
156

УДК 398.91(=161=411.21):305
Дар’я Завгородня 

«ВОЛОС ДОВГИЙ, А РОЗУМ КОРОТКИЙ»:  
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ 

У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ  
ТА АРАБСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Стаття присвячена дослідженню та порівнянню традиційних 
уявлень про роль і місце жінки у східнослов’янській та арабській 
культурах. На основі аналізу відтворених у пареміях уявлень про 
стать здійснено спробу виявити та описати ґендерні стереотипи, що 
стосуються співвідношення значимості ролей чоловіка та жінки у 
сімейному й суспільному житті, унаслідок авторка дійшла висновку 
про подібність характеру реалізації андроцентричної концепції в 
аксіології паремійного фонду обох культур. Також сфокусовано ува-
гу на відмінностях, зумовлених етнокультуральними чинниками. 

Ключові слова: прислів’я, ґендер, стереотип, аксіологема, чоло-
вік, жінка.

The article is dedicated to the research and comparison of traditional 
notions about the woman significance and place in East Slavic and Ara-
bian cultures.  Proceeding from the analysis of the gender representations 
reproduced in proverbs and sayings, an attempt to find out and describe 
gender stereotypes concerning the correlation between the importance 
of man and woman in family and social life is made. The similarity of the 
way of androcentric concept realization in the axiology of proverbs and 
sayings fund of both cultures is concluded. Attention is also focused on 
the differences, specified by ethno-cultural factors. 
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Зв’язок «культура – стать» є двостороннім: з одного боку, 
культурні феномени несуть на собі відбиток маскулінно-
го  / фемінного, з  другого,  – самою культурою закладаються 
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певні рольові очікування, які загострюють диференціацію 
за статевою ознакою. Ґендерні дослідження фольклору да-
ють розуміння природи закладених у культурі стереотипів. 
Інтеріо ризація цінностей відбувається значним чином через 
народну культуру, уявлення про образи ідеальних чоловіка та 
жінки формуються, зокрема, через фольклор. Народна твор-
чість транслює культурні аксіологеми «чоловіче» – «жіноче», 
які демонструють колективні уявлення про еталон. Вивчен-
ня фольклору цінне тим, що воно дає багатомірне уявлення 
про розподіл соціальних та сімейних ролей чоловіка і жінки, 
зокрема розподіл сфер жіночого  / нежіночого, обумовлений 
культуральними чинниками.

Дослідження ґендерних аспектів фольклору у зв’язку з до-
слідженням історичного епосу закладено у роботах Вука Кара-
джича про слов’янський епос, в українській фольклористиці 
думка була підхоплена М. Гоголем у зв’язку з аналізом укра-
їнських пісень, знайшла розвиток у роботах Миколи Гоголя, 
Філарета Колесси, зокрема розподіл фольклорного матеріалу, 
його зміст залежно від статі виконавця. Серед сучасних укра-
їнських науковців до проблеми зверталися: І. Павленко у ро-
ботах «Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: бут-
тя у просторі та часі» [22], «Ґендерні особливості фольклору 
“країни козаків”» [23], Н. Годзь у праці «Культурні стереотипи 
в українській народній казці» [5], Л. Мушкетик («Жіночі пер-
сонажі української чарівної казки») [16], М. Демедюк («Образ 
жінки у казковій прозі Західної України кінця ХІХ  – почат-
ку ХХ століття (за матеріалами “Галицьких народних казок” в 
упорядкуванні Івана Франка)») [7] та ін. Отже, проблема до-
статньо досліджена на матеріалі епічних та ліричних жанрів. 
Особливий інтерес викликають малі фольклорні форми, зо-
крема прислів’я. Вони акумулюють соціокультурний досвід, 
концентрують в собі історію моралі та виступають регулято-
рами норм соціальної поведінки, діапазон їхнього вживання є 
значно ширшим порівняно з іншими жанрами, а отже, вивчен-
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ня закладених в них ґендерних уявлень дає змогу докладно 
проаналізувати позицію суспільства щодо місця чоловіка та 
жінки у системі соціальних інститутів. Примітно, що у сфор-
мованих ґендерних стереотипах значною мірою відбиваються 
національні засади досліджуваного фольклорного матеріалу.

Компаративний аналіз прислів’їв дозволяє визначити сту-
пінь збігів та розбіжностей стосовно наявності, специфіки та 
функціонування ґендерних стереотипів у межах окремої етніч-
ної спільноти. Подібні дослідження неодноразово проводили-
ся на матеріалі пареміологічного фонду східнослов’янських 
та європейських народів [9; 12; 31; 32]. Арабська культура в 
цьому аспекті вітчизняною наукою майже не досліджувалася, 
хоча вона представляє особливий інтерес, адже традиційно 
трактується як суто маскулінна. 

Європейські та американські медіа подають інформацію 
про ґендерну стратифікацію арабського світу з позиції влас-
них цінностей, тому акцентують увагу на його традиційних 
засадах і «вторинній» ролі жінки в ньому, екстраполюючи 
на іншокультурний світ свої погляди. На сьогодні можна го-
ворити про створений мас-медіа образ жінки в арабському 
суспільстві, який міфологізується. Жінка постає беззахис-
ною істотою, що не має права на власну думку та перебуває 
під постійним гнітом чоловіка і його родини. Та чи відпові-
дає дійсності цей образ? Наскільки виправданим є визнання 
феномену андроцентричності арабського світу? Чи дійсно 
цінність людини в менталітеті арабів визначається її статтю? 
У дослідженні зроблена спроба прояснити, які відповіді на ці 
питання дають прислів’я арабського світу. Стаття спрямована 
на розкриття спільного та розбіжного у ставленні до жінок й 
уявленні про жінку у східнослов’янському та арабському тра-
диційному і сучасному суспільствах.

Стрімкі зміни у суспільній ролі жінки відбувалися у 
східнослов’янській культурі впродовж останнього століття, це 
сприяло появі нових творів та необхідності переглянути уста-
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лені погляди, а  відтак проведено низку досліджень, зокрема 
у  пареміології. Найактивніше проаналізували англійські [31; 
32] та російські паремії [31; 32; 9]. Є  ґрунтовні дослідження 
феноменів маскулінності та фемінінності у східнослов’янській 
культурі [12; 14; 19]. 

Останнім часом у вітчизняній науці з’являються дослі-
дження культури мусульманського світу, що зумовлено етно-
ренесансом національних меншин, які відновлюють власну 
релігію та культуру. 

У статті О.  Кухаревої «Образ женщины в арабских по-
словицах» ідеться про відображення в арабських прислів’ях, 
приказках та інших клішованих виразах місця та ролі жінки 
в суспільстві, традиційних пріоритетів арабських народів, 
пов’язаних із закріпленням її підлеглого статусу. Автор до-
ходить висновку, що у своїх прислів’ях араби здебільшого за-
кріплюють негативні якості жінки, її слабкості, але водночас 
наголошується на її важливій, незамінній ролі в житті ро-
дини [11].

Проте становище жінки в арабському світі поступово змі-
нюється, цьому сприяють значні запозичення з європейської 
культури, ідеї жіночої емансипації поступово проникають у 
мусульманський світ, тому проблема ґендерних стереотипів у 
пареміях досліджується арабською наукою. 

У дисертації «A gender and language analysis of omany prov-
erbs» Суад Амбу-Саїді розглядає типи жіночих маркерів та 
їхні конфігурації у прислів’ях. Автор говорить, що прислів’я 
про жінок з негативною конотацією вже не мають суттєвого 
впливу на закріплення ґендерних стереотипів. Провівши со-
ціальне опитування та анкетування, науковець дійшов висно-
вку, що значна частина паремій уже не використовується (осо-
бливо серед молоді) – для більшості реципієнтів такі прислів’я 
незнайомі, а отже, вони не сприяють маргіналізації жінки та 
закріпленню її підлеглого статусу. Робота цінна дослідженням 
явища в динаміці, врахуванням під час аналізу екстратексту-
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альних факторів. Автор дослідження висловлює сподівання, 
що більшість негативних ревербацій зникнуть в ході змін, 
яких зазнає суспільство сьогодні [38]. 

У праці «The representation of women in Moroccan proverbs» 
арабська дослідниця Мер’єм Фаті говорить, що прислів’я ви-
конують у суспільстві функцію легітимації певних стерео-
типів, особливо щодо жінок, адже усна традиція має велике 
значення в арабській культурі. Оскільки Марокко  – типове 
патріархальне суспільство, то прислів’я покликані підтриму-
вати маскулінне домінування в соціумі, жінки представлені в 
пареміях як нерозумні, обмежені та вразливі, залежні від чо-
ловіків, отже, ідеї емансипації потребують активної пропаган-
ди в країні. Ця робота надзвичайно цікава тим, що ґендерні 
питання на матеріалі фольклору піднімає жінка-марокканка, 
щоправда та, яка має європейську освіту і говорить про цін-
ності власної культури з урахуванням цінностей європейської 
цивілізації. Однак це – маркер змін місця жінки у соціумі, в її 
самосвідомості, ознака розмивання стереотипів [36].

У статті «Patriarchal Concepts of Woman in English, and Ara-
bic Proverbs» дослідниця Азар Хасім Алі Ель-Зубаїді говорить 
про ідеї андроцентричності, які послідовно простежуються в 
арабських та англійських пареміях. Авторка використовує ме-
тод контент-аналізу, оскільки, на її думку, паремія може бути 
вірно інтерпретована, лише виходячи з контекстуального 
оточення. Дослідниця доводить, що патріархальні концепції 
закладені як в арабських, так і в англійських прислів’ях, про-
блема має загальнокультуральний характер, отже, арабська 
культура не є в цьому аспекті резонансним виключенням. Ця 
робота цінна тим, що її концепція не передбачає притаман-
ного багатьом компаративним дослідженням європоцентриз-
му, автор не робить контрастного протиставлення, а акцентує 
увагу на спільних для обох культур тенденціях [35].

Враховуючи характер попередніх досліджень, цікаво про-
аналізувати, чи реалізується андроцентрична концепція у 
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східно слов’янських прислів’ях, на яких рівнях, за якими пара-
метрами характер реалізації близький арабській моделі цьо-
го феномену: чи так багато розбіжностей та що превалює  – 
націо нальне / релігійне чи загальнолюдське / універсальне, що 
вироблялося століттями та сприяло виживанню роду / етно-
су / людства.

Тема «культурних вимірів чоловічого та жіночого» пере-
живає період актуалізації. Ця проблема набуває особливого 
значення при вивченні «закритих» культур, що характеризу-
ються високим рівнем стабільності традиційних моделей по-
ведінки, до таких належить арабська культура. «Закритість» 
культури дає змогу іншокультурним ЗМІ вільно інтерпрету-
вати процеси, що протікають у її межах, систему цінностей та 
суспільних норм. Оскільки фольклор є незаангажованим дже-
релом інформації про ментальність, його вивчення дає змогу 
об’єктивно оцінити стан проблеми, абстрагуючись від стерео-
типних уявлень, сформованих цілеспрямованою діяльністю 
мас-медіа. 

У наш час, коли ґендерні ролі в європейському суспільстві 
нівелюються та часто інверсуються, коли ідеї жіночої еманси-
пації поступово, але не так активно, як у європейській культу-
рі, проникають у мусульманський світ, цікаво дослідити пи-
тання про віддзеркалення та оцінку у фольклорі традиційної 
ролі жінки і ставлення до неї чоловіка, що допоможе не тільки 
краще пізнати аксіологію минулого, але й акцентувати деякі її 
природоорієнтовані, доцільні, з погляду відтворення роду та 
впливу на наступні покоління, аспекти, можливо, вказати на 
деякі негативні риси трансформації ґендерних ролей і функ-
цій у сучасному світі та їхнього впливу на родинні й, ширше, 
універсальні цінності. 

Актуальним є компаративний аналіз ґендерної пробле-
матики в арабських і східнослов’янських прислів’ях, з  опи-
сом сформованих у пареміях образів чоловіка та жінки, ви-
значенням їхнього статусу в суспільному й сімейному житті, 
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оскільки це дасть більш повне уявлення про універсальне 
та національне в культурі, аксіологічних засадах фольклору  
зокрема.

У статті вперше здійснено спробу порівняльно-зістав-
ного аналізу традиційних ґендерних ролей, зафіксованих у 
східнослов’янських та арабських прислів’ях.

В українській мові слова «чоловік» та «жінка» викорис-
товуються для позначення як статі, так і шлюбного статусу. 
Можна пояснити семантичний збіг тим, що «чоловіче» та 
«жіноче» знаходить реалізацію у родині, основне функціо-
нальне призначення (продовження роду) здійснюється після 
створення сім’ї («Доки чоловік не має жінки, доти не є чолові-
ком» [24, с. 125]). 

У російській мові слова «муж» і «жена» мають таке зна-
чення: «1) Мужчина по отношению к женщине, с которой он 
состоит в официальном браке (к  своей жене) 2)  Мужчина в 
зрелом возрасте (устаp.), а  также деятель на каком-н. обще-
ственном поприще (высок.)  <…> 1)  Женщина по отноше-
нию к мужчине, с которым она состоит в официальном браке 
(к своему мужу) 2) То же, что женщина (в 1 знач.) (устаp. вы-
сок.)» [21]. Тобто в російській мові збіг семантики при позна-
ченні статі та сімейного статусу бачимо лише у слові «жена». 
У білоруській мові: «чалавек – муж; жанчына – жонка». 

В арабській мові rajul  – особа чоловічої статі, що досягла 
повноліття. Множина rijāl і rijālāt також має значення  – ви-
датні особистості свого народу. Imraa  – «жінка», є  жіночим 
родом слова «чоловік». Для позначення шлюбного статусу ви-
користовуються спільнокореневі слова «zawj»  – все, що має 
пару свого роду, «zawja» – жінка чоловіка, тобто в арабській 
мові слово «жінка» (у значенні дружина) є похідним від слова 
чоловік (у  значенні одруженого чоловіка) [33, с.  21–22]. На-
віть на рівні семантики «дружина» визначається через «чоло-
віка», це типово для арабської традиційної родини, яка має 
маскулінну спрямованість, для жінки не передбачене само-
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визначення, вона розкривається лише через реалізацію у ролі 
дружини. Таке положення закріплене споконвічним патріар-
хальним устроєм арабського суспільства. Традиційно вважа-
ється, що «економічно незалежна жінка відсторонюється від 
домашніх обов’язків, розуміння моралі, відповідно, втрачає 
уявлення про честь, гідність і про своє призначення. Входячи 
до політики та суспільної діяльності, жінка привносить емо-
ційну складову, що є неприпустимим, оскільки загрожує хао-
сом» [3, с. 5]. 

Такий погляд на становище жінки у суспільстві широко 
представлений в арабських прислів’ях: «Жінка виходить три 
рази: з утроби матері у світ, з будинку батька до будинку чо-
ловіка, з будинку чоловіка у могилу» [24, с. 25], «Жінка лише 
служниця в домі, тільки вона не знає про це» [36, p. 17], «Жін-
ка, яка чекає на добре ім’я, завжди вдома – так, наче вона куль-
гава» [37, p. 382]. 

Подібні прислів’я зустрічаємо і у східнослов’янському фон-
ді, проте їх небагато: «Бабе дорога от печи до порога» (рос.) 
[6, c. 368], «Як світ світом не була й не буде баба війтом», «Ба-
бам звізд з неба не знімать, хоч і догори лежать» (укp.) [29, 
c. 400], «Гаспадынька, твая рэч глянь у печ» [25, c. 74], «Знай, 
баба, сваё крывое верацяно» [25, c. 75] (білоp.). Якщо ситуація 
змінюється на протилежну, то такий стан речей вважається 
неприродним, висміюється та засуджується: «Слабкість чоло-
віків веде до влади жінок» [8], «Краще смертний вирок, ніж 
влада жінки» [1, c. 11], «Хто слухає жінку – стає як вона» [27, 
c. 325] (араб.), «Бабе спустишь, сам баба будешь» [28, c. 396] 
(рос.), «Іван носить плахту, а Настя булаву», «Горе тобі, воле, 
коли корова коле» [29, c. 401] (укp.), «Грошы не мякіна, баба не 
мужчына» [26] (білоp.) 

Примітною є спільна для прислів’їв обох культур думка 
про потенційну можливість зміни ґендерної ролі, хоча це й 
алогічно. Якщо чоловік фемінізується, то жінка маскулінізу-
ється і неможливе уможливлюється. Доречно зауважити, що в 
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українському пареміофонді є прислів’я, у яких жінка виступає 
впливовою, сильною, визнається її право на прийняття важ-
ливих рішень: «Де жінки тільки горшки пильнують, там у хаті 
нелад і непорядки панують» [28, c.  69], «Чоловік рядить сві-
том, а жінка чоловіком» [24, c. 127], «Один жіночий палець по-
тягне більше, як ярем волів» [24, c. 128]. Отже, в українських 
прислів’ях висловлюється повага до жінки, навіть у зразку, 
аналогічному арабському «Жінка виходить три рази: з утроби 
матері у світ, з будинку батька до будинку чоловіка, з будин-
ку чоловіка у могилу» [33, c. 25], – «Батьки глядять доньку до 
вінця, а чоловік – до кінця» [30, c. 71] ідеться про відповідаль-
ність і турботу чоловіка про дружину, натомість, в арабсько-
му акценти зміщуються на топос («будинок»), що окреслює 
кордони перебування в цьому світі та обмежену сферу впливу. 
Такий зміст українських паремій дослідники пояснюють істо-
ричними традиціями, які беруть початок за козацьких часів. 

На українських землях за часів тривалого козакування 
чоловіків жінка змушена була брати на себе їхні обов’язки, 
а тому частково і права. У багатьох регіонах це було пов’язане 
з європейською традицією, особливо з містами, де діяло маг-
дебурзьке право. Український патріархат був значно м’якішим 
порівняно, наприклад, з  росіянами. Українка, на відміну від 
росіянки, була відносно незалежною від свекра та свекрухи. 
Вона мала спадок від батьків (материзну), яким ніхто не міг 
розпоряджатися, окрім неї. У  арабів чоловік при одруженні 
робить багатий подарунок родині нареченої – «махр», ці стат-
ки залишаються у родині дружини на випадок її розлучення 
або ж вона розпоряджається ними на власний розсуд, для 
чоловіка вважається неприпустимим зазіхати на цю частину 
статків: «Той, хто взяв гроші у дружини, вважається багнюкою 
та сином багна» [33, с. 24].

Перевага чоловіка починає позначатися і на перших етапах 
створення сім’ї, а саме – акцентується його цінність незалеж-
но від зовнішності та особистих рис, цінне саме бажання чо-
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ловіка взяти шлюб, як наприклад: «Солом’яний легінь золоту 
дівку бере» [18, с. 58] (укp.), «Есть девка серебряна, поискать 
парня глиняного» [6, c. 362] (рос.), «Мужык як шкарпэтка, абы 
жонка як кветка» [25, c. 60] (білоp.), «Навіть якщо чоловік – 
вугілля, його присутність у домі – милість» [8] (араб.). 

Загалом одруження та створення сім’ї в аналізованих куль-
турах вважається обов’язковим і надзвичайно важливим 
моментом більшою мірою для жінки, адже статус заміжньої 
автоматично підвищує її суспільний статус (цей соціальний 
механізм покликаний гарантувати продовження роду, осо-
бливо простежується в арабському суспільстві), тому мати 
чоловіка для жінки було соціально схвалюваним, захищеним 
положенням, навіть якщо чоловік не відповідав ролі «захис-
ника»: «Чоловік зі стебла краще, ніж сидіння» [8] (тобто пере-
бування у статусі незаміжньої) (араб.), «Без мужа жена – всег-
да сирота» [6, c. 369], «Хоть лыками сшит, да муж», «Худ мой 
муженек, а завалюсь за него, не боюсь никого» [6, c. 368] (рос.), 
«Хоч мужичок з кулачок, – так мужняя жона», «Cякий-такий, 
аби був – аби хліба роздобув» [29, c. 405] (укp.), «Cякі-такі, абы 
быу, каб на хлеб да на соль зарабіу» [25, c. 60], «Мужык хоць 
саламяны, такі лепше за таго, што няма» [25, c. 61] (білоp.). 

Патріархальні традиції простежуються в усталених ви-
словах, що відтворюють традицію сприйняття жінки як речі. 
У східнослов’янських прислів’ях таке порівняння використо-
вується для метафоризації певних якостей характеру, з метою 
їхнього окреслення. «Баба, что горшок: что ни влей – все кипит» 
[6, c. 351], «Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь» 
[6, c. 350] – в обох зразках – господарське начиння, у друго-
му ідеться про неможливість для жінок дійти згоди, постій-
ні чвари. «Жінка – лозинка: куди схоч похилиш» [29, c. 400] 
(укp.)  – можливість керувати жінкою, її думками та волею. 
В  арабських прислів’ях жінка асоціюється з господарським 
начинням для підкреслення сфери її впливу. «Жінка – як ки-
лим, щоб був чистим – треба час від часу вибивати» [13, c. 769]  
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(араб.): килим – необхідна у побуті річ, проте, щоб він слугу-
вав довше, його треба тримати у належному стані, тут бачимо 
вказівку на беззаперечну волю чоловіка. «Померла жінка по-
дібна до розбитої жаровні» [1, c. 15] – з жаровнею пов’язана 
значна частина життя родини: вона готує їсти та зігріває, на-
вколо неї гуртується родина, отже, зі смертю жінки відходить 
і звичний побут, звичне життя. Якщо помирає чоловік, повагу 
та згадку про нього дружина зберігає протягом життя, недар-
ма існує застереження: «Не одружуйся із вдовою, вона буде 
думати про колишнього чоловіка та змішає тебе з гноєм» [39, 
p. 74]. Якщо чоловік нижчого статусу пропонував вдові родо-
витого вийти за нього, вона відповідала: «Не буду ставити ві-
слюка на місце коня» [39, p.  71], якщо вдові казали, що син 
може гідно зайняти батьківське місце, вона відповідала: «На 
місці виколотого ока – діра» [39, p. 89], тобто втрата чоловіка 
сприймалася як непоправна.

Цікаво, що в арабських прислів’ях дискримінація за ґен-
дерним чинником виявляється навіть на формальному рівні: 
дуже часто присутні маркери жіночого роду, коли мова йде 
про нерозумну поведінку, приречену на невтішні наслідки: 
«Сліпа веде незрячу», «Вона шукає свого сина – а він у неї на 
колінах» [35, p.  34], «Пішла тихо помочитися, закінчила під 
барабанами», «Облаштувала захисток спереду, а холод підсту-
пив ззаду» [35, p. 29].

Загалом жіночий розум у прислів’ях недооцінюється, під-
креслюється інтелектуальна перевага чоловіків. Порівняймо: 
«У жінки волос довгий, а розум короткий» [6, с. 328], «У жін-
ки половина розуму», «…чверть розуму» [36, p. 18], «У кожної 
двадцятої жінки розум знавіснілої курки» [27, с. 327] (араб.), 
«Волос долог да ум короток» [6, с. 350] (рос.), «Жінки довге во-
лосся мають, а розум короткий» [29, с. 401] (укp.), «Волас доўгі, 
ум кароткі» [25, с. 77] (білоp.). Проте серед східнослов’янських 
прислів’їв є багато таких, що підкреслюють винятковість жі-
ночого розуму, порівняно із чоловічим, зокрема такі його 
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ознаки, як інтуїтивність, всеосяжність, емотивна складова: 
«Женский ум стоит многих дум» [28], «Женский ум многодум, 
за все возьмется, нигде не споткнется», «Бабьи глаза в землю 
смотрят, а  разум на милю вперед видит», «Девка ничего не 
знает, а все разумеет» [15, с. 238] (рос.)

Дуже часто жіночий розум пов’язують з хитрістю, це чи не 
єдине, у чому чоловік поступається жінці: «Жіноча підступ-
ність перемагає чоловічу», «Мій хазяїн хитрий  – він рахує 
м’ясо, але моя хазяйка хитріша – вона ріже його на шматки» 
[8] (араб.), «Лукавой бабы и в ступе не истолчешь» [6, с. 368] 
(рос.), «Треба довго калатати, щоб бабу ошукати», «То й не 
жінка, як сім раз на день не обманить чоловіка» [29, с.  402] 
(укp.), «Перехітрыў бы жонку, ды сама з хітрай старонкі» [25, 
с.  72] (білоp.). Тому жінкам не можна довіряти: «Не довіряй 
жінці, коли вона молиться, та сонцю, коли воно сідає», «Жін-
ки як гроші – немає їм довіри» [13, с. 31–32] (араб.), «Лучше 
в утлой ладье по морю ездить, чем жене тайну поверить» [6, 
с. 369] (рос.), «Жінці всієї правди не відкривай!», «Не вір жін-
ці, як чужому собаці» [29, с. 402] (укp.), «Не вер жонцы дома, 
а кабыле ў дарозе» [25, с. 72] (білоp.).

Хитрість, підступність  – це риси, що розкривають інфер-
нальну сутність жінки. Її зв’язок з нечистою силою, дияволь-
ська природа дуже часто підкреслюються у прислів’ях: «Жін-
ки  – то тенета диявола» [39, p.  330], «Сатана сказав: я  знаю 
чоловіків та навчаю жінок» [39, p. 327] (араб.), «Баба и бес – 
один у них вес», «Куда черт не поспеет – туда бабу пошлет» [6, 
с. 369] (рос.), «Баба та чорт то собі рідня», «Бабу й чорт не зму-
друє» [29, с. 402] (укp.), «Кожная баба – ведзьма», «Баба з пекла 
родам» [25, с. 76] (білоp.). Отже, жіноче асоціюється з безла-
дом, засиллям гріховного – «Баба блудит, а деду грех», «Бабьи 
то промыслы, что неправые помыслы» [6, с.  368] (рос.), «Де 
дідько не посіє – там ся баба вродить» [29, с. 401] (укp.), «Дзе 
баба панам, там чорт камісарам» [25, с. 53] (білоp.), а встанов-
лення чоловіком влади над жінкою уособлює подолання тем-
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них сил, встановлення порядку та шлях до праведного («Муж 
в дому, что глава (крест) на церкви» [6, с. 368] (рос.), «Там Бог 
раюе, дэ жонка мужыка шанує» [20, с. 209] (білоp.)). В араб-
ській культурі вважається, що «Жінки неповноцінні для ро-
зуміння релігії» [39, p.  65], водночас: «Якщо слуга Аллаха 
одружується – його релігія наполовину вдосконалюється» [39, 
p. 68] (тобто відтепер він не тільки сам вдосконалюється, мо-
рально зростає, але й відповідає за моральне виховання дру-
жини). Отже, неспроможність жінки опанувати вищі чесноти, 
компенсується тим, що чоловік скеровує її поведінку відповід-
но до норм, освічує її у розумінні релігії.

Звичайно, світлий бік жіночої сутності, її чесноти також 
розкриваються у прислів’ях, передусім це духовність, емоцій-
на теплота, здатність давати розраду та захисток: «Жінка на-
повнює будинок життям», «Жінка – окраса дому» [13, с. 769], 
«Гарна жінка – порятунок життя» [8] (араб.), «Женская душа, 
что солнце – всех обогреет», «Честная жена для супруга душа, 
а с хорошим умом и для всех хороша» [15, с. 338] (рос.), «Жін-
ка – тепла пола чоловікова», «Добра жінка – кам’яна стінка», 
«Чоловік у домі – голова, а жінка – душа» [30, c.  180] (укp.), 
«Жончына дабро, што ўзімку цяпло» [26, с. 66] (білоp.).

Якщо порівняти риси, що цінуються у жінках, то в араб-
ських прислів’ях на перший план виступає краса: «Одружува-
тися з жінкою або за красу, або за чарівність» [35], «Їж тільки 
яблука, одружуйся лише з красунею» [39, p. 326], «Гарна жінка 
заслуговує на те, щоб вести за собою місто» [35], «Одружуй-
ся з красунею та насолоджуйся» [39, p.  326], «Жінки більше 
воліють бути красивими, ніж бути розумними, бо знають, 
що чоловіки більше дивляться, ніж думають» [8] (це сучас-
не прислів’я від студента-марокканця, його зміст зводиться 
до того, що жінки розумні, проте вони роблять вибір на ко-
ристь краси, адже вона цінується більше), «Краса чоловіка в 
його розумі, розум жінки в її красі» [39, p.  65] (протилежне 
в українському прислів’ї – «Хто жениться з красою, той буде 
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жити з бідою» [24, c. 120], хоча й серед східнослов’янських є 
багато прислів’їв, що акцентують жіночу красу: «Красна девка 
в хороводе, как маков цвет в огороде» [15, c. 238], «З гарною 
одружиться  – єсть на кого подивиться!» [17], «Личко дівку 
віддає» [29, c. 394], «Де красна молодиця, там ясна світлиця» 
[24, c. 206]). Серед таких рис варто також назвати родовитість 
(«Бери дівчину гарного роду, навіть якщо боїшся розміру мах-
ра», «Бери родовиту, навіть якщо вона покривається рогож-
кою» [13, c. 326], «Шлюб з шляхетною жінкою – сходинка до 
почестей» [2]) та скромність («Скромність жінки вабить біль-
ше, ніж її краса», «Справжня краса жінки в сумирності харак-
теру» [8], «Жінка без сором’язливості, наче їжа без солі» [2]). 

Цікаво, що прислів’я, еквівалентне останньому, є  й в 
східнослов’янському фонді, але у ньому зазначається інша жі-
ноча риса: «Баба без характера, что хлеб без соли» [6, c. 351], 
подібне «Люблю девку за издевку» [15, c. 240], «Жена без гро-
зы – хуже козы» [6, c. 371] (рос.), «Жінка без норову, що їжа 
без солі» [24, c. 206] (укp.). Норовливість, сила характеру вва-
жаються у ґендерній культурі східних слов’ян невід’ємною 
частиною жіночої природи, особливістю, що вабить. Також 
цінуються працьовитість («Не хвали жену телом, а  делом» 
[6, c. 340] (рос.), «З лиця роси не пити» [30, c. 133] (укp.), «Не 
глядзі бела, абы б рабоча была» [25, c. 27] (білоp.)), приязність, 
добра вдача («С  доброй женой сполгоря и горе» [15, c.  339] 
(рос.), «Добра жінка і лихого чоловіка направить» (укp.) [29, 
c.  400], «Добрая жонка  – вянец, а  ліхая  – канец» [25, c.  71] 
(білоp.)). У слов’янському фольклорі більше, ніж у фольклорі 
арабів, акцентується працьовитість жінки, вона займалася не 
лише хатньою роботою: є приклади, на відміну від арабського 
фольклору, про роботу жінки у полі, на городі (поза домом 
та подвір’ям): «В поле Маланья не ради гулянья, а спинушку 
гнет для запаса вперед» [6, c. 18] (рос.), «Вибирай дружину не 
в хороводі, а на городі» [30, c. 180] (укp.), «Баб тады людзьмі 
завуць, як у поле iдуць» [25, c. 74] (білоp.), саме працьовитість 
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жінки була одним з вирішальних чинників для чоловіка при 
виборі майбутньої дружини.

Як уже зазначалося, суспільний статус жінки підвищу-
ється, коли вона вступає у шлюб, що є бажаним, проте над-
складним психологічним моментом. Українське прислів’я 
«Тричі людина дивна буває: родиться, жениться, помирає» 
[17] співвідносить вступ до шлюбу з перехідним етапом жит-
тя, надважливим для його гармонійного плину. Перехід за-
вжди супроводжується конфліктом за полюсами «відоме  / 
нове» – «рідне / чуже». Прощання зі звичним укладом життя 
та прийняття нових правил уособлюється в образі свекрухи, 
супровідними смислами якого у прислів’ях є «ворожість», 
«відторгнення»: «Свекровь кошку сечет, а  невестке наветки 
дает» [15, c. 788] (рос.), «Хата чужая, як свекруха лихая» [29, 
c.  428] (укp.), «Свякроў пся кроў» [25, c.  96] (білоp.), «При-
нять свекрови невестку, все равно, что дьяволу войти в рай» 
[34, c.  106] (араб.). В  арабському прислів’ї акцентується не-
можливість встановлення мирних відносин між невісткою 
та свекрухою, у східнослов’янському фольклорі ці стосунки 
змальовані глибше та драматичніше, в  них присутній ком-
понент «взаємовідторгнення», але не так категорично, як в 
арабському, змальоване «неприйняття». Свекруха «оберігає» 
домашнє вогнище від вторгнення «чужинки»: «Свекровь на 
печи, что собака на цепи» [15, c. 788] (рос.) (під піччю, згідно 
з традиційним віруванням, жили душі предків, символ роду), 
отже, нарікання свекрухи є частиною своєрідного обряду іні-
ціації – входження молодої дружини до нової сім’ї, залучення 
її до традицій роду, прийняття її як «своєї». Дослідник П. Бу-
дівський зауважує щодо образу свекрухи у ліричних піснях, 
його думку можна використати для характеристики його у 
східнослов’янському фольклорі в цілому: «У піснях любляча 
до самозабуття своїх дітей мати, і  ненавидяча всією душею 
невістку свекруха – це дві сторони однієї ж особи, звернені до 
свого та чужого» [4, c. 35].
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Найвищий ціннісний статус жінка отримує, коли стає 
матір’ю. Мати виступає в ролі своєрідного абсолюту: «Мать 
всякому делу голова» [6, c. 362], «Без матки пчелки – пропа-
щие детки» [15, c. 520], «У світі правди – тільки рідна мати»  
[29, c. 415], «Одна мати – вірна порада», «Бог не годен всюди 
бути, тому маму сотворив» [30, c.  187], «Матчына малітва з 
дна мора дастане» [25, c. 80]. Для арабських традицій післяіс-
ламського періоду також характерне надзвичайно шанобливе 
та поважне ставлення до жінки-матері: «Більше всіх прав над 
жінкою у її чоловіка, більше всіх прав над чоловіком у його 
матері» [11, c. 66], «Рай під ногами матерів» [11, c. 67]. Отже, 
жінка отримує найвищу цінність в іпостасі матері, як уосо-
бленні вселенської мудрості, аксіологема «мати» здебільшого 
не отримує негативних оцінок у пареміях. 

Говорячи про негативні конотації арабських та східно-
слов’янських паремій про жінок, треба зауважити, що частина 
прислів’їв уже не побутує настільки активно, як за часів появи 
цих текстів. Записуючи арабські прислів’я від носіїв мови (вік 
опитуваних – 17–20 років), автор статті пропонувала проін-
терпретувати зміст паремій про жінок з негативною конота-
цією, що увійшли до складу виданих збірників. Більшість тек-
стів була невідома опитуваним, вони відзначали звороти, що 
не використовуються у сучасній арабській мові: прислів’я не 
осучаснюється на рівні форми, а отже, його змістове наповне-
ння не актуалізується, що демонструє часткове відторгнення 
патріархальної моралі у суспільстві.

Матеріали, надані опитуваними студентами з різних країн 
арабського світу, що навчаються у Запорізькому державному 
медичному університеті (2018–2019 рp.), – нечисленні, проте 
в них актуалізована думка про важливість жінки в житті ро-
дини та нації: «За кожним щасливим чоловіком – жінка, що 
не залишає посмішки на своїх губах», «Хороша дружина і гар-
не здоров’я – два найбільші скарби чоловіка», «Хочеш дізна-
тися про розвиток нації – подивися на її жінок» тощо. Також 
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чітко відстежувалася тенденція: у  прислів’ях, записаних від 
юнаків, переважала іронічна оцінка жінки («Після преси жін-
ки – найкращий спосіб передати новини», сучасний варіант, 
який засвідчує про розширення інтересів жінок та їх вихід за 
межі родини. «Один раз уподобала своє обличчя, а кішка його 
подряпала» та  ін.). Натомість дівчата транслюють прислів’я, 
у  яких висвітлюються жіночі чесноти («Жінка, що дбає про 
себе  – прекрасна», «Одружуйся з доброю жінкою, щоб про-
жити гарне життя», «Жінка, що отримує прибутки від своєї 
праці, має золоті руки»), та зразки, що в них ставиться під 
сумнів першочерговість краси («Краса обличчя не вічна, на 
відміну від доброго серця», «Краса жінки – її розум» (у росій-
ському фольклорі «Краса до венца, а жизнь до конца»)). Цей 
факт свідчить про позитивні зрушення у вирішенні жіночого 
питання в арабському суспільстві, як і сам факт отримання 
жінками вищої освіти, ще й за кордоном, підготовка їх до лі-
карської практики, отже, до постійного спілкування з людьми 
різної статі та віку. 

Аналіз арабських та східнослов’янських прислів’їв довів, що 
андроцентрична концепція закладена в аксіології пареміологіч-
ного фонду обох культур. В арабській культурі негативні коно-
тації, пов’язані з жінкою, виявляються як на формальному, так 
і на функціонально-змістовому рівнях. У  східнослов’янських 
прислів’ях підлегле становище жінки акцентується менше, 
особливо в українських, що пов’язано зі значною роллю жінки 
у громадському житті ще за часів козацтва. 

Серед акцентованих у пареміях жіночих вад домінують 
інтелектуальна недолугість, підступність, гріховна природа. 
Серед чеснот  – у  арабських прислів’ях фізична краса, духо-
вність, скромність; у східнослов’янських – фізична краса, пра-
цьовитість, емоційний інтелект, сила характеру (здебільшого 
в українських). 

Найбільшу кількість позитивних конотацій має аксіологема 
«мати», яка практично не отримує негативних оцінок. Важли-
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вим є той факт, що дискримінаційний контекст, який перева-
жає в прислів’ях про жінок, негативно сприймається сучасною 
арабською молоддю, що свідчить про занепад маскулінних 
тенденцій при визначенні ролі жінки в сім’ї та соціумі. 
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SUMMARY

A comparative analysis of gender issues in Arabic and East Slavic 
proverbs is relevant, including the description of the image of the woman 
formed in the paremies, determination of her status in public and family 
life, as this will give a more complete picture of the universal and national 
folk culture, axiological principles of folklore. 

Nowadays, when gender roles in European society are leveled and of-
ten reversed, when ideas of women’s emancipation gradually, but not as 
actively, as in European culture, penetrate the Muslim world, it is inter-
esting to explore the issues of reflection and appreciation of the women 
traditional role in traditional folklore, which will help not only to un-
derstand better the axiology of the past, but also to emphasize some of 
its nature-oriented, expedient in terms of reproduction and influence on 
future generations, perhaps point to some negative features of the trans-
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formation of gender roles and functions in the modern world and their 
impact on family and, more generally, universal values.

The analysis of Arabic and East Slavic proverbs has shown that the 
androcentric concept is embedded in the axiology of the paremiological 
fund of both cultures. In Arabic culture the negative connotations associ-
ated with a woman are manifested at both formal and functional levels. 
In Eastern Slavic proverbs the subject of the position of women is less 
emphasized, especially in Ukrainian, which is related to the significant 
role of women in public life during the Cossack times. Among the women 
flaws intellectual incompetence, cunning and a sinful nature are accentu-
ated in the paremies. Among the virtues there are physical beauty, spiritu-
ality, modesty in Arabic sayings; in the East Slavic: physical beauty, hard 
work, emotional intelligence, strength of character (in Ukrainian mostly).

The proverbs analysis has shown that the value ‘women’ has both pos-
itive and negative connotations; patriarchal concepts are embedded in 
both Arabic and East Slavic proverbs, the problem is of a general cultural 
nature, so that universal tendencies prevail in the women significance de-
termination in family life and society.

Keywords: proverbs, gender, stereotype, axiologeme, man, woman.


