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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АНІМУСА В УКРАЇНСЬКОМУ ПІСЕННОМУ
ФОЛЬКЛОРІ СЕРЕДНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
(ДО ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОГО АРХЕТИПУ)
Репрезентація Анімуса як принципу Логосу в українській народній пісні розглядається у зв’язку з дослідженням символічних
форм актуалізації жіночого архетипу в міфопоетичній традиції
української культури.
Ключові слова: Анімус, жіночий архетип, Нижня Наддніпрянщина, Середня Наддніпрянщина, українська культура, українська
народна пісня, «чоловіче — жіноче».
Репрезентация Анимуса как принципа Логоса в украинской народной песне рассматривается в связи с исследованием символических форм актуализации женского архетипа в мифопоэтической
традиции украинской культуры.
Ключевые слова: Анимус, женский архетип, Нижняя Надднепрянщина, Средняя Надднепрянщина, украинская культура,
украинская народная песня, «мужское — женское».
The article deals with the representation of the Аnimus as a principle
of the Logos in the Ukrainian folk songs in connection with the study of
symbolic forms of actualization of the feminine archetype in Ukrainian
mythological and poetic tradition.
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Актуальність дослідження зумовлена інтересом культурології
до архетипів як базових, інваріантних основ культури (за термінологією швейцарського психоаналітика К. Юнга) та символічних форм
їх актуалізації в різних жанрах словесного й образотворчого фольклору. Розгляд архетипів крізь призму найдавнішої опозиції «чоловіче — жіноче» дозволить визначити певні критерії для типологізації
культур.
Українські соціологи О. Донченко та Ю. Романенко висловлюються про сучасну кризу архетипу «інь-ян» у світовій культурі.
На Заході вона виявляється «в надмірному домінуванні чоловічого
начала в масовій свідомості, в авторитаризмі та нічим не обмеженій
конкурентності, в ухилі до технократизму, лінійності й аналітичності соціального мислення, в людській автомізованості, превалюванні в усьому логіки, волі, фізичної (матеріальної) сили, формальних стосунків тощо» [8, с. 33]. «Хворобливі» «інь»-прояви Сходу
науковці вбачають у «патерналізмі, конфуціанстві, повазі до влади,
пріоритеті особистісних стосунків і взаємообов’язань навіть у діловій
сфері, рівноправному партнерстві, державній підтримці бізнесу, життям за космічними фрактальними принципами тощо» [8, с. 33]. Водночас функціонування цілісного архетипу «інь-ян» у психокультурі
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будь-якої спільності свідчило б про її істинну цивілізованість, ознакою якої в соціумах дослідники називають «відповідність власній
природі і цілісним архетиповим формам загальнолюдської психіки»
[8, с. 34].
Яким є співвідношення «інь-ян» в українській культурі? На це глобальне запитання неможливо відповісти без ґрунтовного дослідження
символічних форм репрезентації жіночого та чоловічого начал, насамперед, у міфопоезисі, а також урахування історико-етнографічної
своєрідності певних регіонів України. Стаття — лише частина роботи,
здійсненої автором у цьому напрямі [15–17 та ін.]. Мета — на матеріалі українських народних пісень Середньої та Нижньої Наддніпрянщини спробувати збагнути проекції чоловічого начала — Анімуса — в позасвідомому жінки, що наблизить до розуміння особливостей актуалізації жіночого архетипу у вітчизняній культурі. Звернення до пісенного фольклору і, в першу чергу, до ліричних пісень,
як до об’єкта дослідження жіночого архетипу зумовлене їх основною
жанровою ознакою — «естетичним сприйняттям дійсності, в процесі
якого буття осмислюється крізь призму людських переживань», «уся
увага зосереджена на відтворенні внутрішнього світу людини (психологічних станів, думок, бажань, надій, страждань та ін.» [12, с. 322],
найяскравішим утіленням позасвідомих сторін людської душі як
базової компоненти етнічної ментальності. В пісні виражені й особливості репрезентації жіночого архетипу (найповніше — архетипу
Матері та Анімуса як посередника між Его та Самістю), що розкривають ціннісні пріоритети та своєрідність етнопсихології. До аналізу
залучалися українські народні пісні із збірок М. Закревського [19],
П. Чубинського [21], З. Доленги-Ходаковського [22].
Методологічною основою дослідження вважаємо культурологічні
праці представників аналітичної психології (К. Юнг, Е. Нойман,
М.-Л. фон Франц, С. Біркхойзер-Оері та ін.) із залученням вітчизняних культурологічних (С. Кримський [11] та ін.), фольклористичних
(Ф. Колесса [10], В. Гнатюк [6], В. Буряк [2; 3] та ін.), літературознавчих (О. Потебня [14] та ін.) розвідок.
Дослідження архетипних основ жіночої психіки, а також жіночого архетипу в культурі (спеціальне або в колі інших архетипів) якнайповніше представлене в працях юнгіанців: М.-Л. фон Франц [23;
24], С. Біркхойзер-Оері [1], К. Естес [27], Д. Шиноди Болєн [26 та
ін.], Е. Ноймана [13 та ін.], Р. Джонсона [7], М. Вудман [4], М. Хоуп
[25], Ш. Роуз [18], Ч. Гілкрайст [5]. Окремо можна назвати дослідження міфолога К. Кереньї «Eleusis: Archetypal Image of Mother and
Daughter» («Елевсін: Архетипний образ матері та доньки») (1967)
[9]. Це не повний перелік досліджень жіночого архетипу в культурі.
На жаль, у ньому поки що не вистачає вітчизняних наукових розвідок. У названих працях звертається увага на різні аспекти вивчення
жіночого архетипу: функціональна значущість його для індивіда та
суспільства в цілому; розкриття інстинктивної природи жіночої душі
(К. Естес); аналіз патернів жіночого позасвідомого, символічно представлених у міфологічних образах (Д. Шинода Болєн, Ч. Гілкрайст,
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М. Хоуп, Ш. Роуз) та казкових персонажах (М.-Л. фон Франц,
С. Біркхойзер-Оері).
Розгляд жіночого архетипу в його незмінній близькості з чоловічим — важливий принцип нашого дослідження. Як справедливо
відзначає Черрі Гілкрайст, «жодна система, що описує чоловіче або
жіноче начало, не може бути повною без зіставлення з протилежною
статтю. І якщо ми хочемо перейти від чоловічої або жіночої істини
до істини загальнолюдського, а потім і вселенського рівня, тоді нам
необхідно на якомусь етапі також асимілювати енергію протилежної
статі і визнати її, щоб вийти за межі уявного поділу світу на чоловіче
та жіноче. …Знання про чоловіче начало має перебувати в центрі жіночого буття і навпаки» [5, с. 18–19].
Швейцарський психолог Е. Нойман вважав, що «символ «чоловічого» та «жіночого» прототипний, а значить трансперсональний,
у різних культурах його помилково переносять на особистості, нібито
вони є носіями його властивостей. Насправді, кожен індивід є психологічним гібридом. Навіть статевий символізм не може починатися
з особистості, тому що він первинний стосовно неї» [13, с. 17].
Звертаючи увагу на те, що кожній статі внутрішньо притаманні
риси протилежної, К. Юнг виділяв серед інших архетип, який
у чоловікові являє позасвідому — жіночу сторону душі — Аніму,
а в жінці — аналогічну чоловічу — Анімус. Юнг вважав, що Анімус
співвідноситься з батьківським Логосом, як і Аніма співвідносна з материнським Еросом. Анімус — це «дух» жінки, вольове начало в ній.
Як і Аніма в чоловікові, Анімус у жінці може мати і позитивні, і негативні аспекти. До позитивних належать сміливість, правдивість,
наполегливість у досягненні мети, прагнення духовного розвитку.
Серед негативних аспектів — різні зловмисництва, користолюбство,
безапеляційне наполягання на своєму, а іноді — невпевненість у собі,
що призводить до апатії [28, 215–240].
Аналізуючи образи героїнь українських народних пісень, виявлено, що вольове начало в жінці, її дух утілені як у позитивному, так
і негативному аспектах Анімуса.
Ще Ф. Колесса, один з найвидатніших дослідників української
музичної фольклористики, в праці «Українська усна словесність»
(1938) звернув увагу на те, що «в українських любовних піснях жінка
постає далеко не в такій пасивній (безвольній) ролі, не в такому безвольному принизливому становищі, як, наприклад, у московських
піснях. Вона вимагає, щоб її трактували нарівні з чоловіком: дівчина
вміє зберегти свою волю й супроти кохання, й супроти батьків, незважаючи навіть на непохитне становище «людей»: сусідів і ворогів.
До того ж українські любовні пісні стоять на високому моральному
рівні з вимогою вірности й чистого розуміння любови та береження
жіночої гідности» [10, с. 102]. Так, дівчина з пісні «Ходит, блудит
козак по діброві» [22, с. 641]1 на прохання козака пустити його пере-
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ночувати відверто відповідає: «Козаче, боюся неслави, / Буде на тебе
і на мене».
А дівчина з пісні «І сюди гора, і туди гора» [22, с. 409] з тої ж причини відмовляється напувати коня козакові1:
Не напою, бо ся бою,
Бо єще не твоя,
Як буду твоя,
Напою і два,
Попроваджу до Дунаю,
Где тихая вода.
Привертає увагу еротична символіка напування дівчиною коня.
Героїня пісні «Ой у хатђ, у кôмнатђ — сидить стара мати»
[19, с. 109]
виказує матері свою волю щодо шлюбу з нелюбим: «Луччежъ мêнђ,
моя мати, — гору роскопати, / А нêжъ мêнђ нелюбого — соколикомъ
звати».
На заручинах у Хорові Володимирського повіту дівчина співала:
Коли дасте мене за нелюба,
То і шовку не псуйте,
А коли дасте за милого,
То злотом гаптуйте.
Я не любонька зроду не любила,
По єго слідам камінец котила,
А я милого здавна любила,
У єго сліди перстень котила
(«Коб же я знала, коб я відала» [22, с. 162]).
Дівчина з пісні «В Києві грім загримів» [22, с. 87] ладна втратити
красу та розум — дві рівноправні гідності — ніж вийти за нелюба.
Грім, хмари, дощі, засівання Оксиною своєї краси та розуму — символічний ряд, який указує не тільки на подію, доленосну для дівчини,
а й на її активну участь у «вирощуванні» своєї долі:
Як я піду за нелюба,
Ой ти, красо, не всходь красно,
Ти, розумонько, не приймайся.
…Як я піду за милого,
Ти, красо, всходь красно,
Розумонько, поприймайся.
У пісні «Гай, гай зелененькій» [19, с. 32] дівчина, входячи в доросле життя, почуває себе самостійною:
Ой ненько моя, — а я дочка твоя;
Тогди було мене вчити, — якъ маленька я була.
А теперъ же я велика, — треба менђ чоловђка.

1

Назви пісень та цитати згідно з оригіналами текстів
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Для Анімуса завжди характерна непохитна переконаність. Дівчина знає, якого саме чоловіка їй треба:
Ни старого, ни малого, — середнёго, молодого:
Щобъ и въ полђ оравъ, — и худобу дбавъ,
Менежъ бы вôнъ молодую — та хазяйкою звавъ.
Доповнює цей портрет ідеального чоловіка героїня пісні «Ой горою високою голуби літають» [21, с. 488]: «Щоби люльки не куривъ,
табаки не нюхавъ, / Чужихъ жінокъ не любивъ и брехні не слухав».
Жіноча воля до самоствердження знайшла своє вираження в українській пісні як дві сторони Анімуса: і позитивна, і негативна. Але
навіть прояви негативного Анімуса представлені в іронічному ключі,
зайвій відвертій жорстокості. Так, героїня пісні «Чижику-воробеїчку»
[22, с. 68] не тільки ладна дати раду будь-якій господарчій справі,
за дитиною доглянути, а й постояти за себе. На відповідь «чижикаворобеїчка» про те, «кому воля, кому ніт волі»:
Жіночкам да нема волі –
У печі горщок біжит,
А в колисці дитя кричит,
На покуті воркун ворчит,
— жінка впевнено заявляє:
Я горщик доставлю,
А дитя забавлю,
Свекра чортом поставлю.
І це не лише слова. Українська жінка завжди здатна себе захистити. Яскравим прикладом є сюжет пісні «Жôноча правда» [19, с. 39],
в якому розкриваються всі перипетії «родинної події»: як «била жôнка
мужика». Не просто била, а ще й «пôшла позывати», й «присудили
мужику» «ще жôнки прохати». Отже, жінка мала юридичне право
подавати судовий зиск на свого чоловіка й, цілком імовірно, таку
справу могла виграти. Але вона, напевне, користувалася і моральним
правом у суспільстві чинити розправу з ображальником, примусити
його поважати її, застосовуючи фізичну силу й принижуючи його гідність, про що йдеться в пісні:
Сидить жôнка на припêчку, — нôжки пôдобгавши;
Стоить мужикъ у порога, — шапочку изнявши.
Прости мене, моя мила, — що ты мене била!
Куплю тобђ гарнець меду, коновочку пива.
Примхлива жінка відповідає на те: «Ой вôдъ пива болить спина, —
вôдъ меду голова, / Купи мêнђ горђлочки, — щобъ була здорова».
І наказує: «Та ще, мужичище, — вчины мою волю: / «Поскачи ты
гайдука, — та передо мною!» І ця примха жінки виконується чоловіком, адже, як пояснюється в пісні, «вже така пора прійшла, — що ще
й не бувало: / Якій дђдько ни побье, — то й пиши пропало!»
Сварливість, роздратованість, незгода як прояви негативного Анімуса наявні в пісні «Бђдный Лавро»: «Чуешъ, Лавро! Геть-но зъ хаты!
/ Хиба стану ще прохати?» [19, с. 121].
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У пісні «Вычванка» [19, с. 121] козак і дівчина один поперед одним демонструють свою моторність, та за дівчиною залишається
останнє слово, оскільки вона не тільки «моторна», а ще й «гнучка,
чорнобрива», а до того ж попереджає козака: «Якъ побачишъ, аж
заплачишъ, — що я вередлива!» Поведінка героїні пісні підтверджує істинність українського прислів’я: «Шафрану (Шапрану)
не перетрешъ, а жôнки не перепрешъ» [20, с. 223].
Нечасто в українській пісні (на противагу, наприклад, до казки)
трапляється сюжет, де примхливу жінку карають. Цікавою з цього
приводу видається пісня «Борода» [19, с. 116–118], в якій з іронією
співається про попадю, яка зажурилася «своею бђдою»: «Бђднажъ
моя головонька, що пôпъ зъ бородою!» Жінка ходила навіть до Владики, щоб дозволив бороду голити, після чого той написав «карту»
попові: «Якъ не зхоче попадя попонька кохати: / «То êй треба въ
сêмъ плетень кропила завдати». Після означеного «освячення» попадя заспокоїлась: «Теперъ мêнђ уже легче, и гарно и мило: / Бо попове кропило кохати навчило!»
Іронію викликає і «вража баба», яка захотіла «молодою бути»,
«Натыкала за намêтку зеленои руты» («Вража баба», Київська губ.
[19, с. 114]). «Посадила вража баба на трохъ яйцяхъ гусака; / Сама
выйшла на улицю, та вдарила тропака». Баба з рутою — символом
дівоцтва — так само надприродно виглядає, як і гусак на яйцях.
Усьому свій час: і вінки плести, і танцювати.
Отже, Анімус, як позитивне начало в позасвідомому героїні української народної пісні, втілене в таких якостях як сміливість, правдивість, цілеспрямованість, допомагає жінці знайти власний шлях
духовного розвитку. Водночас негативний аспект Анімуса, представлений такими рисами як жорстокість, упертість, грубість, свавілля,
що також набув утілення в пісенному фольклорі, тільки заважає усвідомити справжній сенс прояву Самості як цілісності.
Подальші дослідження специфіки відтворення жіночого архетипу,
його місця та ролі в культурних реаліях (як архаїчних, так і сучасних) різних історико-етнографічних регіонів України допоможуть
усвідомити глибинні архетипові особливості українського соціуму.
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