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У сучасній українській літературній мові є ряд іменників, які означають одне й те саме 
поняття, але можуть вживатися в різних родах, що виражається у них за допомогою флексій, 
напр.: абрикос (чол. р.) і абрикоса (жін. p.), баклаг (чол. р.) і баклага (жін. р.), ворс (чол. р.) і 
ворса (жін. p.), гранат (чол. р.) і граната (жін. р.), зал (чол. р.) і зала (жін. р.) та ін. 

Наявність таких паралельних варіантів у межах категорії роду не є ознакою лише сучасної 
української літературної мови. Такі паралельні родові форми були властиві їй і в минулому, 
про що свідчить існування їх у мові фольклору, зокрема в українських народних ліричних 
піснях. 

Помічено, що ряд іменників, вжитих у фольклорній мові, теж виявляють вагання у роді. 
Паралельні родові форми зустрічаємо навіть в одній і тій же пісні або в різних піснях, 
записаних на одній території. 

Так, іменники, називаючи одне й те ж поняття, можуть мати закінчення чоловічого або 
жіночого роду і належати, таким чином, до 1-ї чи 2-ї відміни в залежності від того, яку 
флексію має даний іменник і в якому роді виступає в контексті, напр.: «Болить моя 
голівонька з тяжкої клопоти» і «На припічку виросла, на воді, У тяжкому клопоті та біді»; 
«Запрягає чумак воли, їде до Одесу» і «Ой Одеса моя мила, Чим ти мене спорядила?»; «Ой 
нікому так не біда, Як жовніру біда, Ворон кості не занесе, Куда його сліда» і «Ой шлях-
доріжки У сліду давно нема, Тільки вітер буйний Та орел вдалі літа». Отже, вживання форм 
типу сліда, клопота, Одес свідчить про те, що вони існували в живій народній мові на 
певному етапі її розвитку і як архаїчні збереглися до нашого часу в текстах народних 
ліричних пісень. 

Особливої уваги заслуговують паралельні родові варіанти, що зустрічаються в одній пісні. 
Так, у пісні «Ой славен воїн наш пан Іванко», записаній у м. Верхіївці на Чернігівщині, 
іменник дар використано в тексті дев’ять разів, з них із значенням чоловічого роду він 
уживається сім разів, а жіночого — два рази. У пісні «Що з-під гаю, гай зелененький», 
записаній на Чернігівщині у 1889 p., іменник дара тричі вживається в жіночому роді: 
«Первая дара — калачів пара, Другая дара — кінь вороненький, Третяя дара — сам 
молоденький». Подібне явище спостерігаємо й у піснях «У полі, полі, близько при дорозі» та 
«У чистому полі та намет стоїть», що занотовані на Чернігівщині. У першій з них іменник 
намет вживається у жіночому роді, в другій — у чоловічому, пор.: «Стоїть намета з 
червоної китайки, А в тій наметі всі столи стоять» і «У чистому полі та намет стоїть, А коло 
намету сивий кінь стоїть». Іменник гарбуз у піснях «І жив — не любила» та «Ой був, та 
нема» виступає у чоловічому і жіночому роді: «Гарбузом споминала, Що хороше життя 
мала» і «Гарбузою поминала, Я ж з ним таке життя мала!». Слова гарбуз і гарбуза і нині 
вживаються на Чернігівщині як рівноправні, причому, у мовців, старших за віком, форма 
гарбуза переважає. 

У піснях вживаються іменники, які в залежності від текстуального оточення можуть мати 
значення чоловічого або жіночого роду. Йдеться про такі родові варіанти: кисіль (жін. і чол. 
p.), печаль, колодезь (чол. р.) і колодязь (жін. p.), кужіль (жін. і чол. p.), ніч (жін. р.) і ноч (чол. 
р.). У сучасній українській літературній мові, як засвідчують словники, одні з цих іменників 
належать до чоловічого роду, інші — до жіночого. 

Помічено, що іменник печаль найчастіше вживається у чоловічому роді тоді, коли в тексті 
пісні виступає синонімом до іменника чоловічого роду жаль: «Ой жалю, мій жалю, 
Великий печалю, Над’їхали гості з далекого краю». У пісні, записаній Ф. Колессою в 1929 р. 
на Лемківщині, іменник ніч вжитий у чоловічому роді. У піснях з інших територій подібну 
форму не зустрічаємо. 

Ряд іменників у мові українських пісень вживається і в жіночому, і в середньому роді: 
труна (жін. р.) і труно (середи, p.), білила (жін. р.) і білило (середи, p.), стада (жін. р.) і 
стадо (середи, p.), дівча (жін. р.) і дівча (середи, p.), колеса (жін. р.) і колесо (середи, р.). Так, 



у двох піснях, занотованих у різних селах Чернігівщини, слово стада у пісні «Ой у полі, в 
полі да на роздолі» виступає тільки у жіночому роді, а у пісні «За житом, житом та й за 
черетом» — лише в середньому роді, пор.: 

Ой у полі, полі да на роздолі,  
Ой там стояла вороная стада. 
За житом, житом та й за черетом,  
Там ходило воронеє стадо. 

Наявні також хитання між чоловічим і середнім родом у словах: знамен (чол. р.) і знамено 
(середи, p.), коромисел (чол. р.) і коромисло (середн, p.), подвір (чол. р.) і подвір’я (середн, 
p.), човен (чол. р.) і човно (середн, p.), ярем (чол. р.) і ярмо (середн, р.), стебель (чол. p.) і 
стебло (середн, p.), дишел (чол. р.) і дишло (середн, p.). Ознакою, яка вказує на 
приналежність одного з двох іменників до середнього роду, здебільшого виступає флексія -о. 

Досі йшлося про структурно-граматичні особливості родових паралелей. Проте категорія 
роду виконує в мові й певні стилістичні функції. Розглянемо такий приклад. У двох 
народних піснях, перша з яких записана Я. Зуїхою, друга — Н. Присяжнюком на Поділлі, 
іменник явір вживається в чоловічому та жіночому роді, причому форма явора (жін. р.) 
зустрічається в пісні «Ой за двором за новеньким» двічі, а форма явір (чол. р.) — тричі. У 
пісні, занотованій Я. Зуїхою, форма явора (жін. р.) зустрічається лише один раз, а варіант 
цього іменника у чоловічому роді — декілька разів, пор.: 

Щоб став тобі кінь горою,  
А нагайка — гадиною.  
Сам, молодий, — яворою! 

(Я. Зуїха) 
Під ним кінь вороненький  
Та й горою зробився  
А сідельце кремінною,  
А нагайка гадиною,  
А сам козак яворою. 

(Н. Присяжнюк) 
Вживання іменника явора в жіночому роді у даних піснях не є випадковим. Тут жіночий 

рід виконує важливу стилістичну функцію, вживається з певною метою. Мати проклинає 
свого сина, який, не послухавшись її поради, їде свататись до вдови. Цю форму вжито 
спеціально, по-перше, за аналогією до інших форм жіночого роду, що зустрічаються у 
піснях, по-друге, щоб показати силу материнського гніву, по-третє, щоб не порушити 
римування, мелодійності вірша. З погляду сучасної української літературної мови іменник 
явора (жін. р.) сприймається як архаїчний, раритетний, в цих піснях він стилістично 
маркований. 

Інколи паралельні варіанти наявні в одній пісні, що є свідченням стилістично виправданої 
тенденції до урізноманітнення форм, що стоять поруч. Так, у піснях, зібраних З. Доленгою-
Ходаковським, форми піч (жін. і чол. p.), гарбуз (чол. р.) і гарбуза (жін. р.) вживаються 
паралельно в одній пісні, напр.: «Потребує гарбуз солі, сала, Щоб гарбуза добре стала». 

У сучасній українській літературній мові спостерігається виразна тенденція до 
зменшення кількості варіантних родових пар, закріплюється й існує в мові більш поширена 
форма. І тільки в художній літературі, зокрема в поезії, інколи вживаються родові варіанти з 
певною стилістичною метою. Яскравим свідченням цього є вірш І. Франка «Притча про 
нерозум», у якому іменник птах автор вживає в жіночому і чоловічому роді. 

Отже, у пісенній мові зустрічаються паралельні родові варіанти, деякі з них сучасній 
українській літературній мові невідомі, напр.: сорома, сліда, клопота, дара (у жін. p.), інші 
словники української мови фіксують з ремаркою застаріле, діалектне або рідковживане 
(див, лепех, стебель), ще інші збереглися до нашого часу тільки в діалектах (олій, гарбуза). 
Існування таких паралелей свідчить про великі стилістичні можливості категорії роду 
іменників. Проте у сучасній українській літературній мові весь час зменшується кількість 



варіантних родових форм, закріплюється більш поширена форма, а застаріла, раритетна 
вживається лише в мові художніх творів, здебільшого в поезії, з певною стилістичною 
метою. 
 


