
ВІКТОР УЖЧЕНКО 
ЯК І ПРО ЩО СПІВАЮТЬ ПТАХИ 

 
Птахів, особливо перелітних, які прибувають із вирію-раю, українці любили завжди. Вони 
приносили на крилах весну, були символами врожаю, добра, здоров’я і щастя. Бог надшив їх 
здатністю співати-говорити. То як говорять птахи? Як ми семантизуємо їхні голоси? 

Автори Словаря російсько-українського (1894) М. Уманець та А. Спілка повідомляють, 
що про горобців ми кажемо цвірінькати, цвіріньчати, про індиків — кýркати, белькотати, 
про кречета — кýркати («Закуркають кречети сизі, загадаються орлики хижі»), про лебедів 
— ячати, про лелек — лелéкати, клекотáти, про орлів — клекотáти, буркотáти, про 
пугачів, сов та сичів — пýгати («Ой не пугай, пугаченьку, в зеленому байраченьку»). За 
голосом пугача в народі називають — пуга, пугало, пугутькало, пугур, пугуряза: «Сидить 
пугач на могилі Та як пугу! Пугу»; «У долині ворон кряче, сич в гаю — пугу! (В. Сосюра). 
Згадаймо й умовний крик у запорожців: «Пу-гу! Пу-гу!» та їх відповідь: «Козак з Лугу!» Про 
перепелів — українці кажуть, що вони підпадьóмкають, а перепелиці —хавóвкають. 

Птахи й самі виспівують свою назву, а назви часто пов’язані з легендами, приказками, 
прислів’ями, казками. Наприклад, звукова оболонка назви одуд може бути 
найрізноманітніша: удід, удод, одгуд, вудвуд, удуд, вудко, вудкало, вудвудок, вудвудка, гудок, 
вуток, худок, хуток, худко, дундало, одітут, ходутут, худотут... За легендою, колись одуд 
був царем, та захотів бути й Богом. Однак Бог покарав нахабу: «Бути тобі смердючим 
одудом. Лети й кричи: «Худо тут!» Від того й назва. Якщо одуд-удод на оселі довбає носом 
і кричить, то це віщує лихо («Худо тут! Худо тут!). Люди іноді вважають, що крик одуда 
«Худо тут, худо тут!» пророкує неврожай, а крик «Буду тут, буду тут!» — навпаки. 
Деркач відзначається характерним скрипучим криком — дер!, що пов’язується із 
звуконаслідувальним дієсловом дерти, а від нього вже походять варіанти назв — дергач, 
дерчак, дерпак, скрипак, скрип, тирчак. Так само і в інших слов’янських мовах: російське 
деркáч (дергáч), білоруське дзергáч, польське derkacz (можливо, з української мови), dyrkacz, 
drekacz, чеське drkač, болгарське дърдáвец. Перепел — слово подвійного кореня (давнє 
*реlреlъ), але передавало не крик птаха, а «враження від його пурхання». Його спів 
(підпадьом! підпадьом!) у народі сприймається як «спать підем! спать підем!». Трапляється, 
що перепел або його діти кричать і про свої потреби: «Дарма що косами дзвенить Долина 
необжата, З кущів суріпових «пить! пить!» Кричать перепелята», — так опоетизував 
крики пташенят Л. Тельнюк. Дрізд — ще дрозд, рос. і болг. дрозд, пол. і чес. drozd, давнє 
праслов’янське drozdъ (drozgъ) від *trozdъ, очевидно, теж давнє звуконаслідувальне 
утворення від крику дрозда drrti (Л. Булаховський), у сербів і хорватів постало під впливом 
звуконаслідувального drskati «тріщати». Російська назва птаха кукушка пов’язана з голосом 
досить виразно, як і польська kukawka, kukułka, болгарська кукувúца, верхньолужицька 
kokula, kukawa. Про українську зозулю теж гадають, що назва її звуконаслідувальна — від 
праслов’янського *żegъzulja *ze-gъz-a, у сучасній мові ще народнопоетичне зигзиця й рідко 
— зозулúця («Зозулиця кує у гаю», Я. Шпорта), хоч в українських діалектах вона також «кує» 
— кокýлка, кокýчка, кýкавка, кýковка, кукулúчка, кукýля, кукýчка. Спів тих самих птахів різні 
етноси «чують» по-різному. «Українська» качка — ках-ках (кáхкає), «російська» — кря-кря, 
«французька» — can-can, coin-coin (якщо останнє перекласти українською мовою, то 
приблизно куé-куé), «румунська» — тас-тас, а «данська» — rab-rab (Л. Булаховський). 
Українська чайка в діалектах називається пигичка, кигичка, гігічка, кигитка, російська — 
пигалица (від крику пи-ги), у діалектах ще пивик. Побачивши людину, чайка звичайно летить 
від болота, де сидять її пташенята, і вже здалеку нібито запитує криком: «пі-і-віт, пі-і-віт...», 
який інколи передають близько до «чиї-ви», «чиї-ви». 

Птахи звичайно співають «трудові» пісні. З лінивої хазяйки, яка не зіткала до появи 
солов’я полотна, сміються не тільки люди, але й солов’ї, що нібито співають так: «Выстели, 
выстели полотенце!» (рос). Селяни, почувши ранньою весною спів синиці, схожий на слова: 
«Покинь сани, возьми віз!», говорять: «Пора кидати сани та справлять вози: уже й синиця про 



це співає». І навпаки, восени, як зауважує І. Франко в «Галицько-руських народних 
приповідках», пташина радить селянину в Нагуєвичах: мечи (= кидай) віз, бери сани. Так 
само синиця в Бердичеві й на Лубенщині, як повідомляє М. Номис в «Українських 
приказках» (1864), нібито ділиться із селянами: «Покинь віз, покинь віз, возьми сані». Дехто 
вчуває ширшу оповідь. Коли синиця в клітці, відзначає Л. Булаховський, то вона «говорить»: 
«Цінь-цінь-mapapa! Усюди діра! та нііікуди вииилізти». Узагалі про «сани» й «віз» птахи 
згадують чи не найчастіше. Так, крім синиці і «пташини», на весняне рівнодення (22 
березня), вівсянка веселиться й радить усім: «Покинь сани, візьми віз, викинь шубу, з печі 
злізь». 9 березня на честь жайворонків українці пекли «сорок пташок, виходили з ними в сад 
чи поле й закликали весну, а на цей раз уже жайворонок усе співав і співав про ті самі сани й 
віз: «Кидай сани, бери воз та поїдем по навоз, будем гній возити, картоплю садити!». 

Ось народне оповідання про те, «як орали птиці». Перепелиця вела передніх волів, 
куріпка — підпередніх, а припутень за плугом ішов. Перепелиця веде та посвистує, куріпка 
веде і кричить: «турú з горú! турú з горú! Деркач кричить: «тпру! тпру! тпру!» А 
припутень за плугом репетує: «припенú! припенú! припенú!». Перепел прийшов подивитися. 
Іде позаду й говорить: «так орать, плуги ломать, дні терять! тут, тут,тут!». 

На Західне Полісся журавлі прилітають з вирію на 12-й тиждень після Різдва. 
Житомиряни вважають, що крик першого журавля, який повернувся в рідні краї («Ори!»), є 
сигналом до початку оранки («Слов’янські старожитності»), 

А тепер знову про вівсянку. Рання весна нібито розпочинається саме співом буруватої 
пташки — вівсянки — у день Теплого Олекси. І співає вона на різні голоси: «Діду, діду, сій 
ячмінь!» Або: «Кидай сани, бери віз та й поїдем по рогіз-з-з!». Або: «Телегі-з-з! покинь сани, 
бери віз-з-з!» 

Відомий український поет, етнограф і фольклорист І. Манжура записав у другій 
половині XIX ст. на Катеринославщині (нині Дніпропетровщина) та Харківщині полілог 
багатьох пташок. Виїхав одного разу чоловік орати переліг, а перепел йому вибиває, 
попереджаючи: «От пеньок! От пеньок!» А деркач і собі не відстає: «Здерж! Здерж!» Та не 
здержався чоловік, зачепився за пеньок, звернув леміш, а жайворонок летить згори та ще 
більше жалю завдає: «Плуг поламав!». Підвів підсумок припутень-голуб. Ходить собі 
шляхом та туркоче: «З такими орать, тільки весну терять! З такими орать, тільки весну 
терять!». 

У «Галицько-руських народних приповідках» І. Франка виявлено 4 вислови зі словом 
каня: ждати, як каня дощу; пищить, як каня; чи чуєш, як каня дощу просить?; канькає коло 
мене, як тота каня, що дощу просить. Чому ж вона пищить, канькає? Усі приповідки 
постали на основі народного вірування, за яким каня, коли створювалися джерела, річки та 
озера, не хотіла копати ямки для води, «аби собі жовті черевички не покаляти». Тому їй 
заборонено пити воду з джерел і річок, можна пити тільки дощову воду, ловлячи її на льоту. 
Відтак у час посухи вона дуже страждає й цілими днями літає та кричить, плаксиво благаючи 
в Бога дощу (пить, пить). Каня — хижий птах родини яструбових; «якась маленька пташка»; 
«передвісник дощу»; рос. «птичка, вечно просящая пить» (пить, пить, пить). Поляки 
стверджують, що вона просить Бога голосом — ріć wody, ріć wody («пить води, пить води»). 
Порівняння зі словом каня існує в польській мові (czeka jak deszczu kania — чекає, як дощу 
каня), у кашубській (piśći jak kańа — пищить, як каня), у чеській (ćека па to jako капĕ па déśt’ 
— чекає на це, як каня на дощ). Іноді його використовують і письменники: «Люди, мов каня, 
прохали дощу, бо все віщувало голод» (М. Коцюбинський). Відоме воно і в діалектах, 
наприклад, на Буковині (кúснути, як кáня на дощ). 

Семантизуються і голоси домашньої птиці. Курка нібито запевняє: «Кудкудак, кудкудак, 
знесу яйце, як кулак!» «П’ятака, п’ятака!» — кахкає качка. «Шага, шага!» — заперечує 
селезень. Гусак як знайде сніп, то запрошує й інших: «Ходім по колосочку!». А як їсть, то 
намагається якнайшвидше виговоритися: «По колосочку, по колосочку!». Грінченкові гуси на 
Чернігівщині як ідуть у шкоду, то домовляються: «По два на колосок! По два на колосок!». А 
щойно вберуться в шкоду, кричать: «Всяк собі! Всяк собі!». 



Дослідники «пташиної мови» записали такі пташині вигуки: кру! кру! кру! (від 
журавлів), фі-фі (від диких курей), джер! (від сойки — вона в українських діалектах 
називається джеджора, джойка, джоя), цінь-цінь (від синиці — вона ще називається 
дзінька, а то ще — зінька). Пугач вигукує: «Поховав! поховав!» (в українських діалектах 
назва сича — поховав); ворона — «Ха-арч! ха-арч!». Польська зозуля каже: «Киріę, киріę>, а 
одуд їй відповідає: «кир, кир, кир!» (Л. Булаховський). Деінде стверджують, що в солов’я був 
колись довгий хвіст, але його відірвав кліщ. Тож побоюючись, щоб кліщ іще чого-небудь не 
відірвав, соловейко навіть ночами не спить і постійно співає: «кум кліщ». Журавлине кру-
кру!, опоетизоване Богданом Лепким, стало своєрідним тужливим гімном українських 
емігрантів: «Видиш, брате мій, Товаришу мій, Відлітають сірим шнурком Журавлі в вирій. 
Чути: кру! кру! кру! В чужині умру. Заки море перелечу, Крилоньки зітру». Цікаво, що на 
Сумщині (Охтирка) чітко не розрізняють кру-птаха. «Щось крукало крукає, мабуть, на 
погоду», тобто на негоду. Але завжди сприймають таке крукання з певною тривогою. Так 
само тривожний спів якоїсь пташки (чи багатьох) пі-пі в околицях Охтирки ліг в основу й 
назви її — пікало (за тією самою моделлю — «Щось пікало пікає — мабуть, на погоду»). 

Та, очевидно, найбільше «повідомляє» про себе жайворонок — одна з чистих «божих» 
птиць, що приносить весну на ниви й поля. За українськими й польськими легендами, він, як 
і ластівка, виймав колюче терня з вінця розп’ятого Христа і, співчуваючи його мукам, 
благав: «Сіеrрі», «сіеrрі!» («Терпи», «терпи!»). Часом він зазіхає і на Бога та йде.його 
підкоряти — українці називають його ще набогастій, набогастійко, корибіг 
(Й. Дзендзелівський). На Смоленщині вчувають таке похваляння від нього: «Палячу на нёбу, 
на нёбу, І Схвачу Бога за борыду, брыду...». А падаючи каменем униз, зізнається: «A Бox мине 
/ Киим І Киим...Тры, тры, тры!...» (тобто києм по жайворонкові). У поляків він так 
задирається з Богом: «Bijmy się Boże — kto koho zmoże!» («Биймося, Боже, хто кого 
переможе!»). У карпатських українців побутує й мотив покарання Богом цієї задерикуватої 
пташки: «Посіяв я жито, за то мене бито. Я до Бога на скаргу, Бог мене колом, а я на землю 
стрім головом» («Слов’янські старожитності»). Навесні жайвір бере соломинку в дзьобик і 
летить до сонця, співаючи: «Урожай, урожай, теплий дощ на врожай!». Запрошує і до 
польових робіт: «Сійте, оріте, боронуйте!». Те саме він настійно радить і хорватам: «Sij, sij, 
оrі, ori, vrzi, vrzi, vrzi». Так у народі й називають жайворонка — сіяч. 

Цікавим є трактування голосів інших птахів. За твердженням Б. Грінченка, щойно 
зацвіте гречка, кулик літає та й кричить: П-о-о-гиб! no-o-o-гиб! Скрізь біліє, тому він і думає, 
що сніг випав. Ворона клює гній, а сорока прилетіла до неї та й запитує швиденько: «Чи 
кисле? Чи кисле?» А чернігівська ворона протяжно: «Дá-рма! Дá-рма!». Ластівка 
намагається себе не обділити — «Всім по сім, а мені вісім!». А навесні, прилетівши з вирію, 
здивовано вигукує: «Були скирти, полускирти, а тепер немає!». 

Як бачимо, птахи співають про різне й по-різному. Народні прислів’я, легенди, казки, 
вірування, фразеологізми відбивають давні міфопоетичні уявлення про те, як Бог-Творець 
вселив у крилатих істот дух наших предків, наділив їх здатністю виспівувати своє ім’я, 
«розповідати» про своє життя й життя людини. 
 


