато населених пунктів Слобідської України. У відомостях
крім даних про розорення, спалення матеріальних цінностей
відбилися дані про взяття у полон жінок:13

14 15Назва поселення Тернове Зміїв Бішпінь Лиман

Взято в полон

Жінок у віці 31 162 13 341

Дівчат 2 66 11 131

В малих літах 40 320 5 537

Поля полонених стало сюжетом для багатьох поетичних

творів. Бо така трагічна подія в житті жінки нерідко повністю
змінювала все майбутнє.

"Ой земле, земле турецькая,
Віро басурманская,
Розлуко християнськая!
Розлучила брата із сестрою
J мужа з жоною,
Товариша із товаришем"1'1.

У пісні Із-за гори, з темненького лісу  полонянку
називають Долиночкою. Очевидно, краса дівчини спричинила
полон:

"У Долиночки коса з золотого волоса, -
Щирий бір освітила,
Зелену діброву і биту дорогу "к\

Її батько, знатний вельможа, організував погоню за
татарами, щоб відібрати дочку. Йому вдається наздогнати

13 Підрахунки зроблені автором на підставі: Материалы для истории
колонизации и быта степной окраины Московского государства. /
ред. Багалей Д.И. - Харьков, 1886. - С. 157-163.
14 Українські народні думи та історичні пісні.  К., 1955. С.13.
15 Історичні пісні. С.81.
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ворога. Та, побачивши, що сили нерівні, полонянка розраджує
батька виручати її. Вона зрікається допомоги, щоб відвернути
його загибель. Це єдине, що може зробити дочка, прощаючись
навік.

Трапивши в полон, мало хто з українок розраховував на
допомогу, на викуп. Гірко ридає дівчина, звертаючись до
завойовника:

Пусти мене, турчин, очку,
Побачити родиночку
Ще й рідну Вкраїночку 16.

Втративши надію повернутися до батьківського дому,
вона прощається з рідним краєм:

Плинь же, плинь же, дрібне листя
До мого тата в гості;
Нехай тато не сумує,
Най ми посаг не готує 1'.

Тяжко переживаючи полон, оплакуючи все своє минуле
життя і, не в силі прилучитися з жорстокою дійсністю,
полонянки піддавалися ще й фізичним випробовуванням.
Дорога на чужину була дуже важка:

їх повели тернянкою,
А тернянка в жінки коле,
Кровця сліди, заливає,
Чорний ворон надлітає,
Тату кровцю випиває 18.

В неволі багато українок потурчились - стали дружинами
татар. Коли ж бранки йшли на те, що нерідко виходили заміж
за великих панів . Так, 1550 р. бранка Роксолана, попівна з
Рогатина, вийшла заміж за самого султана турецького

* lS16 Там же. С.152.
г Там же. С. 136.
lS Там же.  С.85.
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Сулеймана I. Султан Осман П (1604-1622) також одружився з
українкою. Мати Османа Ш (1760 р.) була родом з України.

Користуючись певним впливом, українки не раз
допомагали козакам і визволяли їх з неволі.

Про одну з таких, колишню бранку, йдеться в народній
думі Маруся Босуславка .

Маруся - попівна з містечка Богу слав. Вона ще не забула
свої звичаї, любить свій народ, свою батьківщину. На
християнське свято - Великдень, відправивши чоловіка-турка
в мечеть, вона відчиняє темниці і звільняє полоненних.

Сама ж вона не шукає шляху в Україну, пояснюючи це
своїм потуреченням - ради роскоши турецької, ради
лакомства нещасного . Однак, постає питання: чи так це

насправді?
Людина сильної вдачі, маючи самобутній характер, вона

не справляє враження пригнобленої невільниці. І в даному
випадку дружина турецького паші випустила з темниць
козаків чи не з дозволу свого вельможного пана. Вважаючи це
нетиповим явищем, втор пісні свідомо замовчує факти щирих
почуттів між бранками та їх чоловіками-басурманами.

Кохаючи свого чоловіка, Маруся залишається вірна
українському народу.

Не менш колоритні постаті зображено в пісні Поле ж моє
широкое . В ній, як і в попередній, жінка пережила розпач
поневолення. Одна із них, очевидно, попала до кочівників ще
малою дівчинкою. Обставини склалися так, що її чоловік
татарин привіз як полонянку і її стареньку матір. Лише по
особливій прикметі - відрізаному пальчикові, мати впізнала
власну дочку. А та за тих умов, будучи господинею,
примушувала матір багато працювати:

Оченьками стадо пасти,

Рученьками кужіль прясти,
Ноженьками колисати...1,19.

Глибоке розкаяння за свої збиткування над старенькою
приходить до татарочки , коли стає відома їй правда:

19 -
Гам же. С.87.
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Мати моя рідненькая,
Скидай з себе свої лати,
Вбирай дорогії шати,
Будеш з нами пановати>,г0.
Але стара ненька" відповідає на це так:
Ліпші мої вбогі лати,

Ніж дорогі твої шати"20 21.

Вона оплакувала роками свою дитину, але побачення з
нею не переросло у щастя. Дочка перестала бути їй рідною,
тому що перейшла в іншу віру. Материнська любов не
перемогла відразу і ненависть до ворога. Убога селянка
вибирає життя в рідному краю:

Волю дома бідовати,
Як в чужині пановати "22.

Тема становища жінки в умовах іноземного панування,
боротьби українців проти турецько-татарської агресії стала
одним з основних сюжетів поетичної творчості кінця XV -
першої половини XVH ст.. Образ її не ідеалізовується, але
найбільш характерною рисою простої жінки в історичних
піснях є вірність.

Вірність у коханні, вірність батьківщині, своєму народові.
Як правило, вона також є символом наполегливої праці. За
будь-яких життєвих випробувань, трагічних обставин,
перебуваючи в неволі на чужині, домінуючим було бажання
не поривати зв язку з Україною, її традиціями.

Отже, подаючи вчинки жінки в різних життєвих
ситуаціях, народна творчість виробила стереотипи ставлення
до неї в українському суспільстві того часу.

20 Там же. С.88.
21 Там же.  С.88.
22 Там же.  С.88.


