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Народнопісенний рефрен „Дай, Боже”:
спроба ономастичної інтерпретації
Popular folk song refrain „Day, Bozhe!”:
An Attempt of Onomastic Interpretation
The peculiarities of folklore ancient refrain Day, Bozhe! [Give us, Lord!]
functioning are under study in the article. The author made an attempt to prove
that the analysed word formula belongs to ancient magic spells, and understanding of Dazhbog as anthropomorphic character is stipulated by the later in time
re-etymologization of an ancient expression or by later origin of the text that it
recorded it.
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Фольклорна ономастика, з огляду на специфіку виникнення, творення і побутування уснопоетичних текстів, а також існування усної
народної творчості в сучасних умовах, переважно спрямована в минуле. Особливо цікавим матеріалом для дослідника фольклоронімії
видаються обрядові тексти, зокрема народнопісенні. Саме останні, незважаючи на варіативність, змінюваність фольклорних творів, постійне
пристосування до нових умов існування, здатні зберігати давні шари
онімії, глибина архаїки яких вражає. Нашу увагу привернула одна із
таких давніх апелятивно-онімних сполук, щодо значення й походження якої донині немає єдиного погляду.
Кожен із фольклорних жанрів не лише складався і функціонував
у певному соціальному та культурному середовищі, але й мав конкретну комунікативну мету, тому для кожного з них характерні певні повторювані вирази, що маркували ситуацію спілкування, засвідчували
знання учасниками її умов, норм та стереотипів поведінки, потребували
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не лише культурної, але й мовної компетенції. Вигукова формула
„Дай, Боже!”, яка і сьогодні як окрема одиниця активно вживана
в народно-побутовому мовленні та творить чималу кількість частовживаних фразеологізмів: дай, Боже, здоров’я (щастя, дочекати... допровадити і т.ін.), є однією з найпоширеніших в українській народнопоетичній творчості. Науковці неодноразово вказували на її популярність
у народнопоетичних текстах. За підрахунками Людмили Виноградової,
у збірнику Якова Головацького Народные песни Галицкой и Угорской
Руси вона повторюється в 110 із 300 колядок і щедрівок (Виноградова 1984: 73). Галина Коваль у фольклорних матеріалах Володимира
Шухевича Гуцульщина нарахувала 119 колядкових текстів із 156, які
мають цей рефрен (Коваль 2013: 172). За нашими спостереженнями,
згадана вигукова формула не тільки належить до найпопулярніших
пісенних рефренів, а й засвідчена всіма народнопісенними жанрами.
Деякі сучасні дослідники пояснюють рефрени Ой, дай, Боже або
Дай же, Боже як християнські вкраплення в давні тексти, видозміни
первісного вигуку Ой Даждьбоже, Ой Дажбоже та вказують на його
подібність, попри певні зміни, з іменем давньоруського божества Дажбога (Дей 1965: 17; Лановик, Лановик 2000: 128). Іван Огієнко вважає,
що Дажбог утворене поєднанням наказового способу даждь, тобто дай,
і бог: в „історичних пам’ятках це ім’я звичайно пишеться або по-давньослов’янському Даждьбог, або по-староукраїнському Дажьбог; народне було б Дайбог, – може, це залишки його чуємо в такому частому
в нас „дай боже…” (Іларіон 1992: 202−203). Відомі знавці слов’янської
міфології В’ячеслав Іванов і Володимир Топоров не відкидають не
лише праслов’янських, але навіть ще давніших, ведійських витоків
теоніма Дажбог. Зокрема, торкнувшись проблеми його походження,
вони наводять сполуки з Рігведи із поєднанням тих же елементів, що
й в аналізованому теонімі: дати і бог. Ці елементи могли, на їхню
думку, позначати міфологізовану постать подателя благ, до якого
зверталися з відповідним проханням в ритуалі, молитві, побажаннях
(Иванов, Топоров 1990: 170).
Зібраний нами матеріал фіксує велику кількість різноманітних
варіацій цього вигуку, які відрізняються між собою тільки апелятивним супроводом, зокрема вигуками, частками й займенниками: (Ой /
Гой) Дай, Боже; (Ой) Гей дай же, Боже; (Ой) Дай тобі (ти, йому, му),
Боже; Дай же вам (мені, ти, єй, їм), Боже. Таку сталість основних
елементів, найбільшу вживаність в обрядових текстах, що належать до
найдавніших, а також наявність у творах більшості пісенних жанрів
(у русальних піснях ми виявили лише кілька вживань лексеми Бог
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і одне з них представлене вигуковим зворотом Дай, Боже!) можна
пояснити, передовсім, давністю цього виразу. Виноградова називає
аналізований приспів серед таких типів рефренів, які є спільними
для колядкових пісень західних та східних слов’ян і зберегли відносно
стійку архаїчну структуру (Виноградова 1982: 112). Припускаємо, що
такий рефрен міг бути уламком однієї з тих давніх магічних сакральних формул, які Іларіон Свєнціцький вважав „голосом громадської молитви, заговором – заклинанням збірноти” та наголошував на їхньому
сакральному характері (Свєнціцький 1933: 116). Етномузиколог Анатолій Іваницький подібні вирази у формі рефренів трактує як елементи
магічно-ритуального дійства язичницької доби, колективно-сугестивний поклик-приспів у відповідь на магічну формулу-звертання волхва
до вищих сил (Іваницький 2009: 302−309).
Аналізований рефрен знаходимо в усіх записах народнопоетичного
фольклору другої половини ХІХ ст. (одного з найпродуктивніших періодів фіксації українського фольклору) з усіх етнічних територій. Його
варіанти відрізняються не лише частками і займенниками, що входять
до його складу, а й вигуками: Ой дай, Боже!; Гой, дай, Боже!. У буковинських народних піснях, зібраних у другій половині ХІХ ст. Євгенією
Ярошинською, як приспів після кожного рядка колядки засвідчений
варіант: Гей, дай, Боже!. Вигук Гей! – ще один з елементів ритуального співу, трапляється, окрім колядок, також у веснянках і є виявом
радості. Іваницький, досліджуючи проблему походження музики та
зв’язку звука, слова й мови, здійснив спробу реконструювати строфіку
тексту, встановити ритмоструктурний тип мелодії купальської пісні
Гей, око, Лада. Учений дійшов висновку про зв’язки цієї пісні з магічним дійством і чаклуванням, про її перенасиченість спонукальною
модальністю, що говорить про давність тексту (Іваницький 2009: 309).
Варто уточнити, що не в останню чергу цьому сприяє уживання вигуку
Гей!, який починає вісім з двадцяти чотирьох рядків купальської пісні.
Те, що цей елемент ритуального співу наявний в аналізованому нами
рефрені, є теж одним із доказів архаїчності останнього.
Належність сполуки Дай, Боже! до найархаїчніших і найпопулярніших пісенних повторів не дає беззастережно пристати до думки тих
дослідників, які вбачають у цьому рефрені передовсім теонім Дажбог.
Колядкові тексти, у яких цей вигуковий фразеологізм найпоширеніший, давніші за етап антропоморфізації богів. Уживані в них стійкі
формули-рефрени, як і в інших обрядових піснях, були покликані,
на думку фольклористів, вплинути на сили природи (Квитка 1971:
105−108), тому сполука Дай, Боже! могла бути заклинанням, звертан-
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ням до Найвищого Єства, подателя всіх благ – Бога, найменування
якого є одним з найдавніших праслов’янських теонімів і яке фіксують
фольклорні тексти всіх слов’ян без винятку. Цілком переконливим
виглядає міркування Михайла Худаша, що праслов’янське утворення
bogъ до формування слов’янського язичницького політеїзму i появи
та стабілізації імен конкретних божеств з конкретними релігійно-міфологічними функціями було єдиним терміном, уживаним „на позначення уособленої в божество всякої надприродної сили” (Худаш 2012:
268−269). І саме до неї, вважаємо, могли були звернені молитви-заклинання у відповідних ритуалах. Не суперечить пропонованому нами
розумінню рефрена висловлений свого часу польським ученим Лєшеком Мошинським сумнів щодо взагалі існування теоніма Дажбог1. Він
вважає цей теонім слов’янським привітанням, неправильно потрактованим іноземними місіонерами (Moszyński 1993: 168). На нашу думку,
колишня словесна формула-заклинання, що виконувала певну ритуальну функцію, мала більше шансів стати пізніше вигуком-вітанням,
аніж язичницький міфонім.
Повертаючись до теоніма Дажбог, хочемо нагадати, що назви антропоморфних богів доби язичництва, зокрема в обрядових текстах,
з огляду на „адаптацію” найважливіших староукраїнських свят до
нової релігії, були тотально заміщені. Вважаємо, що саме боги пантеону Володимира, до якого належав і Дажбог, були одними з перших.
У ХІХ ст., у часи інтенсивного збирання зразків усної народної словесності, у народнопоетичних текстах не фігурують ні Хорс, ні Мокоша,
ні Стрибог, ні Семаргл (Симаргл), ні Перун (якщо не брати до уваги
вживання лексеми перун унаслідок деонімізації в значенні грім: бодай
тя перун забив! та одиничної фіксації в пісні з Івано-Франківщини
в записах ХХ ст.).
Згадка про теонім Дажбог, на противагу іншим, названим вище
язичницьким теонімам, залишилася у фольклорі2, але фіксують його
1 Інший польський учений, Александр Ґейштор, підтримуючи припущення про
зв’язок кореня *dati з поняттям вогню, вважає Дажбога уособленням сонячного Сварога,
який, оскільки ні Сварог, ні Сварожич не потрапили до пантеону Володимира, посів там
їхнє місце (Ґейштор 2015: 171).
2 Для цього мали бути дуже суттєві підстави: теонім був найменуванням одного
з найшанованіших богів на час прийняття християнства, культ якого підтримувала
провладна верхівка; або ж носій цього найменування був визначною особою, можливо,
княжого роду. Павло Чучка в Словнику слов’янських особових імен українців наводить
історично засвідчені 1471 р. особове ім’я Дажбог, а 1394 р. – патронім (Данило) Дажбогович (Чучка 2011: 145), що підверджує давню традицію функціонування цього оніма як
антропоніма в українському іменникý.
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лише поодинокі пісні. Наприклад, у народнопісенній творчості з теонімом Дажбог нам трапилося кілька текстів. Усі дослідники теоніма
покликаються саме на них. Один із цих текстів доволі відомий. У записах 1970-х рр. з Тернопільщини він фігурує як весільна пісня, але
упорядники збірки в примітках зазначили, що пісня Поміж трьома
дорогами є варіантом „фрагменту з відомої билини київського циклу
про Миколу Селяниновича, що в процесі міграції і трансформації
закріпився у весільному обряді як власне пісня весільна” (Пісні Тернопільщини 1989: 475). В інших дослідників цю пісню кваліфіковано
як колядку княжого періоду (Лановик, Лановик 2000: 125), а в Олексія
Дея – як веснянку (Дей 1963: 18). Наведені  уточнення щодо жанрової
приналежності пісні свідчать про пізніше її постання, ніж обрядових
пісень, насичених рефреном Дай, Боже!. У згаданому тексті весільної
пісні слово бог, а це, до речі, рідко трапляється в пісенному фольклорі,
функціонує як виразний апелятив, що говорить про відносну „молодість” тексту, який фіксує цю лексему): Поміж трьома дорогами,
рано-рано, / Поміж трьома дорогами, ранесенько. / Там здибався
князь з Дажбогом, рано-рано, / Там здибався князь з Дажбогом, ранесенько. / – Ой ти, боже, ти, Дажбоже, рано-рано, / Ой ти, боже,
ти, Дажбоже, ранесенько. / Зверни мені з доріженьки, рано-рано, /
Зверни мені з доріженьки, ранесенько. / Бо ти богом рік од року, рано,
рано, / Бо ти богом рік од року, ранесенько. / А я князем раз на віку,
рано-рано, / А я князем раз на віку, ранесенько.
В іншій пісні, веснянці, яку виконували з нагоди Сорока святих
під час обряду зустрічі птахів, соловейко пояснює свій ранній приліт:
Не сам же я вийшов, / Дажбог мене вислав, – / З правої ручейки
/ І ключики видав. / З правої ручейки / Літо відмикати, / З лівої
ручейки / Зиму замикати. У цитованому тексті Дажбог виступає як
персоніфіковане солярне божество.
Вважаємо, що антропоморфний образ Дажбога у згаданих піснях
є пізнішим за рефрен Дай, Боже! Юрій Карпенко, наприклад, пов’язує виникнення власної назви Дажбог з етапом вогнепоклонництва
і пояснює її як „той, хто дає вогонь” (Карпенко 1996: 24−25). Інакше
трактує цей язичницький теонім Худаш. Проаналізувавши численні
в національній та зарубіжній лінгвістиці спроби з’ясувати релігійно-міфологічні функції та етимологію теоніма Дажбог, учений пропонує
власну версію: „…цей теонім виник ще десь у глибокий праслов’янський період унаслідок трансонімізації праслов’янського особового
імені-композита Dadjebogъ, яке у наших давньоруських предків закономірно розвинулося в Дажьбогъ-Дажьдьбогъ, а згодом – у Дажбогъ”
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(Худаш 2012: 357); причини трансонімізації вбачає в тому, що „якийсь
його носій (можливо, родоначальник, родоплемінний або й племінний
вождь, якийсь видатний народний герой, або й видатний волхв чи
знахар-відун і т.ін.) у свій час, десь ще глибоко праслов’янський час,
з якихось визначних мотивів був обожнений…” (Худаш 2012: 354–355).
Аргументом на користь висловленої Худашем думки може бути той
факт, що в південнослов’янській міфології Богові на небі протиставлений міфологізований образ земного царя, ім’я якого – Дабог (Иванов,
Топоров 1990: 170), що, на думку вчених, як і „східнослов’янське Дажбог зводиться до поєднання дієслова «давати» з ім’ям «бог» як позначенням долі – багатства” (Иванов, Топоров 1990: 170).
Ще один суттєвий момент, дослідники звертають увагу на недоречність наказового способу дієслова в імені бога-дарувальника
(Клейн 2004: 241242). Натомість ономасти фіксують величезну кількість слов’янських автохтонних імен зі своєрідним амулетним навантаженням, пов’язаних з Богом, з його божою надприродною могутністю
(Худаш 2012: 273); вирізняють серед українських дохристиянських
композитів, більшість з яких і донині активно вживані в українській
та інших слов’янських мовах, групу утворень з компонентом -богу структурі (Белей 2011: 12). Дієслівно-антропонімні композити з першим компонентом у формі дієслова наказового способу другої особи
однини та другим компонентом – назвою об’єкта, на який спрямована дія, у другій частині, відомі з індоєвропейських часів і початково
були словосполученнями, що лише згодом лексикалізувалися. Тобто
словосполучення були джерелом творення композитів, а не навпаки.  
Припускаємо, що суголосність рефрену Дай, Боже! і пізнішого в часі
особового імені Дажбог могла стати підставою для реетимологізації
у свідомості наших пращурів давнього заклинання та його ототожнення з теонімом. Про пізнішу можливість переосмислення давнього
рефрена, ритуальна функція якого в нових умовах уже не була очевидною, може свідчити також його вживання як повторюваного звертання
в колядці з Полісся й Волині: Ой в ліску, в ліску На жовтім піску, – /
Ой Дождь-Боже, На жовтім піску! / Пава ходила, Пірря губила, – /
Ой Дождь-Боже, Пірря губила!…
Галина Василькевич висловлює припущення, „що загадковий
пісенний рефрен „Ой Даждьбоже!”…в первісному варіанті був зверненням до бога дощу: „Ой дождь, Боже!” (Василькевич 2007: 47).
Не будемо категорично заперечувати можливість існування подібної
версії, але незрозуміло, чому, не зважаючи на поширеність в обрядовому фольклорі загалом, саме в колядкових текстах, а не в текстах весня-
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нок чи купальських пісень цей вигуковий фразеологізм із закликами
дощу збережений найповніше. Ймовірніше, колядка зафіксувала ще
одну із спроб реетимологізації давнього заклинання, яке, втративши
культурний контекст, щоб зберегтися у фольклорному тексті, мусило
бути переосмисленим.
На користь окремішності сполуки Дай, Боже! від пізнішого однолексемного теоніма Дажбог може свідчити також те, що, будучи за
природою спонукальним виразом, вона в текстах пісень втрачає цю
спонукальну модальність, проспівується під час виконання пісні нейтрально, на відміну від утворених за її зразком похідних: Дай, Боже,
здоров’я!; Дай же вам, Боже, в городі зілля, в городі зілля, в хаті весілля; Дай, Боже, повозити…; Ой дай, Боже, дощ; Ой дай, Боже, сніги
та морози; Дай ми, Боже, що гадаю і т.ін. Аналізований рефрен як
інваріантна одиниця колядки має нульову модальність, повну відсутність емоційних або стимулювальних прикмет, що наводить на думку
про його належість до найдавніших виражальних засобів народного
виконавства, які, на думку науковців, сформувалися „і застигли на
хронологічній межі пізнього неоліту” (Іваницький 2009: 164).
В обрядових піснях часто трапляється також вигук Помагай біг!
(Боже, помагай!), що поряд із Дай, Боже! належить до найдавніших
виразів зі словом бог. У жниварський пісні знаходимо: …Недалеко до
межі. / А вже видно край, / Боже, помагай. Гу!. Як про дуже давній
говорить про цей вигук Огієнко (Іларіон, митрополит 1992: 86). У веснянці із зібрання Марка Вовчка та Опанаса Марковича зафіксовано
як рефрен ще один із його варіантів, що свідчить про тривалу традицію використання подібних висловів: А летіла пава, пава бистрая.
/ Зеленая явчиниця, боже, поможи! / Розсипала пір’я золотистії.
/ Зеленая явчиниця, боже, поможи!... Привертає увагу, що модальність спонукального за природою виразу, як і у випадку з вигуком Дай,
Боже!, у наведеному уривку майже нульова, натомість його ритуальна
функція (приспів: Зеленая явчиниця, боже, поможи!, – повторюють
після кожного рядка) очевидна. У кількох зажинкових піснях обидва
вигуки злилися в єдиний рефрен: Ой дай, боже, дай, боже, помагай!.
Про випадковість появи цього рефрену в жниварських піснях годі й говорити. На думку фольклористів, тексти зажинкових пісень стародавні
за походженням, про що свідчить їхня „глибока спорідненість у різних
слов’янських народів” (Дей 1963: 41). Їх виконували як замовляння під
час певних ритуальних дійств, пов’язаних із початком збору урожаю
(Лановик, Лановик 2000: 181).
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У зв’язку з аналізованими давніми рефренами хотілося б звернути
увагу на те, що в родинно-побутових піснях і коломийках, тобто пізніших за часом виникнення жанрах, вигуковий фразеологізм Дай, Боже!
трапляється лише зрідка. Але доволі вживаними є частки бодай, бігме
та прислівник далебі(г), які з’явилися внаслідок смислової деактивації колишніх фразем, семантичних та граматичних трансформацій
слів-компонентів усталених виразів: бігме > бог мене побий (покарай
і под.) або бог мені допоможи (ЕСУМ 1982: 191), бодай > бог дай (ЕСУМ
1982: 221), далебі(г) > калька польського dalibóg, яке утворилося на
основі словосполучення «якщо дасть бог» (ЕСУМ 1985: 10). Наявність
слова бог у складі цих клятвенних підтверджень і побажань є не тільки одним із доказів давності цієї лексеми, але й може свідчити про
тривалу в часі традицію вживання в пісенному фольклорі усталених
словосполук з лексемою бог, а отже, й вигуку Дай, Боже! До речі,
в одній з колядок із зібрання українських народних пісень Зоріана Доленги-Ходаковського прислівник далебіг теж ужитий у складі повтору:
Далебіг, доню не піду / Далебіг, піду з тобою, рутку зберу.
Підсумуємо. В українській лінгвістиці, а також фольклористиці
усталився погляд на пісенний рефрен Дай, Боже! як християнізований
варіант вигуку з язичницьким теонімом Дажбог. Проведене дослідження переконує, що така точка зору може мати альтернативу, а саме: вигуковий фразеологізм Дай, Боже! міг бути звертанням до єдиного Бога як
вищої сили, що має владу не лише над людиною та її долею, але й над
усіма сферами буття, відповідно лексема на його позначення є давнішою за походженням. Наявність численних контекстів з аналізованим
рефреном засвідчує його поширеність і популярність упродовж тривалого часу, а аналіз структури – безперечну належність до ритуальної
практики. Ритуалізованість сполуки сприяла втраті нею спонукальної
модальності, що теж свідчить на користь її архаїчності. Напевне, саме
ця магічна формула-заклинання, що впродовж тривалого використання
як пісенний рефрен втратила свою спонукальність, пізніше стала вихідною для творення численних народнопісенних конструкції з імперативами: дай / подай / не дай, роздай, поможи / допоможи / помагай, (по)
благослови, поздоров, зароди / вроди / роди, розкинь, пошли / зішли,
отвори, спусти, зійшли, стережи, здорови, приспори, рівняй / зрівняй,
чини / вчини, принеси, підведи, верни, повінь (духом своїм), повідай /
повидай, боронь, стрічай, світи, світай, щасти, жаль / пожаль же
ся, позволь, покарай / скарай / не карай, суди, побий та ін. Ці сполуки
також дуже давні, бо фіксують їх обрядові тексти, зокрема такі архаїчні,
як веснянки і жниварські пісні. У веснянці Да в кривого танка, яку
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фольклористи вважають космічно-філософською, такою, що відтворює
рух небесних світил та рух людського життя, співається: А на дівочках
віночки, – / Дай же їм, боже, віночки!. У жниварській пісні знаходимо
спонукальну сполуку Дай, боже у стосунку до доконаного твердження:
Принесли ми полон / З усіх сторон. / Дав пан біг пожати, / Дай,
боже, повозити / З поля до обори…. Частина сполук з імперативами
внаслідок семантичних та граматичних трансформацій слів-компонентів стала частками, прислівниками (бодай, бігме, далебі(г)), доволі
вживаними в народнопісенному фольклорі.
Вважаємо, що реетимологізація давнього рефрена Дай, Боже! як
теоніма Дажбог на позначення антропоморфізованого бога вiдбулася
пізніше. Молитви-заклинання Дай, Боже! у відповідних ритуалах
були вживані ще до етапу антропоморфізації богів та були звернені до
Бога як єдиного подателя всіх благ.
Висловлені вище міркування не претендують на статус остаточних.
Мабуть, для однозначних висновкових зауваг необхідно було б залучити не лише пісенний, і не лише український, а ввесь слов’янський
фольклор.
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Summary
The objective of the paper is an attempt to prove that the established in Ukrainian,
and not only in Ukrainian language, a view on a refrain Day Bozhe! [Give us God] as a
Christianized variant of an interjection with the former pagan theonym Dazhbog may have
an alternative one. Comparing views of different scholars on the interjection, and the analysis
of its structure, peculiarities of use in Ukrainian popular poetic creative works convinces that
interjectory idiom Day Bozhe! is older than the stage of its anthropomorphization of gods,
and, therefore, older than theonym Dazhbog. That is why lexeme god in its structure may
have been address-invocation to the only God as the highest substance.

