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Вступ 

Компаративне вивчення українського і західноєвропейського фольклору 

досі не набуло системності й тому залишається неповним. Зокрема, потребують 

грунтовнішого дослідження архетипні образи народного героїчного епосу в 

гендерному аспекті.  

Майже всі фольклористи, вслід за Вуком Караджичем, стверджували, що 

«жіночою сферою» народної творчості були тільки обрядові та ліричні пісні, 

деякі казки та малі жанри. Така тенденція помітна навіть у дослідженнях 

сучасних учених, зокрема, вона позначилася на загалом цікавому розділі 

«Гендерні особливості фольклору «країни козаків» у навчальному посібнику 

«Гендерні студії в літературознавстві» [6]. Винятками є праці Івана Денисюка 

[1], Андрія Робінсона [8] та Федора Селіванова [10], але в них жіночі персонажі 

героїчного епосу проаналізовані лише частково (причому, двоє останніх не 

зверталися до українського фольклору). Все це визначає актуальність теми 

нашої розвідки. 

Ми ставимо мету з’ясувати відображення гендерних уявлень в архетипних 

образах героїчного епосу давніх українців, кельтів,  германців та інших 

європейських народів, що дасть змогу повніше розкрити ментальні основи 

культур цих етносів.  

1. Релікти матріархату в європейському героїчному епосі  

Більшість зразків архаїчного героїчного епосу Центральної і Західної 

Європи, які дійшли до наших днів, склалися в епоху раннього середньовіччя, 

але деякі з них мають більш давнє походження, зберігаючи релікти матріархату. 



Свідченням цього є зображення «жіночих держав» і архетип жінки-воїна, що 

асоціюється насамперед з амазонками давньогрецького епосу, проте знаходимо 

його також у фольклорі давніх українців, кельтів, германців та інших етносів.  

У своїй розвідці «Амазонки на Поліссі» Іван Денисюк відзначив: «Історія 

легенди про амазонок бере свої витоки у Гомера, відтак у Геродота, який жив у 

п’ятому сторіччі до нашої ери. А взагалі вона розповсюджена по всьому світі й 

поширювалася скоріше всього не лише шляхом міграції мотиву, а й виникала 

автохтонно, будучи своєрідним відображенням місцевих реліктових явищ 

матріархату. <…> Найбільш розповсюджену на європейському континенті 

інформацію про амазонок можна згромадити у певні «жмутки»: античні 

джерела, середньовічні. В окрему групу слід би виділити слов’янські матеріали 

– давніші й нинішні, аж до наших новознайдених – поліських» [1, с.59]. Слід 

зауважити, що не тільки в Поліссі, а й у степовій зоні України збереглися 

оповіді про амазонок. Деякі з цих оповідей у прадавні часи були запозичені в 

мешканців грецьких колоній у Північному Причорномор’ї, але трапляються 

серед них і складені автохтонним населенням. 

Наприклад, на Мелітопольщині 1989 року записано легенду «Балка Киз-

яр», яка починається такими словами: «Давним-давно, ще до приходу татар у 

Крим…» [9, c.212]. Топонім має тюркське походження (киз – дівчина, яр – 

балка), як і слово орда, яким схарактеризовано соціум войовничих жінок. 

Проте, цілком очевидно, що це пізніші лінгвістичні нашарування на прадавню 

легенду, яка, ймовірно, виникла ще у скіфо-сарматську добу, коли у степах 

Причорномор’я і Приазов’я, як свідчив Геродот, подекуди існували «жіночі 

держави». Головною героїнею «мелітопольської легенди» є цариця амазонок – 

«чарівна дівчина-войовниця» [9, c.212]. Потрапивши у полон і палко покохавши 

царевича ворожого племені, вона не погодилася на шлюб із ним і викупилася з 

неволі, а вдома наказала спалити себе на вогнищі. Цим цариця утвердила 

вірність своєму племені та ідеалу свободи амазонок. В основі її образу лежить 

архетип Дикої Жінки (у тому сенсі, який надає йому Клариса Пінкола Естес 



[12]). Топонімічний характер легенди засвідчує її місцеве походження. До того 

ж, подібного сюжету немає у давньогрецьких міфах про амазонок. 

Найвеличнішим героєм давньогрецького епосу є син Зевса і царівни Мікен 

Алкмени Геракл, дев’ятим подвигом якого був похід у країну амазонок за 

поясом цариці Іполити, подарованим їй богом війни Аресом. Ревнива і мстива 

Гера всіляко переслідувала позашлюбних дітей свого чоловіка. Коли Зевс 

повідомив олімпійцям, що має народитися великий герой, який владарюватиме 

над усіма нащадками Персея, вона обманом добилася від нього клятви, що 

головним серед персеїдів стане той, хто сьогодні побачить світ першим. Гера 

викликала передчасні пологи у дружини персеїда Сфенела, внаслідок чого 

народився слабкий і хворий Еврисфей, який, за задумом богині, мав очолити 

рід. Геракла вона намагалася знищити ще в колисці, наславши на нього змій, але 

маленький богатир задушив їх.  

Зевс не міг порушити своєї клятви, тому його син опинився під владою 

нікчемного правителя. Громовержцеві вдалося укласти з Герою угоду, що ця 

влада не буде довічною. Щоб звільнитися і досягти безсмертя, Геракл мав 

здійснити дванадцять подвигів. Його похід на амазонок був спровокований 

дочкою Еврисфея Адметою, яку Гера зробила своєю жрицею і наказала їй 

зажадати пояса Іполити. З невеликим військом Геракл дістався столиці 

амазонок Феміскири й намагався вирішити проблему мирним шляхом, тим паче, 

що войовничі жінки вийшли назустріч, щоб привітати славетного героя. Проте 

під час переговорів з’явилася Гера, набувши вигляду амазонки, і сказала, що 

нібито він має намір викрасти і зробити своєю рабинею Іполиту. Зав’язалася 

битва, у якій перемогли чоловіки. Вирішальною у цій перемозі була роль 

Геракла, який добре вивчив військову тактику амазонок і мав чітке уявлення, як 

їм протистояти: він не дав їм здійснити блискавичну кавалерійську атаку із 

засипанням противників стрілами, а наказав своїм воїнам уклинився поміж їхніх 

рядів і вступити у рукопашний бій, уражаючи насамперед коней. Спішені та 

стиснуті з усіх боків жінки не могли скористатися ні луками, ні списами. Багато 

їх загинуло чи потрапило в полон, дехто врятувався втечею. Геракл уклав мир з 



Іполитою, а свій пояс цариця віддала йому як викуп з неволі своєї найкращої 

воячки Меланипи. Він перевершив онука Сизифа Белерофонта, який теж свого 

часу переміг амазонок і здійснив ряд інших подвигів (приборкав Пегаса, знищив 

Химеру та ін.), але не витримав випробування славою і був покараний за 

намагання дістатися Олімпу і зрівнятися з богами: Зевс наслав безумство на 

Пегаса – і крилатий кінь скинув героя на землю.  

Геракл серед інших героїв давньогрецького епосу вирізняється скромністю, 

розумом, освіченістю, шляхетним характером, намаганням вирішувати 

проблеми мирним шляхом, хоча це далеко не завжди вдається. Він подарував 

Тесеєві матір Іполити – красуню Антіопу, в яку той закохався і згодом з нею 

одружився. Крім того, греки прихопили з собою також інших полонених 

амазонок. Войовничі жінки намагалися помститися, вторнувшися в Аттіку, але 

Тесей відбив цей напад. Поруч із ним билася проти колишніх подруг Антіопа, 

яка загинула в цьому бою.  

У Троянській війні цариця амазонок Пенфесилія воювала на боці Пріама і 

була вбита Ахіллом. Зірвавши з жінки шолом, герой був уражений її красою, 

але його почуття не могли воскресити відважну воячку. Її, як і Антіопу, греки й 

амазонки проводжали в останню путь разом. Щоправда, подібні перемир’я 

траплялися рідко й були нетривалими.  

Збереглася легенда про те, як амазонки потрапили до Скіфії. Після 

перемоги на Фермодонті греки везли на кораблі групу захоплених у полон 

воячок, яка збунтувалася і перебила їх. Ніхто з жінок не знав морехідної справи, 

тому корабель випадково прибило до берегів Скіфії. Амазонки, знайшовши 

стайню з конями, стали здійснювати грабіжницькі набіги на її землі, 

намагаючись при цьому вбити якомога більше чоловіків. Саме тому їх прозвали 

«ойорпата» («чоловіковбивці»). Водночас для продовження роду амазонки 

мусили йти і на мирні контакти зі скіфами. Хоча слово «амазонка» означає 

«безгруда», античні митці зображували цих воячок нормальними жінками 

(принаймні, такою постає героїня скульптури Фідія «Амазонка»).  



Геродот стверджував, що плем’я савроматів виникло від шлюбів амазонок 

зі скіфами. Такі шлюби були зазвичай дислокальними і короткочасними: раз на 

рік в умовленому місці войовничі жінки сходилися з чоловіками сусідніх 

племен. Якщо народжувався хлопчик, то його віддавали батькові чи вбивали. 

Збереглася легенда, за якою цариця амазонок Телестріда відвідала Олександра 

Македонського, щоб завагітніти від нього. Ймовірно, з часом подібні шлюби 

ставали тривалими – й амазонки «розчинилися» серед інших племен. 

Принаймні, численні перекази і легенди про них не могли виникнути на 

порожньому місці. 

Стародавні письменники розрізняли амазонок азіатських, які заснували 

міста Смірну, Ефес та інші й жили переважно в районі річки Фермодонт, а 

також скіфських і африканських. Учені шукали їхніх слідів і в Америці, де 

навіть річку назвали Амазонкою. За свідченнями мандрівників, у Європі було 

кілька колоній амазонок, одна з них – на схід від кашубів-поморян і на захід від 

русів, деякі – на островах [1, с.61]. 

На території України існували держави амазонок не тільки у Приазов’ї і 

Причорномор’ї, а й навіть на північно-західних землях, як довів І.Денисюк у 

статті «Амазонки на Поліссі» [1, с.58-78]). У цій розвідці детально 

проаналізовано й узагальнено досвід вивчення проблеми амазонок, але 

справжньою сенсацією стало віднайдення поліського епосу про них, зокрема 

пісні «Круз наше село Турецькоє / Перейшло військо дивоцькоє…»  [1, с.71]. 

Войовничий тон її пом’якшується акцентуванням краси дівчат, особливо 

порівнянням барабанниці з калиною. Записано цей твір у селі Тур, звідки родом 

мати Івана Денисюка, а в селі Гориничі на Рівненщині 1987 року зафіксовано 

розповідь Єви Гладун про войовничих шведок, яку вона чула від своєї бабусі. 

На Волині та Поліссі збереглися також перекази про те, що в давнину існували 

окремі села дівоцькі та парубоцькі.  

Узагальнивши результати аналізу численних джерел, у тому числі й 

матеріалів фольклорних експедицій, у яких сам брав участь, Іван Денисюк 

дійшов висновку, що амазонки є не тільки героїнями міфів, легенд і мистецьких 



творів різних епох, а, ймовірно, явищем історичним, наголосивши на тому, що 

релікти його помітні у культурах різних етносів, особливо українців: «А щодо 

звичаїв, то навіть там, де всі європейські народи передали ініціативу чоловікам, 

на Україні жінки їм не уступали. Маю на увазі право дівчини сватати хлопця 

самій. З присмаком сенсації у свій час розповів про це Європі французький 

інженер Боплан» [1, с.77]. Учений детально описав поліський варіант такого 

сватання і весілля, не оминувши деяких пікантних подробиць: «Подекуди на 

знак визнання «матріархату» тут же, на весіллі, зять мив тещі ноги. Звичайно, у 

таких подружжях верховодили жінка і теща» [1, с.77]. Цей обряд виконувався 

переважно у тих випадках, коли наречений ставав «приймаком», а в сучасній 

«весільній драматургії» набув жартівливого характеру.  

Як ми вже відзначили, амазонки для продовження роду вдавалися до так 

званого «дислокального шлюбу». Іванові Денисюку належить таке цікаве 

спостереження: «Певне відношення до дислокального шлюбу має збережений 

на Поліссі звичай «гірка». У селі Нуйно на Камінь-Каширщині хлопці й дівчата 

збиралися до хати, де немає малих дітей. Дівчата приносили постіль. Лягали 

парами на спеціально влаштованих для цього нарах» [1, с.78]. Такі пари 

невдовзі одружувалися. Цей архаїчний звичай проіснував аж до середини ХХ 

століття.  

Можна цілком погодитися з думкою Івана Денисюка: «У літературі 

амазонок називають то народом, то плем’ям. Войовничі діви (бо здебільшого це 

військове жіноче формування) були мужніми й жорстокими, але такими 

привабливими, що ось уже 2500 років інтригують уяву людства. Мистецтва – 

фольклор і література, скульптура й малярство – увіковічило цей світовий 

образ, оповило його флером загадковості. І світ без міфу чи легенди про 

амазонок був би збідненим» [1, с.59]. Цей дослідник дійшов такого висновку: «І 

нехай не все в амазонських звичаях із сучасної точки зору заслуговує на 

похвалу, але ж не може не захоплювати споконвічне прагнення до 

рівноправності чоловіка і жінки, а врешті, – громадянська мужність українок з 

амазонською ментальністю – пізніших суспільних діячок» [1, с.78]. Звісно, під 



«амазонською ментальністю» тут мається на увазі насамперед почуття людської 

гідності, сила духу, здатність до героїчного чину.  

Отже, архетип вільної войовничої жінки в українському фольклорі навряд 

чи можна пояснити тільки запозиченням з давньогрецької міфології. Народна 

пам'ять не випадково зберегла оповіді про амазонок у різних куточках України. 

Цей архетип виявився настільки відповідним українській ментальності, що був 

успадкований середньовічним епосом і втілився в образах поляниць. 

2. Гендерні аспекти архетипних образів середньовічного епосу 

Образи поляниць – жінок-богатирок у билинах Київського циклу – 

типологічно споріднені з войовничими героїнями кельтського, германського і 

скандинавського епосу, проте наділені й суто слов’янськими рисами. Поляниці 

не мали «божественного» походження, не об’єднувалися у «жіночі племена» і 

не йшли на службу до феодала. Це незалежні діви-воїни, які за власним 

бажанням виїздили у «чисте поле» оберігати рідну землю та принагідно 

позмагатися з богатирями-чоловіками. Вони мали право виходити заміж тільки 

за своїх переможців і повинні були їм підкорятися. Заміжні поляниці могли 

воювати разом зі своїми чоловіками, але нерідко переходили до способу життя 

звичайних жінок. Серед персонажів билин немає таких фантастичних істот, 

яких можна було би співставити з кельтськими богинями війни і войовничими 

сідами, германськими та скандинавськими валькіріями, з неймовірно 

жорстокими Брунхільдою та Кримхільдою. На відміну від героїв та героїнь 

західноєвропейського епосу, основне заняття богатирів і поляниць – захист 

рідного краю, а не завоювання чужих земель, пошук скарбів чи міжродові 

чвари. 

Острівне положення Ірландії, мирне запровадження у ній християнства, 

багаторічна праця місцевих ченців над записуванням фольклорних творів 

зумовили той факт, що саме в цій країні найкраще зберігся кельтський епос. 

Кельти ж у прадавні часи складали значну частину населення Європи і 

полишили слід у культурах багатьох народів, у тому числі й українського. «Від 

них лишилися численні топоніми: Галісія, Галія, назви міст: Бонн (у Німеччині 



і у Франції), Віндобона (нинішній Відень), Галич, Белз, Бібрка (останні три на 

території України). <…> У Західній Україні від кельтських часів лишився культ 

богині Дани» [3, с.40], – відзначив Ігор Качуровський. Перед початком нової 

ери й у перші її століття в Європу вторглися нові агресивні племена, які 

величезну кількість кельтів винищили, частину підкорили й асимілювали, 

частину витіснили з материка на Британські острови, де вигнанцям дуже довго 

довелося воювати за місце під сонцем. 

Острівні кельти створили понад 200 скел – прозових оповідей із 

віршованими вставками, які в Новий час стали називати сагами (за аналогією з 

подібним жанром ісландського епосу). Основна частина текстів, що дійшли до 

наших днів, збереглися у компіляціях ХІ – ХІІ століть («Книга Бурої Корови», 

«Лейнстерська книга» та ін.). У «Книзі завоювань Ірландії» саги відредаговані 

ченцями, які намагалися пов’язати зображені в них події зі світовою історією 

від часів біблійного потопу. Тут описується послідовне завоювання Ірландії 

шістьма племенами: Кесьєр, Парталона, Немхеда, Фір Болг, Племенами Богині 

Дану і Синами Міля.  

Ірландські саги умовно поділяють на фантастичні та героїчні, іноді 

виокремлюють міфологічні та королівські. Зразком суто міфологічної саги є 

«Битва при Маг Туаред», де постає кельтський «пантеон майже в повному 

складі й відбуваються події, які мають важливий космологічний смисл» [7, 

с.19]. Це своєрідна енциклопедія світобачення кельтів. 

У фантастичних сагах зображуються далекі подорожі, часто в «інший світ», 

дивовижні пригоди, чаклування тощо. Яскравим зразком твору такого типу є 

«Плавання Брана, сина Фебала», де заслуговує на особливу увагу фантастична 

візія «жіночої країни». Головний герой під час прогулянки навколо замку почув 

чудову музику і побачив срібну гілочку з прекрасними білими квітами. Коли ж 

він приніс знахідку додому й усі зібралися, щоб помилуватися нею, невідомо 

звідки виникла жінка у дивному одязі. Вона проспівала 22 куплети, 

прославляючи принади Острова Жінок, де немає старості та смерті. Незнайомка 

раптово зникла, а наступного дня зачарований нею Бран спорядив корабель і 



вирушив у подорож, під час якої на поверхні води з’явилася колісниця, якою 

правив Мананнан, син Лера (бог моря, а в пізніших сагах – король-перевертень, 

вовкулака). Він також оспівав у 22-х куплетах «Країну Жінок, Емайн 

багатобарвний і гостинний» [2, c.97]. У гавані Острова Жінок мандрівників 

зустріла сама королева-чарівниця. Гостей оселили у палаці, де для кожного було 

двоспальне ліжко, а посуд сам наповнювався їхніми улюбленими напоями та 

стравами. Мандрівникам здавалося, що вони пробули на острові лише рік, але 

при поверненні до рідних берегів один із них стрибнув на землю – і 

перетворився на купку праху. Місцеві мешканці сказали, що читали про їхню 

подорож у старовинних книгах, а місцевість їхня здавна називається Мисом 

Брана.  

«Плавання Брана, сина Фебала» належить до творів про «блаженні 

острови». В образі цариці втілено архетип не жінки-воїна, а спокусниці-

чарівниці, але слід відзначити, що і войовничі героїні кельтського епосу 

зазвичай наділені чаклунськими здібностями чи є фантастичними істотами. 

Найцінніші пам’ятки героїчного епосу кельтів Ірландії поділяються на два 

цикли скел (саг): уладський та феніїв. Головними постатями першого з них є 

напівлегендарний король Конхобар, який керував Ольстером, та син його сестри 

Дехтіре і бога світла Луга Кухулін (при народженні хлопець одержав ім’я 

Сетант, але змінив його, коли став виконувати роль убитого ним Куланового 

пса: «Кукулайн» означає «пес Кулана»).  

Кухулін – улюблений герой кельтів – навчався бойовому мистецтву у 

чарівниці-богатирки Скатах – королеви похмурого, оточеного небезпеками 

острова. Її дочка Уатах («жахлива») була його тимчасовою дружиною. 

Кухулінові довелося вступити у протиборство з богатиркою Айфе, яку переміг, 

а вона таємно народила від нього сина. При зустрічі син і батько не впізнали 

один одного – і між ними виник смертельний поєдинок. Кухулін мимоволі став 

убивцею власної дитини.  

Це один із архетипних мотивів середньовічного епосу багатьох народів, 

який, зокрема, яскраво відображений у билині Київського циклу «Ілля 



Муромець і Сокольник». Колись Ілля з’їхався біля Латир-каменя з поляницею 

Златогоркою (Латигоркою – в іншому варіанті твору) для поєдинку, але обоє 

відчули, що «сила на силу прилучилася» і не стали битися, а «сотворили любов» 

«тілесную та сердечную». Коли ж народжений після того богатиркою син 

Сокольник виріс і довідався, що його мати не була переможена Іллею 

Муромцем, а сама віддалася богатиреві, то вбив її та подався шукати батька, але 

натомість знайшов свою смерть. Як і Кухулін, Ілля оплакує свого сина, хоча той 

погрожував не тільки його вбити, а й Київ розорити.  

Айфе у сазі та Златогорка в билині – архетипні образи жінок-воїнів, які не 

захотіли зв’язувати себе подружніми обов’язками, але мали необережність 

народити дітей і розповісти їм про те, хто їхні батьки. 

У сагах «Народження Кухуліна» та «Сватання Емер» розповідається 

переважно про особисте життя героя, що не є типовим для героїчного епосу. 

Хоча в Кухуліна закохується багато жінок, серед них навіть сіди і богині, він не 

зазнає повного особистого щастя. Щоправда, ніжна і лагідна сіда Фанд сама 

відмовилася від його кохання, бо не хотіла завдати горя Емер, яку вважала 

гідною дружиною героя, а огидна «королева привидів» і богиня війни Морріган 

обманом спокусила його, прибравши вигляду юної прекрасної діви.  

У сазі «Викрадення бика з Куалнге» Кухулінові доводится фактично 

самотою протистояти могутній і підступній королеві Коннахту – чарівниці 

Медб. Щоб дошкулити своєму чоловікові Айлілу, який пишався чудесним 

білорогогим биком, вона організувала викрадення у знатного улада коричневого 

бика небесного походження. Це стало приводом до війни, яку Медб 

спровокувала у той момент, коли уладів охопила містична хвороба, що зробила 

їх безсилими. Кухуліна ця хвороба оминула, оскільки він був сином бога Луга. 

Герой зробив так, що вороги поодинці переправлялися до нього через річку і 

гинули. В окремих епізодах Кухулінові допомагав Луг і войовнича сіда 

Морріган, яка врешті зрадила його. Через інтриги підлої королеви уладський 

герой мав битися зі своїм колишнім учителем Фергусом та побратимом 

Фердіадом, тобто порушити лицарський кодекс честі. З першим із них Кухулін 



домовився, як обдурити чаклунку, а другого мусив убити і тяжко страждав від 

того. 

Саги «Хвороба Кухуліна» та «Смерть Кухуліна» акцентують людяність і 

благородство уладського героя і підступність Медб та інших чаклунок. Знаючи 

про клятву Кухуліна ні в чому не відмовляти жінкам, відьми Коннахту 

пригостили його м’ясом собаки. Уладський герой мусив порушити тотемічне 

табу, внаслідок чого загинув від власного списа, як було йому напророчено. 

Морріган (чи, за іншою версією, її сестра Бадб, яка теж була богинею війни), 

прибравши вигляду ворони, всілася на мертве тіло Кухуліна, демонструючи 

відьомську перемогу над героєм. 

Центральна постать південного циклу кельтських скел – напівлегендарний 

Фінн, могутній чарівник, поет, очільник воїнів-месників. Він батько поета 

Ойсина, який став прототипом ліричного героя збірки «Пісні Оссіана» Джеймса 

Макферсона. У творах циклу Фінна йдеться переважно про подорожі та пригоди 

сміливих і винахідливих чоловіків. 

У королівських сагах превалює історична чи псевдоісторична тематика, 

зображуються переважно битви, турніри, полювання, бенкети, але трапляються 

серед них і розповіді про кохання, де молоді люди виявляють справжній 

героїзм, відстоюючи своє право на щастя. «Вигнання синів Уснеха» – яскравий 

зразок саги такого типу. Красуня Дейдре втекла від короля Конхобара зі своїм 

коханим Найсі, сином Уснеха. Ревнивець відправив у вигнання братів свого 

суперника, а потім наказав усіх трьох синів Уснеха та їхніх прибічників убити, 

а жінку захопити живою. Цілий рік Конхобар намагався добитися від Дейдре 

покори, але марно. Коли король спитав, хто їй найбільше ненависний, красуня 

відповіла, що він сам та Еоган. Тоді Конхобар віддав Дейдре цьому огидному 

чоловікові, а вона вистрибнула з колісниці і насмерть розбилася. Типологічно 

подібною до цієї саги є билина Київського циклу «Данило Ловчанин», де 

головний герой та його вірна дружина Василиса протестують проти сваволі 

князя Володимира, обираючи смерть замість безчестя.  



Як ольстерський король, так і київський князь зображені не ідеальними 

правителями, проте другого з них у билинах називають «ласкавим» і величають 

Красним Сонечком, бо він князює у сакральному і державному центрі Русі. У 

«стольному Києві» перехрещуються вертикальна просторово-ціннісна вісь 

(«один бог на небі – один великий князь на Русі») і горизонтальна, яка 

відображає мрію про єдину сильну державу (богатирів «дороги ведуть до 

Києва»). За правління Володимира Святославича Київська Русь і справді була 

єдиною і могутньою, тому саме цей період став «епічним часом», а великий 

князь – історичним прототипом билинного героя.  

Ірландія в епоху раннього середньовіччя не була об’єднаною і тому не 

мала столиці, але сакральним її центром стала Тара, куди на свята сходилися 

люди з усіх п’яти королівств, розташованих на її території. У сагах є образ 

ідеального короля Кормака, який надто схематичний у порівнянні з образом 

князя Володимира. Ідеальним королем постає і герой давньогерманського та 

скандинавського епосу Зігфрід (Сігурд), але в його образі акцентуються 

насамперед лицарські риси, а риси державця розкриті мало. 

У героїчних сагах та билинах Київського циклу чимало фантастики: у них 

є герої, здатні до метаморфоз (наприклад, Кухулін і Вольга), змієборчі та 

драконоборчі мотиви, зображуються перемоги лицарів над перевертнями і 

міксантропічними страховищами типу Солов’я-розбійника, а також 

різноманітні інші чудеса: відрубані голови, які розмовляють, чарівні коні та 

зброя тощо (билини «Добриня і Змій», «Ілля Муромець і Соловей-розбійник»та 

ін., більшість саг).  

Насичена фантастикою й англосаксонська поема «Беовульф», де єдиний 

архетипний жіночий образ – мати велетенського страховища-людожера 

Гренделя. Обох їх убив герой Беовульф. Мати Гренделя – втілення архетипу 

Тіні у найчорнішому варіанті. Цей хтонічний образ можна співвіднести з 

образами змій жіночого роду, яких перемагають герої билин.  

Билини Київського циклу багатші на героїчні жіночі образи, ніж 

західноєвропейський архаїчний епос, хоча деякі з них уже позначені 



патріархальними гендерними уявленнями. Так, у билинного Святогора є 

дружина-поляниця, богатирка величезної сили, яка супроводжує його у походах 

Вона настільки могутня, що може легко підняти Іллю Муромця разом з його 

конем, але при цьому зваблює його, за що чоловік убиває її.  

Билинні героїні нерідко перемагають чоловіків. Дружина сотника Ставра 

Годиновича Катерина Іванівна подолала кращих Володимирових богатирів у 

стрілецькому та в борецькому поєдинках, а самого князя обіграла в шахи. 

Завдяки своїй незвичайній силі, військовому вмінню, гострому розуму відважна 

і винахідлива жінка визволила безвинно ув’язненого Ставра. Колишня 

поляниця Настасія-королівна була змушена князем Володимиром змагатися у 

стрільбі з лука зі своїм чоловіком – богатирем Дунаєм Івановичем – і 

перемогла. Богатир не зміг пережити такої ганьби і вбив дружину і себе, а з 

їхньої крові утворилися ріки Дунай і Настасія. І подібних прикладів, які 

засвідчують наростання патріархальної сваволі у період раннього феодалізму, 

можна навести багато. 

3. Проблема жіночого героїзму в народному епосі  

Головними героями бурхливої козацької епохи, звісно, були чоловіки, 

проте їхні сестри, дружини та дочки нерідко воювали поруч. Цікаве втілення 

архетипу діви-воїна знаходимо в казці «Про Марусю – козацьку дочку». Це 

один з рідкісних прикладів героїчної казки, де центральним персонажем є 

дівчина. Замість старого і хворого батька Маруся йде воювати, переодягшись 

хлопцем. Хоча вона билася і здобувала перемоги нарівні з чоловіками, один 

офіцер запідозрив, що це дівчина. Маруся щасливо повернулася додому, але, 

коли спала в садку, двоє голубів, посланих тим офіцером, викрали її і перенесли 

за море у його дім. Обурена дівчина дорогою вкинула у воду перстень і 

перестала розмовляти. Коли ж кіт упіймав щуку, всередині якої виявився той 

перстень і Маруся заговорила, чоловік радісно вигукнув: «Голубко моя!», його 

дружина перетворилася в голубку й випурхнула у вікно. Надівши шапку-

невидимку, офіцер довго шукав її, а коли знайшов, вони помирилися, купили 

хату в селі й зажили щасливо. 



Сенс цієї казки в тому, що жінка – самоцінна особистість, яка має право на 

вільний вибір, здатна на героїзм і гідна всілякої поваги. У ній утверджується 

ідеал жінки лицарського типу, більше характерний для героїчного епосу, ніж 

для народних казок. 

Унікальним жанром героїчного епосу є українські думи. Серед них 

особливої уваги заслуговує «Дума про Марусю Богуславку», де розповідається 

про подвиг українки, яка потрапила у турецьку неволю. Ввійшовши у довiру до 

свого господаря-пашi, вона роздобула ключi вiд кам’яної темницi та випустила 

на волю полонених козакiв, але сама з ними не втекла, бо вже «потурчилася, 

побусурменилась». Учинок дівчини свідчить, що вона, попри вимушене 

прийняття іншої релігії, є натурою героїчною і справжньою патріоткою, 

здатною на самопожертву заради звільнення співвітчизників. Хоча у творі немає 

завершеної розв’язки, можна не сумніватися, що Марусю було жорстоко 

покарано.  

Переказ «Як дівка Христя була кошовим», записаний 1894 року в Нікополі 

на Катеринославщині, має не стільки героїчний, скільки анекдотичний характер. 

Сюжет твору явно вигаданий чоловіками: запорожці десь підібрали маленьку 

дівчинку, яку прийняли за хлопчика, привезли її на Січ, назвали Христином, 

виростили, вивчили і виховали, як козака. Старий кошовий заповів: «Як умру я, 

хлопці, виберіть Христина за кошового. Він у вас буде розумний і добрий козак» 

[9, c.85]. Запорожці виконали його волю, проте через деякий час підпилий 

прислужник і коханець нового кошового Гнатко розкрив таємницю: «Які з вас, – 

каже, – лицарі, коли у вас баба за кошового править?..» [9, c.85]. Коли козаки 

прийшли, щоб покарати перелюбників, Гнатко втік. Христю ж вигнали з Січі – й 

вона подалася за Дністр, виспівуючи глузливу пісню. Гендерний конфлікт і 

дегероїзація образу жінки-воячки тут спрямовані на те, щоб акцентувати, що 

запорожці «жили, як ченці» [9, c.85]. 

У збірнику В. Антоновича і М. Драгоманова «Исторические песни 

украинского народа» опубліковано два варіанти пісні про дівчину-воячку, 

сюжет якої І. Франко схарактеризував як міжнародно-бродячий. Олена Пчілка у 



розвідці «Украинские колядки» навела ще один варіант цього сюжету: «Була 

вдова коло двора…», де мати закликала трьох своїх дочок піти «на війноньку». 

Згодилася тільки Настусенька. Мати дає їй традиційні поради, які зазвичай 

адресувалися синам: «Поперед війська не вибивайся: / Наперед війська – 

намовонька, / А назад війська – погононька, / Насеред війська – розмовонька. / 

Вона матінки не послухала, / Наперед війська виїхала, / Ой виїхала, / Ще й 

викрикнула, / Шабелькою та й вимахнула». Аналізуючи образ героїні, Олена 

Пчілка відзначила: «Чем не «поляница», Амазонка, Валькирия…» [цит. за: 1, 

с.65].  

Іван Денисюк додав до цих матеріалів пісню, записану 1989 року в селі 

Яревище Старовижівського району Волинської області: «Прийшла карточка з 

войска…», де наймолодша з трьох сестер погоджується піти до війська замість 

єдиного їхнього брата: «Як їй мундир давали,/ Всі солдати сміялись. / Як їй коня 

давали, / Всі солдати плакали. / Як вступала на войну, – / Три тисячі убила. / 

Сам комісар дивує – / «Що за вояк воює?» / – То не вояк – воячка, / 

Восударськая дочка» [1, с.64-65]. Судячи з реалій, відображених у пісні, а також 

із її мови, створена вона десь у ХІХ – на початку ХХ ст. Можна припустити, що 

і в наш час творяться пісні про дівчат-воячок. Отже, є перспективи для 

подальших досліджень. 

Висновки 

Сформований в античні часи архетип амазонки був успадкований 

наступними епохами Народний епос острівних кельтів і англосаксів вважається 

культурною спадщиною не тільки Британії, а Європи у цілому, але героїчні 

жіночі образи посідають у ньому менше місця, ніж в епосі материкових народів. 

Зокрема, билини Київського циклу багатші на такі образи, ніж архаїчний епос 

Британії.  

Героїні германського і скандинавського епосу не тільки могутні та 

відважні, а й, на відміну від слов’янських поляниць, жорстокі, егоїстичні, 

підступні. У середньовічному епосі співіснують дві світоглядні системи— 

міфологічна та християнська, які не протиставляються, а взаємопереплетені, 



чим пояснюється амбівалентне зображення жіночих персонажів: визнається і 

їхній героїзм і схильність до гріха і навіть страшних злодіянь. В українському 

епосі помітна більша повага до жінок, ніж у західноєвропейському. 

Образи богатирів-чоловіків в епосі всіх європейських народів більшою 

мірою гіперболізовані й ідеалізовані, але теж не ідеальні. Причиною гендерних 

конфліктів зазвичай стає чоловіча сваволя, помножена на владу. Ми розглянули 

лише кілька найбільш репрезентативних щодо гендерної проблематики творів. 

Отже, є перспектива для подальшого компаративного вивчення народного 

епосу в обраному нами аспекті.  
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