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Народна пісня-балада криє у собі безліч таємниць, однією з яких є таємниця тройзілля. 

Тройзіллям у народі часом називають триколірні (наприклад, братки) або трилисті 
(конюшина) рослини. Однак у надзвичайно популярній на Україні однойменній баладі слово 
«тройзілля» має досить загадкове значення. Багато дослідників звертали на нього увагу, 
замислювалися над питанням: що воно таке? Міфологічна, казкова рослина? А може, в 
природі і справді існує три такі рослини, поєднання яких дає магічний ефект? 

Для того, щоб зрозуміти слово-поняття «тройзілля», звернемося до фольклорного 
першоджерела. Побудова пісні «Тройзілля» на диво подібна до чарівної казки. У казковій 
традиції дуже поширений такий початок: занедужала царівна, і цар оголошує: хто врятує 
його доньку, той візьме її за дружину й дістане півцарства. У баладі хвора дівчина сама 
оголошує свою волю: хто дістане тройзілля, з тим вона й одружиться: 

Марисенька в недузі лежала,  
Чорним шовком головку зв’язала,  
Аж з-за моря зелья забажала,  
«Котрий козак тройзелья достане,  
Той зо мною до вінчання стане!» 

У цей час до дівчини приїжджає троє козаків, і лише один з них наважується дістати цілющу 
рослину: 

Приїхало три козаки з полку,  
Розв’язали Марисі головку.  
Єдин каже: «Марисю люблю».  
Другий каже: «Я Марисю возьму».  
Третій каже: «Тройзілля достану. 
Я з Марусенькой до шлюбу стану». 

На Україні дуже поширена казка і про те, як мати (сестра, дружина), покохавшись із змієм 
(вовком, розбійником), хоче звести зі світу сина (брата, чоловіка). З цією метою вона 
прикидається хворою і посилає його туди, де можна накласти головою. Жінка, як правило, 
наказує виконати три завдання (або тричі повторює одне): добути молоко у вовчиці, 
ведмедиці, левиці; дістати живої води; цілющих яблук із саду, який оберігає змій. Ця казкова 
ситуація нагадує ситуацію балади «Тройзілля». І в казці, і в пісні герой виконує важке 
завдання. У баладному сюжеті йому допомагає в цьому кінь, який у багатьох варіантах 
наділений чарівними, казковими властивостями. У казці кінь завжди переносить героя, щоб 
він зміг виконати прохання, в тридев’яте царство — за сині моря, за високі гори, і в пісні він 
теж несе козака «за море». 

Нерідко у пісні-баладі використовується улюблений фольклорний прийом — потроєння. 
Коней, як правило, троє, вони неоднакової масті, і виконують кожен окрему функцію: 

Ой є у мене три коні на стані,  
То Марисі тройзеля достану:  
Єден коник, як сокол, сивенький,  
Другий коник, як лебедь, біленький,  
Третій коник, як ворон, чорненький,  
Ой тим сивим до моря доїду,  
А тим білим море переїду,  
А тим чорним тройзілля достану,  
І з Марисею до вінчання стану. 

У багатьох варіантах з’являється образ зозулі-провісниці, наділеної магічними, чарівними 
властивостями, яка застерігає козака в ту мить, коли він копає тройзілля: «Ой тяжко тобі 
тройзелля вкопати, а ще тяжче до вінчання стати. Не копай вже, козаче, тройзелья, бо в 
Марисі вже з другим веселья!» Важке завдання означає неможливість догодити героїні і в 
казці (мати або сестра хочуть позбутися хлопця, щоб одружитися зі змієм), і в баладі (можна 
припустити, що Марися навмисне спроваджує козака, щоб без перешкод одружитися з 



іншим). 
Фінальні частини балади і казки також перегукуються. В обох випадках сюжет 

завершується помстою героя зрадниці. У казці хлопець, повернувшись додому, вбиває змія, а 
жінку (сестру) прив’язує до коня і пускає в чисте поле. У пісні ж: 

Ой почав козак тяженько здихати,  
Як мав Марисі зілля передати,  
Ой іде козак д’ Марисі зо зільом,  
Ой скочив козак до острого меча,  
Та стяв Марисі головоньку з плеча.  
«А на ти, Марись, заморського зіля,  
Чого’с робила без мене весілля?» 

У жодному з пісенних варіантів немає бодай коротеньких відомостей про тройзілля — 
який вигляд і які властивості воно мало. Лише з підтексту можна зробити висновок, що це 
незвичайна рослина. Закони казки, за якими побудована ця балада, вимагають, щоб чарівний 
предмет (жива вода, лев’яче, вовче або ведмеже молоко, чарівні яблука) був наділений 
цілющими властивостями. Таке має бути й чарівне тройзілля. 

Чому ж три- або тройзілля? На це питання можна відповісти так: фольклорний закон 
потроєння, трикратності механічно «потроює» в баладі не лише кількість персонажів (троє 
козаків), не лише помічника героя (три коня), а й чарівне зілля подібно до казки, де також 
потроюється чарівний предмет (напр., вовче, ведмеже і лев’яче молоко). Тобто, тройзілля — 
це казкова чарівна рослина, назва якої могла утворитися за законом фольклорного 
потроєння. 

Однак походження баладного тройзілля можна пояснити й інакше. В архаїчній обрядовій 
поезії українців зрідка трапляється це слово в пісенних контекстах з досить прозорими 
натяками на жертвоприношення. Так, в одній купальській пісні сестра просить брата 
зарубати її: 

«Зарубай ти мене й у неділеньку,  
Й у неділеньку рано-пораненьку,  
Посічи ти мене й у трьох городочках,  
А й уродиться да й тройзіллячко, 
Що перве зілля — то ж василечки, 
А друге зілля — то барвіночок, 
А третє зілля — то ж любисточок...» 

Подібний образ зустрічається і в старовинній колядці, де прямо говориться про три 
різновиди зілля — трояке зілля: 

Іше-ге, ге-ге, дрібні пташкове. 
Не обдзьобуйте золоту рясу! 
Бо ми м’єме люту мачоху, 
Та вна нас палить на дрібний попілець, 
Она нас посіче на загородойці, 
Та з нас ся вродить трояке зілля. 
Перше зіллячко — біж деревочок, 
Друге зіллячко — крутая м’ята, Третє зіллячко — зелен барвіночок». 

Природно, виникає питання: чи має тройзілля з балади про невірну дівчину зв’язок з 
тройзіллям архаїчної обрядової поезії? Можливо, це так звані фольклорні омоніми, що 
мають незалежне походження. На підтвердження цієї думки наведемо такі міркування. За 
міфо-ритуальними уявленнями, зілля, що зросло на місці жертвопокладання, у даному 
випадку три різні рослини (тройзілля), мало священні, магічні властивості. На час, коли 
створювалася балада «Тройзілля», фольклорна пам’ять про криваві обряди була втрачена, 
тож образ тройзілля у свідомості творців і виконавців балади вже не асоціювався з 
жертвоприношеннями. Тройзілля сприймалося як трава з магічними, а отже цілющими, 
чарівними властивостями. Цілком вірогідно, що в процесі творення балади було використано 
готовий образ архаїчного походження, проте з новими поетичними функціями. 


