
Упiсенному фольклорi Захiдного Полiсся об-
раз жiнки-матерi займає чiльне мiсце. В усi

часи ця постать привертала до себе особливу увагу
дослiдникiв, бо її вирiзняє велика любов та самовiдда-
нiсть, з якою вона виконує святий обов’язок материн-
ства, пильнує кожну мить зростання своїх дiтей, не-
втомно плекає їхню душу i серце. «Дитина порiзала
пальчик, а у матерi заболiло серце», – кажуть у народi.
А ще говорять: «Матiр не купити i не заслужити». 

Українська жiнка завжди була й залишається
пречистою Мадонною i Великою Матiр’ю. В очах
українського народу жiнка заслуговувала й заслуго-
вує на належне пошанування. За часiв Незалеж-
ностi було вiдновлено День матерi, що вiдзначаєть-
ся у другу недiлю травня. Пошуки пракоренiв цього
прекрасного й такого потрiбного свята привели ме-
не аж за океан, до американського Лос-Анджелеса,
де на початку минулого столiття Свято матерi за-
пропонувала вiдзначати юна Анна, у якої рано не
стало неньки. Втрата найдорожчої для кожного з
нас людини спонукала мене зiнiцiювати уроки Ма-
терi у школах Камiнь-Каширського району, що на
Волинi. І перший такий захiд провела на початку
листопада 1974 р. в Полицiвськiй середнiй школi
молода вчителька Марiя Федорiвна Цвих. Аби пе-
ресвiдчитись у корисностi таких урокiв, як завiду-
вачка методичного кабiнету районного вiддiлу на-
родної освiти, вирiшила послухати думку самих
школярiв. Усi вони схвально говорили про захiд, у
якому взяли активну участь. Запам’ятався вiдгук
одного юнака: «Такi заняття дуже потрiбнi, вчи-
телька змусила нас замислитися над проблемою
«мати – дитина». І може, саме сьогоднi я спитав се-
бе: що значить для кожного з нас матiр i хто ми для
неї? Адже мама – як вода: захотiв – i напився. Вона
завжди поруч. Нi, мабуть, як повiтря: дихаєш – i не
помiчаєш. І тобi здається: так має тривати завжди.
А це неправильно: матiр треба любити та пiклувати-
ся про неї, як вона пiклується про нас».

Ця по-юначому щира i по-дорослому мудра думка
вразила мене, вона спонукала розробити методичнi
рекомендацiї до урокiв Матерi для рiзних вiкових ка-
тегорiй школярiв, керуючись мудрою порадою видат-
ного українського педагога Василя Сухомлинського,
що «праця, одухотворена любов’ю до матерi-творця,
людини – це велика виховна сила» [6; 121]. 

У народному календарi Волинського Полiсся
День матерi був присутнiй вiддавна. За неписаною
традицiєю, на другий день Великодня дiти зазвичай
вiдвiдують батькiв. Замiжнi дочки, сини, що
вiддiлилися, сiм’ями «ходили в гости до матира», як

мовлять тут. Ще був живий батько, могли бути в ро-
динi й iншi дiти, але цi вiдвiдини мали назву «ходи-
ти в гости до матира», тобто пошановувати матiр.
Отже, другий день Пасхи був своєрiдним Днем ма-
терi. І то була наша, рiдна, а не позичена в когось
традицiя. У цей же день дiти ходили ранцювати1 до
хрещених матерiв. Якщо ж iз якоїсь причини ця
зустрiч не вiдбувалася, тодi хрещена сама, йдучи до
церкви, брала з собою призначенi для них дарунки.
Звернiмо увагу: хрещенi батьки участi в цьому об-
рядi не брали, що теж може свiдчити на користь
визнання другого дня Великодня Днем матерi. 

Мине майже двадцять рокiв, як побачить свiт
моя книжка «Як у луза калинойка з квiтками», при-
свячена дослiдженню возвеличення Жiнки-Матерi
в пiсенному фольклорi Волинського Полiсся. Писа-
ла її з думкою про свою неньку Надiю Антонiвну
Кондратович. Нелегке життя їй судилось: довелося
жити на чужинi й до самої смертi так i не зустрiтися
з батьками, ще маленькими похоронила п’ятеро
дiток, але вистояла заради нас, ще п’ятьох живих.
Не розгубила нi материнської доброти, нi чистоти
помислiв. Мовлю цi щирi слова про свою матiр,
пам’ятаючи про iнших. Усi вони скiльки живуть,
стiльки й переймаються долею своїх дiтей. 

У пiсенному фольклорi нечасто трапляються
твори про щасливе материнство, здебiльшого зма-
льовується в них нелегка, а то й трагiчна доля бере-
гинь сiмейного вогнища. У серединi, а може, й на-
прикiнцi 1970-х, я завiтала до старенької полiсянки
Зiнаїди Петрiвни Козак, що мешкала в селi Черче
Камiнь-Каширського району з метою записати хоч
дещицю тих пiсень, яких вона, за свiдченнями одно-
сельцiв, знала безлiч. Була рання весна, i їй нездужа-
лося. Та й роки брали своє: добiгало до вiсiмдесяти.
Я ледве не плакала вiд розчарування. Вiддалене вiд
райцентру село – коли ще доберусь сюди знову. Але
пiд час нашої розмови старенька зронила обнадiйли-
ве: «Якщо вже я, дочечко, не здужатиму заспiвати, то
хоч нашепчу. Яку ж то вам заспiвати?..» – «А ту, що
найбiльше любите». – «Я їх усi люблю. Вони, як
дiти, живуть у мому серцi».

Якусь мить роздумувала, i полилась щемка, про-
тяжна полiська мелодiя. Неголосне, притишене зву-
чання. Не багато голосу, але багато серця:

Ой сини мої – соколи мої,
А дочки – голубочки, 
Невiстки мої – перепелочки, 
А зятi – лебедочки.

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             

– 60 –

Олександра КОНДРАТОВИЧ,
почесний краєзнавець України

ВОЗВЕЛИЧЕННЯ ЖІНКИ-МАТЕРІ
В ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

1 Ранцювати (дiал.) – ранесенько провiдувати хрещених ма-
терiв, якi обдаровували своїх хрещеникiв крашанками. 
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Невiстки мої – перепелочки, 
А зятi – лебедочки,
Ой, як я умру, мої дiтойки,
Збирайтеся докупочки [1; 154].

То – пiсня-прощання, пiсня-заклик, пiсня-за-
повiт. Вiдходить в iншi свiти Велика Мати. Багато
побачено. Багато пережито. Вона творила, крiпила i
тримала рiд. Одному Боговi вiдомо, як їй це вдава-
лося. Нинi настає час iстини. Прощаючись iз найдо-
рожчими людьми, Берегиня предковiчних традицiй
побивається не за власним життям, що догорає, ска-
пує, наче вiск зi свiчi, а за майбутнiм своїх нащадкiв,
за процвiтанням та утвердженням на землi її роду.
Тому для кожної гiлочки родинного дерева Мати
знаходить особливi слова. То не просто влучно
дiбранi звертання-характеристики. Це визначення
життєвої мiсiї кожного з представникiв сiмейної
iєрархiї. Мудра прародителька знає: аби справа,
якiй вона присвятила своє життя, марно не пропала,
її дiти мають «збиратися докупочки», дiяти спiльно
i злагоджено. При цьому сини й дочки, зятi й
невiстки, усi разом i кожен зосiбна, зобов’язанi
втiлити в життя завдання, визначене самим спосо-
бом iснування родинної спiльноти.

У творi вiдображено найдраматичнiшi подiї iсто-
ричного поступу – перехiд вiд матрiархату до патрiар-
хату. Тому так по-рiзному ставляться до цiєї жалобної
подiї сини та дочки, з одного боку, i зятi та невiстки –
з другого. Першi перейнятi клопотами: «Як же то нам
iсхавати / Ту матьонку роднейку». У зятiв з невiстка-
ми iнша мета: «Ой коли б то нам та й iспрєтати / Тую
неньку старую». Якщо задуми та дiї перших пов’язанi
з належним пошануванням пам’ятi дорогої людини,
то другi переймаються лише тим, аби якнайшвидше її
«iспрєтати», закопати в землю й забути. Коли перечи-
туєш текст пiснi, цей заклик асоцiюється з Україною.
То сама Мати-Україна звертається до своїх синiв i до-
чок та ворохобних зятiв i невiсток об’єднатися, аби
успiшно протистояти будь-яким випробуванням та
життєвим знегодам i продовжити ту справу, задля
якої жили й боролися справжнi патрiоти. І перекона-
ти їх у доконечностi об’єднання пiд силу саме матерi,
про що дуже переконливо сказала Нiна Гавриленко:

Мати. Материнка. Материзна.
Земна однокорiнносте, лиш ти
Спроможна свiт переплести так тiсно,
Що аж згинаються веселковi мости [3; 59].

Великий чеський педагог Ян Амос Коменський
ще в добу Середньовiччя наголошував на необхiд-
ностi iснування в кожнiй хатi материнської школи.
В Українi також завжди високо цiнувалася роль
жiнки у вихованнi дiтей. Недарма кажуть, що батько
тримає хату за одне вугло2, а мати – за три. Прикмет-
ною в цьому сенсi видається сiмейно-побутова пiсня
«Ой зайду я ночувати». Ось як змальовує син роль
старенької матерi в сiмейному побутi та переконує за-
попадливу дружину не проганяти її:

Не проганяй, моя мила,
Нехай мати буде:
Вона, наша старейкая,
Порадничка буде.
Ой я пiду iз косою
Й а ти з грабельками –
Наша мати старейкая
Вдома з дiтойками.
Ой а прийдемо iз поля – 
Вечера готова,
Наша мати старейкая
Кладе у пiч дрова [1; 160].

Три куплети – i три згадки: «Наша мати старей-
кая». То вияв пошанування матерi, бабусi. При-
нагiдно зауважимо, що нiмцi дiдуся називають вели-
ким дiдом, а бабусю великою матiр’ю (Grоsfater i
Grosmutter). Не забуто в пiснi i про дружину, що
уособлює в цьому разi жiнку взагалi. Вона також по-
требує пошанування та бережливого ставлення. Са-
ме так можна витлумачити слова господаря дому:
«Ой я пiду iз косою / Й а ти з грабельками». Не з
граблями, а «грабельками»! Бо вона – жiнка i мати.

Коли проаналiзувати український досвiд виношу-
вання, народження та плекання дитини, то це справдi
материнська школа, i вона займає важливе мiсце в
нацiональнiй етнопедагогiцi. Найперше на матiр по-
кладалася одна з найвiдповiдальнiших мiсiй – мiсiя
продовження роду. Тому дiвчинку ще з дитинства го-
тували до материнства, дбали за її здоров’я – фiзич-
не, репродуктивне й духовне, вчили дорожити дiво-
чою честю. Її краса, незайманiсть, розум i працьо-
витiсть поцiновувалися вище, анiж матерiальнi стат-
ки. Про це складено безлiч народних пiсень. Лiрич-
ний герой пiснi «З’їздив я коника», яку, за свiдчен-
ням виконавицi Анкiлени Павлiвни Ілляшик, спiва-
ли ще за панщини, журиться, що «з’їздив коника» i
«з’їздив другого», та не має певностi щодо успiшностi
своїх залицянь. Горда, хоч i бiдна, дiвчина вагається в
прийняттi остаточного рiшення, адже в неї «посагу
не буде», за що в майбутньому можуть дорiкати ро-
дичi парубка та й вiн сам. Але нi наговори злих «во-
рожейкiв», нi бiднiсть дiвчини не затьмарили юначо-
го кохання. «Ти в мене посаг самая, / Як на небi зоря
ясная» [1; 126], – заспокоює хлопець дiвчину та пере-
конує, що саме її йому Бог судив. 

В iншiй пiснi аж троє парубкiв добиваються ру-
ки i серця сiльської красунi. Та вона, либонь, аби пе-
ресвiдчитися у серйозностi намiрiв своїх залицяль-
никiв, вiдмовляє в побаченнi, мотивуючи свiй вчи-
нок великим морозом. І тут бере слово найбiльш за-
коханий i до того ж не бiдний:

– Не бiйся, дiвчино, 
Не бiйся морозу –
Я твої ножейки
У шапойку вложу.
– Ой твоя шапойка
Бардзо дорогая.
– Штири волики –
Та й буде другая [2].

Для коханої дiвчини не шкода навiть «шапой-
ки», що оцiнюється аж у «штири волики». Тут
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2 Вугло (дiал.) – куток.



гiпербола пiдкреслює не лише значення дiвочої вро-
ди, а й значення її дiвочої чистоти (цноти), високих
моральних якостей. Така юнка народить красивих i
здорових дiтей та буде для них доброю матiр’ю, муд-
рою вихователькою, вiрною дружиною чоловiковi.
Самi дiвчата теж пишалися своєю незайманiстю.
Лiрична героїня петрiвчаної пiснi «Ой ти парубок, а
я дiвойка красна» зiзнається, що вона «на жовтiй
косi перловий вiнок» носить та мрiє «вiночка доно-
сити» i саме за такої умови вона пiде «родину на
висiллє просити» [1; 105]. Вважалось, що дiвка, яка
втратила свою цноту, буде мати проблеми iз
замiжжям. Ось чому в iншiй пiснi «Ти йди горою»
мати докоряє своїй доньцi: «Щоб ти, доничко, /
Вiночка доносила, / То ти б ворогiв / На висiллє
просила» [1; 149]. 

В українськiй народнiй традицiї звичним є образ
жiнки сильної й роботящої, що вмiє дати лад i в хатi,
i в полi, та водночас мудрої i вiрної дружини, дбай-
ливої i нiжної матерi. Якщо батько має забезпечити
добробут родинi, то на дружину покладалася вiдпо-
вiдальнiсть за виховання дiтей, забезпечення їхнього
фiзичного й морального здоров’я. «До батька йдуть
за порадою, до матерi – за серцем», – кажуть у на-
родi. Ненька навчить, розрадить, пожалiє i допомо-
же. Недарма дано їй таку високу характеристику:
«Нема цвiту над макiвку, нема роду над матiнку». 

Поцiновуючи роль жiнки-матерi в родинному
колi та суспiльному життi, народ виробив неписанi
правила, яких вона мала дотримуватися у своєму
повсякденному життi. Найважливiшим її обов’яз-
ком було не допустити руйнування сiм’ї. Лiрична
героїня пiснi «Ой гай, мамцю, гай» помилилась у
життєвому виборi. Колись вважали: вибравши собi
пару, дiвчина вибрала i свою долю. Але нашiй герої-
нi дiсталася «лиха доля». І коли не стало вже бiльше
сили терпiти осоружне життя, вона йде на пораду до
неньки:

Ой мамцю моя, чи не буде грiха,
Ой як прийдеться та й покинути
В серединi вiка? [1; 168]

Колись українське село практично не знало роз-
лучень, якi вважалися великим грiхом. Тож i пора-
да найрiднiшої людини витримана саме в такому
ключi:

Ой доню моя, ой кажу ж бо я:
«Ой сядай каля його, говори ти до його,
Лихiй доли годи» [1; 168].

«Найпрекраснiша мати щаслива» [5; 83], – писав
Василь Симоненко. Із цiєю тезою перегукується й
народна пiсня «Ой додому, баламуте». На запитання
чоловiка-баламута, що десь загулявся: «З ким но-
чуєш?», – молоденька дружина радiсно вiдповiдає:

Ой з дiтками, мiй милейкий, з дiтками, 
Як у лузi калинойка з квiтками.
Ой їднейке положила й ув ногах, 
А другоє, малейкоє, – в головах.
А третеє, найменшейке, – при стинi, 
А сама я, молодейка, мiз ними [1; 153].

Як на сучаснi прагматичнi мiркування, тих дiток
дрiбненьких, здається, аж занадто. Однак лiрична
героїня пiснi, юна матуся, щаслива, почувається, на-
че пташина у своєму затишному кубелечку. Варто
прислухатися й до подальшого дiалогу мiж подруж-
ньою парою. Завершується вiн не конфлiктом, а
розкаянням чоловiка та прощенням з боку молодої
дружини. Як бачимо, юна господиня має силу впли-
ву не тiльки на дiтей, а й на чоловiка-баламута.

Для матерi немає нiчого дорожчого в життi, нiж її
дiти. Яскравим прикладом материнської самовiдда-
ностi та жертовностi є постова пiсня-балада «Ой як
важко, ой як тяжко» та її варiанти. Чоловiк-зрадли-
вець пропонує молодiй коханцi свою руку i серце, а
та ставить умову: «Зарiж свою жiнку – / Пiду за те-
бе». І, заслiплений чарами, вiн приходить до дружи-
ни з ножем. «А хто ж буде наших дiток / Малих году-
вати?» – намагається нагадати про його батькiвськi
обов’язки нещасна жiнка. «Люди догодують!» – чує у
вiдповiдь. Дружина розумiє свою приреченiсть, але
поруч маленьке дитя, яке потрiбно нагодувати, тому
слiзно благає не за себе, а за безпомiчне малятко:

– Не рiж мене, мiй милейкий,
Хоч сюю годину –
Нехай же я нагодую
Малейку дитину.
– Тодi будеш, моя мила,
Дитя годувати,
Як я пiду до Дунаю
Ножа полоскати [1; 92].

І перед лицем смертi жiнка не забуває про свiй
найперший обов’язок: дбати про дiтей та їхнє май-
бутнє. Бо вона – Мати! 

У баладах «Ой на горi снiг iде», «Як поїхав ми-
лий» оспiвується сила та велич материнської любовi:
навiть вiдiйшовши в iншi свiти, матерi пiклуються
про своїх дiтей. Чоловiк, навiдавши через рiк могилу
коханої дружини (саме через такий термiн, за народ-
ною традицiєю, вiн мав право одружитися), запитує:
«Чи позволиш, милая, женитися?» В його серцi ще
не згасла любов до неї («прив’язав коника / Гей,
до калини, / А сам припав грудьми / До могили»)
[1; 205], однак маленькi дiти потребують жiночої ува-
ги, i саме це змушує його поставити таке нелегке для
обох запитання. Померла дружина, здається, очiку-
вала на нього, тому її вiдповiдь – то порада, як жити i
що чинити: у який день слiд женитися, щоб вiн
принiс щастя в оновлену родину, та головне – не бра-
ти удови, бо, за народними уявленнями, вона буде
поганою мачухою, бо доглядатиме своїх дiтей, а не
падчеркiв. Тож щиро радить «брати дiвойку собi на
потiшку». А ще тому, що «тая дiвойка – / Гей добра
мати: / Буде мої дiтойки / Доглядати» [1; 201].

І хоч невблаганна смерть забрала її вiд любих
дiток, позбавила можливостi їх виховувати, але i в
потойбiччi вона вболiває за них, тому й заповiдає
коханому взяти собi за дружину ту, що буде щиро
опiкуватися ними. Про важливiсть заповiту свiд-
чить i те, що саме ним балада закiнчується.

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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У народному мелосi оспiвується не лише краса й
безкорисливiсть материнської любовi, а й самовiдда-
на любов дiтей до тiєї, що привела їх у свiт. Саме про
це мовиться в постовiй пiснi «У недiлю рано», яку ще
називають «Сирiтка». Та й у самому творi про неї зга-
дується як про сироту попри те, що в лiричної героїнi
є батько. Натерпiвшись знущань мачухи, «У недiлю
рано, / Як стало свiтати, / Десь пошла сирота / По
свiту блукати» [1; 87]. Нi, не «блукати» – «матира
шукати». Їй зустрiчається сам Господь та вiдмовляє
вiд пошукiв, бо вже її ненька «В широкiй долинi, /
В глибокiй могилi». Але потреба материнської лю-
бовi та ласки, її теплого слова повели сирiтку далi, i
вона таки знайшла дорогу могилку: «Та й стала пла-
кати. / Аж зачула мати, / Стала промовляти: / – Ой
а хто ж то плаче / На мойому гробi? / – Ой то я, ма-
тусю, / Озьми мене к собi!» [1; 87].

Мати потрiбна дитинi як непогасне джерело лю-
бовi, як духовна наставниця, як зримий приклад,
дороговказ. Тому любов до рiдної неньки дiвчинка
вимiрює цiною власного життя. Але покiйна мати
вiдмовляється прийняти таку жертву. Вона за-
повiдає донечцi життя й повчає, як сирiтцi слiд
вiдстоювати своє право на материзну та бути при
цьому непоступливою.

Вiддає належне своїй неньцi й лiричний герой
пiснi «Пойду я в садочок». На запитання «Хто тобi
милейкий?» упевнено вiдповiдає, що i теща йому
мила, бо «жiнку вродила», i мила дружина, бо вона
мати його дiтей, проте:

Мати наймилiша:
Мене породила.
Як мене родила,
Сiм раз замирала, 
Восковая свiча
Всю ночку палала,
Восковая свiча 
Всю ночку палала, 
Смертенная ’вдежа
В головках лежала [1; 152].

Проте в пiсенному варiантi лiсостепової частини
Волинi дещо по-iншому висвiтлюється ця сцена.
Ось як син висловлює своє ставлення до тещi, дру-
жини та рiдної матерi:

Теща менi мила,
Бо жiнку вродила.
Жiнка менi мила,
Бо моя дружина.
А ти, рiдна мати,
Мусиш пробачати,
А як ще щось скажеш,
То вижену з хати [2].

Але то прикрий виняток. Жiнку-матiр у народно-
му мелосi зазвичай зображено як взiрець, еталон що-
найвищої проби, перед яким можна тiльки схиляти-
ся. У наших краян матiр’ю називається не та, що на-
родила дитину, а та, що зростила i привела її у свiт
людей. Тому й у побутi найчастiше послуговуються
лексемою «привела», коли йдеться про народження
дитини. Прикметною в цьому сенсi є постова пiсня

«Ой у четвер, по обiди». Жанрове означення постова
вказує на значущiсть її повчального змiсту. В народi
вiрять, що напередоднi страстей Господнiх Бог, пе-
ревтiлившись у старця, ходить по свiту та спостерiгає
за поводженням християнського люду. Ось Вiн ба-
чить, як бiдна вдова, гiрко плачучи, засаджує свою
вбогу нивку дрiбнюсiнькою картопелькою. Пiдi-
йшовши, питає: «Чого плачеш, жiнко?» – «Як же
менi, дiдуню, не плакати: то ж не картопля, а горох.
Що з неї виросте? А вдома немала черiдка дiтей їсти
просить. Я вдовою залишилась. Хто нам допоможе?
Повмираємо з голоду». – «Не плач, вдово, – як бу-
деш Боговi вгодна, то не будеш голодна» [4; 100].
І справдi, восени жiнка зiбрала небачений урожай.

По-iншому розгортаються подiї в пiснi «Ой у
четвер, по обiди». Іде Господь «дорогою – / Стоїть
дiвка над водою». Вiн просить у неї «води пити, /
Смажни вуста промочити». Але та вiдмовляє, моти-
вуючи свою поведiнку тим, що «вода нечистая», бо
в нiй «Купалася Пречистая». Але, виявляється, «во-
ду знечистила» сама дiвка, яка

Дев’ять синiв породила,
Нi одного не вхрестила,
Нi одного не вхрестила –
Усi в водi потопила [1; 82].

Здається, тiльки заради припинення злодiянь
розпусної дiвки «у четвер, по обiди, / Пiшов Гос-
подь по всiм свiти». І ця зустрiч примусила героїню
пiснi вжахнутися своєї поведiнки. «А ти, дiвко, не
лякайся, – радить їй Господь, – / Йди до церкви,
сповiдайся» [1; 82]:

Ой як дiвка в церкву войшла –
По колiна в землю вросла.
Її попи жалували,
Її кости позбирали.
Її кости позбирали, 
На цвинтари поховали [1; 82].

Звернiмо увагу: в текстi пiснi жiнку, що народила
дев’ятеро синiв, жодного разу не названо матiр’ю. От-
же, аби тебе назвали матiр’ю, мало народити дитину –
матiр’ю потрiбно бути! Тому ставлення до жiнки-ма-
терi виступає мiрилом моральностi, духовностi люди-
ни. Наш великий поет Тарас Шевченко застерiгав:
«Бо хто матiр забуває, того Бог карає» [7; 353]. 

Колись поширеною була балада «Тепер тепла
нема в лiти». У зачинi наголошується, що «Тепер
тепла нема в лiти, / Тепер добра нема в свiти». Цей
свiтовий i суспiльний катаклiзми спричиненi од-
ним – брутальною поведiнкою сина-багатiя, який
проганяє матiр з рiдної хати. Ганебний учинок сина
спровокував появу на небi «чорної хмари». Грiм
ударив по синовому двору: «Забив жiнку ще й ди-
тинку», «Побив гости по застiллю, / Ще й худобу по
– подвiр’ю» [1; 206]. Отже, за свою безсердечнiсть
та кривду, заподiяну матерi, син заплатив життям
власного нащадка та дружини. Така ж доля спiтка-
ла й «гостей по застiллю» як спiвучасникiв. Недар-
ма ж кажуть: коли ти бачиш, як кривдять iншого, i
не заступився, ти сам стаєш кривдником. Але ця
жорстока наука примусила сина схаменутися,
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наздогнати неньку, повернути назад i пообiцяти в
майбутньому доглядати її та шанувати. Якщо
ранiше вiн заявляв, що йому «стидно буде призна-
ватись», що вона його рiдна мати, адже багатi гостi
будуть «в жупанинi», а його мати – «в серняжинi»,
то тепер вiн обiцяє: «Намалюю тебе в рамах, / Ска-
жу гостям: “Моя мама”» [1; 206]. 

Воiстину, «матiр не купити i не заслужити», а то-
му слiд берегти всiма своїми силами, аби не побива-
тися, як героїня пiснi «Летiла зозуля»:

Змалювала личко, 
Змалювала брови, 
Но ни змалювала
Матирний розмови [1; 185]. 

Як неможливо вимiряти силу й велич неньчиної
любовi та самовiдданостi, так неможливо вимiряти
й глибини материнського горя. Та народ i тут зна-
йшов свої вимiри. І в просторi, i в часi. Звернiмося
до постової пiснi «Ой летiло три зозульки»:

Ой летiло три зозульки,
Усi три рабейки. 
Ой летiло три пави, 
Жалибно плакали [1; 88].

Зозуля здебiльшого сприймається як символ по-
кривдженої долею жiнки або вiщунки якогось лиха,
пава ж – то символ статечної успiшної господинi.
У пiснi – це три нещаснi жiнки, що поспiшають на
погреб близької їм людини, – мати, сестра i дружи-
на. «Котра сiла у головках, / То тая матьонка». Се-
стра сiла «у ручейках», а «милая» – «у ножейках»:

Де мати плакала, 
Там рiчейка стала.
Де плакала сестриця, 

Там стала криниця.
Де мила плакала –
Слiзки не вронила [1; 89].

Далi в текстi висвiтлюється глибина материнсь-
кого горя, що його не здатен погамувати й час:

А матьонка плакала
Од вiку до вiку [1; 89]

тодi як
Сестра плакала
Од року до року.
Мила плакала
’Д нидiли до нидiли.
А як вийшла нидiлька,
То вже мила й дiвка [1; 89].

Старовинна пiсня з обряду водiння Стрiли до-
несла до нас окрушини давнього похоронного риту-
алу, що розкриває перед сучасником i тогочаснi ро-
диннi зв’язки, характернi для перехiдного перiоду
вiд полiгамної до парної сiм’ї. Тодi справдi невiстка
все ще вважалася «чужою кiсткою». На жаль, ця
традицiя подекуди жива й досi. При цьому зауваж-
мо й таке: на Полiссi ще донедавна зберiгався зви-
чай, коли близька родина носила жалобу за
покiйником протягом року, зокрема впродовж цьо-
го термiну дiтям, батькам, братам i сестрам заборо-
нялося спiвати; матерi померлих дiтей i в наш час до
Спаса не споживають садовини. 

Завдяки таким пiсням народ виховував у людей,
надто у молодi, пошанливе ставлення до матерiв.
«Берегти матiр, – писав В.Сухомлинський, – озна-
чає дбати про чистоту джерела, з якого ти пив з пер-
шого свого подиху й питимеш до останньої митi
свого життя» [6; 215].
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Не возлюби себе.

Не розгуби

Нi голосу, нi стогону, нi слуху.

Шевченко йде дорогами доби

І завжди обирає кручi духу.
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