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Наталія Бобровницька  
(Житомир)

БАЛАДИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: УСНОПОЕТИЧНА 
ТРАДИЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА ВІРШУВАННЯ

Найбільшим скарбом, яким володіє кожна нація, уважають 
традиційну культуру. Українці впродовж віків виробили влас-
ну неповторну культурну традицію, яка чарує всіх, хто її тор-
кається. Ця традиція – у наших народних казках, оповіданнях, 
анекдотах, загадках, віршах та піснях. 

Українська народна пісня здавна стала унікальним джерелом 
пізнання для фольклористів та етнологів, істориків і соціоло-
гів, котрі вивчають складні життєві процеси становлення світо-
гляду народу, його самобутні звичаї і вірування. Кожна нова 
епоха в історії народу приносила нові пісні, спричиняла появу 
нових фольклорних жанрів, де відбивалися особливості побуту 
і су спільні відносини. Із цього приводу І. Франко наголошував: 
«Зай ва річ говорити про важність і вартість українських народ-
них пісень. І серед суспільності, і в науці вони мають виробле-
ну славу. Се одно з найцінніших наших національних надбань і 
один з предметів оправданої нашої гордості» [17, с. 11].

Т. Шевченко і народна пісня – одна з «одвічних» проблем 
шевченкознавства. Відомі різні оцінки, трактування ролі, яку 
відіграла народна пісня, у становленні Т. Шевченка як поета. 
Були спроби ототожнити творчість Т. Шевченка з пісенною 
традицією, а його самого – з народним співцем-кобзарем.

М. Рильський писав: «Перше, що впадає кожному в око при 
читанні Шевченкових поезій – це найтісніший зв’язок з народ-
ною піснею» [11, с. 186]. 

Для Т. Шевченка народна пісня була не лише засобом за-
доволення його естетичних потреб та суспільно-політичних 
поглядів. Він усвідомлював пізнавальне значення пісень як 
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джерела правдивих відомостей про духовне і суспільне життя 
покріпаченого селянства. Тому він вивчав, записував пісні від 
простих людей, від близьких, знайомих.

Т. Шевченко постійно послуговувався народними піснями у 
своїх оригінальних творах. Щодо цього М. Рильський справед-
ливо вказував на те, що Т. Шевченко у своїй творчій практиці 
часто звертався до народної пісенної форми, іноді цілком збері-
гаючи її, навіть вкраплюючи у свої вірші цілі рядки і цілі стро-
фи з пісень. І далі дослідник продовжив: «Слово стилізація тут 
не годиться. Т. Шевченко інколи почував себе дійсно народним 
співцем-імпровізатором» [10, с. 11]. 

Для того, щоб стати зрозумілим представникам простого на-
роду, Т. Шевченко повинен був увібрати у свої поезії не тільки 
зміст, але й усі елементи форми української народної поезії. 
Ознаки співності українських народних пісень перейшли у вір-
ші поета. Багато з них мають таку ж ритмічну основу, як україн-
ські народні пісні, насамперед коломийкову і трохеїчну.

Сучасні дослідники основою формування ритміки творів 
геніального українського поета вважають взаємодію двох типів 
віршування – народнопісенного і літературного, силабо-тоніч-
ного, побудованого на чергуванні наголошених і ненаголоше-
них складів.

Геній Т. Шевченка ввібрав та підсумував найкращі досяг-
нення розвитку українського народного й літературного вірша 
і виробив власні, гнучкі та багаті форми.

П. Волинський підкреслював, що вірш Т. Шевченка – ще 
малозвідана ділянка його поетики. Він неповторно своєрід-
ний. І ця своєрідність полягає насамперед у його надзвичайній 
мело дійності. Проте мелодійність – це одна з якостей поетово-
го вірша. Діапазон, жанри і стиль поезії Т. Шевченка не можуть 
бути вкладені в рамки фольклорності й пісенності [3, c. 164].

Як саме впливала фольклорна традиція на творчість Т. Шев-
ченка? Які особливості ритму, рими, строфіки народного вір-
шування залишили найпомітніший слід у баладах Кобзаря? 
Що особливого вніс поет у свої балади? На ці, актуальні в су-
часній фольклористичній науці та шевченкознавстві, питання 
ми спробуємо відповісти в нашій статті. 

Т. Шевченко у своїй творчості вдається до таких народно-
пісенних елементів, як теми, мотиви, образи, розміри, особли-
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вості рими, строфіки. Особливо багато їх у творах раннього 
періоду, зокрема й у романтичних баладах, як «Причинна», 
«Тополя». 

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу впливу 
фольк лорної традиції на особливості віршування балад поета, 
уважаємо за потрібне коротко розкрити специфіку впливу на-
родного віршування на всю творчість поета, а також історію 
еволюції балади як жанру, зокрема й у Т. Шевченка. 

У науковій літературі існує кілька тлумачень народності 
форми творів Т. Шевченка. Більшість авторів визнавали ор-
ганічний зв’язок їх з народною творчістю, але одні (С. Люд-
кевич, М. Сумцов, Ф. Корш, Ф. Колесса, Б. Навроцький, 
Д. Ревуцький, М. Грінченко, М. Рильський) уважали, що він 
виріс із народної пісні, інші, – що поет звернувся до неї під 
впливом романтиків (П. Филипович). Існує і третя точка 
зору, яка дещо упереджена і не сприяє встановленню істини. 
Її пропагували у своїх працях С. Смаль-Стоцький, К. Чехович 
і, частково, О. Дорошкевич. Вони бачили у творах Т. Шевчен-
ка тільки народно пісенну ритміку і не говорили про її зв’язок 
з літературною традицією.

Помітними щодо висвітлення особливостей ритміки Т. Шев-
ченка та її зв’язку з народнопісенними розмірами в останні 
десятиліття ХХ ст. були праці Г. Сидоренко, П. Волинського, 
І. Ралько, Н. Чамати. 

Наслідком багаторічних студій над Шевченковим віршем і 
разом з тим узагальненням досягнень інших авторів є моногра-
фія Г. Сидоренко [14]. Авторка проаналізувала всі компоненти 
ритміки поезій Т. Шевченка, також і римування та строфіку, 
ритмотворче значення яких ґрунтовно розкрила.

У цій праці Г. Сидоренко відкинула теорію С. Смаль-
Стоцького та його послідовників як ненаукову і розглянула дві 
перші в їхньому зв’язку. Дослідниця зазначила, що народність 
ритмічних форм у поезіях Т. Шевченка пов’язана із загальним 
процесом, що відбувався в літературі, і тим самим перегукува-
лася і з уподобаннями романтиків, з тим живим інтересом до 
скарбниці народної мудрості й тонкощів естетичного чуття у 
фольклорі, який вони виявляли [14, с. 38].

У статті «Поетика Шевченка» М. Рильський зауважив:  
«…щодо метрики спадщина Т. Шевченка поділяється на дві 

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



6

основ ні групи. До першої віднесено “коломийкові” вірші зі схе-
мою: 8 складів, 6 складів, 8, 6 з загальною хореїчною тенден-
цією, але з дуже вільним розміщенням наголосів і 11-, 12-скла-
довий вірш із загальною амфібрахічною тенденцією з також 
дуже вільним розміщенням наголосів по обидва боки обов’яз-
кової цезури. До другої віршової групи належить чотиристоп-
ний ямб пушкінського типу» [11, с. 187–188].

Цей погляд розвинуто в монографії Н. Чамати [18], де розкри-
то історію розвитку дослідження ритміки поета та розглянуто два 
найпоширеніші вірші в Т. Шевченка: 14-складовий народнопісен-
ний вірш та чотиристопний ямб, який належить до літературного 
віршування і є засобом творення поезій у силабо-тоніці.

З усіх народнопісенних розмірів найбільшого поширення в 
українській літературі першої половини ХІХ ст. набув 14-скла-
довий вірш (4+4+6) – улюблений Шевченків розмір. Широко 
представлений 14-складовий вірш також у творчості П. Гулака-
Артемовського, О. Шпигоцького, А. Метлинського, Л. Борови-
ковського, М. Костомарова, В. Забіли, М. Шашкевича, І. Ваги-
левича, Я. Головацького [18, с. 30].

Н. Чамата пише, що 14-складовий вірш – розмір, здавна вжи-
ваний у народних піснях усієї України. Характерний для так 
званих коломийок – поширених на Гуцульщині танкових пісень 
(звідки його назва – коломийковий), цей розмір, як зазначав 
Ф. Колесса, трапляється також у піснях побутових, любовних, 
історичних, баладних, тексти яких за будовою строфи такі ж, як 
і коломийки, хоч мелодії їх, переважно повільні, «укладаються в 
такти 3 / 4, 4 / 4, 6 / 8 і ін.» і своїм характером істотно відрізняють-
ся від коломийкового ритму, що витримує такт 2 / 4 [18, с. 31]. 
Така гнучкість 14-складового вірша, його здатність організувати 
ритм пісень, різноманітних щодо тем і типів, спричинилася до 
його широкого засвоєння в українській поезії.

Рядок 14-складового вірша являє собою закінчене речення. 
Відділені цезурами три силабічні групи (дві перші – 4-складові, 
третя – 6-складова), на які звичайно розпадається 14-складо-
вий рядок, також містять у собі певний самостійний зміст і за-
повнюються або окремим словом, або групою щільно зв’язаних 
між собою слів. Часто 14-складник розбивають на два рядки – 
8  і 6 складів. Характерна для народної поезії чітка ритмічна 
організація вірша, що збігається із синтаксичною впорядкова-
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ністю тексту, тобто повний ритмічний і синтаксичний парале-
лізм, без переносів.

Щодо ритмічних наголосів у 14-складовому вірші, то один з 
них, як і в усякому силабічному вірші, міцно утримується на пе-
редостанньому складі в римі, інші ж досить вільно посуваються 
по рядку, хоч це й не виключає наявності певної тенденції до їх 
усталення. При чому у двох перших силабічних групах буває 
по одному опорному наголосу, у третій – два [18, с. 31–33].

Для творчості Т. Шевченка дуже характерний коломийковий 
розмір. Порівнюючи з попередниками і сучасниками, він дово-
дить його до високої ритмічної досконалості, користуючись різ-
номанітними засобами. Дуже яскраво представлено цей розмір 
саме в баладах Кобзаря, незалежно від часу їх написання. 

До виступу Т. Шевченка балада пройшла у світовій літературі 
тривалий і складний шлях розвитку – від народної танцювальної 
пісні до сюжетного поетичного твору переважно історичного або 
казково-легендарного змісту із часто трагічним кінцем. Напри-
кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. вона досягла особливого розвит-
ку у творчості сентименталістів, а ще більше – романтиків.

Зародилася балада як жанр суто ліричної поезії та поступо-
во набрала оповідної форми, трансформуючись у напрямі епо-
су. Така її еволюція була зумовлена увагою до історичних і ле-
гендарних мотивів, відтворення яких закономірно спонукало 
письменника вдаватися до об’єктивного зображення дійснос-
ті. Проте тільки в певних межах. Ліричне начало не зникало: 
пере живання поєднувалося із зображенням подій, долі люди-
ни. На різних етапах і у творчості різних письменників спів-
відношення ліричного й епічного елементів було неоднаковим. 
Відмінними були й конкретні життєві ситуації, ступінь зв’язку 
з реальною дійсністю та народнопоетичними традиціями, й ін-
тонаційно-мелодична система тощо. Спільним залишалося 
структурне ядро жанру: драматизм дії почуттів, наявність еле-
ментів незвичайного (легендарного чи казково-фантастичного 
походження), ліро-епічна манера викладу.

У новій українській літературі баладу започаткував 
П. Гулак- Артемовський («Твардовський», «Рибалка»). Його 
починання підхопили й розвинули інші поети-романтики.

У 1840-х роках інтерес до балади в російській літерату-
рі поміт но спадає, а в українській, навпаки, посилюється за-
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вдяки Т. Шевченкові. Після «Причинної» та «Тополі» поет 
створив такі досконалі зразки цього жанру, як «Утоплена», 
«Лілея», «Русалка», «Коло гаю в чистім полі», «У тієї Кате-
рини...». Написані вони в різний час і на різну тематику, не-
однакові за конкретними художніми прийомами, тональністю, 
але всіх об’єднує казково-фантастичний елемент, драматично 
напружений сюжет, ліро-епічність викладу. В. Шуб равський 
підкреслював, що в них відчутна подібність і в загальному 
ідейному спрямуванні: за допомогою казково-фантастичних 
перетворень, гіпербол поет наділяв своїх героїв – звичайних, 
прос тих трудівників – велетенською волею, мужністю, неско-
реністю, звеличував силу й красу народного духу, його вічну 
молодість, чарівність, невмирущість. У своїй основі балади 
Т. Шевченка дуже «земні», реальні, зігріті великою любов’ю до 
людини, перейняті світлою вірою в перемогу добра і справед-
ливості [23, с. 140–141]. Саме звідси починалося новаторство 
Т. Шевченка в жанрі балади.

У порівнянні з баладами українських романтиків 1830-х ро-
ків, як уважав В. Шубравський, кроком уперед була вже «При-
чинна» (1837). Це – типово романтична балада, у якій ще не-
мало від традицій попередників і народнопоетичної символіки: 
на перший план висуваються не так персонажі, як надзвичайні 
події, сюжет розвивається «спроквола», важливого значення на-
бувають гіперболічні описи природи, часті звернення до персо-
ніфікацій, метафоричності, пісенного епітета. Проте традиційне 
набуває нових ознак, звучить в інших смислових зв’язках. Голов-
не, що надало баладі Т. Шевченка новаторського характеру, – це 
глибше проникнення в духовний світ людини [23, с. 141].

В основу балади покладена народна легенда про чисте й 
світле кохання, розлуку і трагічну загибель закоханих – мотив, 
досить типовий для народних пісень. У Шевченковій баладі 
змальовано кінцевий момент трагедії, коли закохані помира-
ють. Починається «Причинна» чотиристопними ямбами із чер-
гуванням жіночих і чоловічих закінчень:

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива.
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма [21, с. 73].

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



9

Тут використані три катрени з перехресним римуванням 
А-Б-А-Б, з пірихіями, послідовно розміщеними в третій стопі 
восьмискладових рядків. Т. Шевченко використовує неточну 
риму, якої раніше не знало українське віршування: «широкий – 
високі», «завива – підійма», «пору – морі», «виглядав – пото-
пав», «співали – перекликались», «гомонів – скрипів». «Засто-
сування неточних рим стало специфічною ознакою творчості 
Т. Шевченка, – зауважила Г. Сидоренко, – і це не послаблює 
ритму, а, навпаки, звільняє від обов’язкових рамок і відкриває 
простір для варіантів» [14, с. 64].

Т. Шевченко вдавався до таких поетичних фігур, як інверсія, 
градація, перенесення. Завдяки градації та перенесенню зміню-
ється динаміка розповіді. Від різкої трагічної картини бурі на 
Дніпрі, що слугує своєрідним тлом для закоханих, поет посту-
пово змінює ритмічний малюнок у дусі народної пісні: дів чина 
чекає козака з походу, а коханий, можливо, уже мертвий десь 
на чужині:

Не китайкою покрились
Козацькі очі,
Не вимили біле личко
Сльозоньки дівочі:
Орел вийняв карі очі
На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли, – 
Така його доля [21, с. 74].

Спогади дівчини про козака зображені народнопісенними 
засобами: постійні епітети («біле личко»; «біле тіло»; «карі 
очі»), заперечні порівняння («не китайкою покрились»; «не 
вмили біле личко»).

Тут і розмір, який запозичений з фольклорної традиції – 
коломийковий (4+4+6). Свій 14-складовий вірш Т. Шев-
ченко поділяє на два рядки, при цьому правильна строфа 
14-складника набирає вигляду катрена. Графічно виділені 
тут піввірші, однак, остаточно не відокремлюються в само-
стійні вірші, а залишаються поєднаними між собою: зв’язок 
з первинною ритмічною будовою рядка в Т. Шевченка ще до-
сить відчутний:
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В таку добу // під горою (4+4)
Біля того гаю, 6

Що чорніє // над водою, (4+4)
Щось біле блукає. 6 [21, с. 73].

Катрен римується перехресно: «горою – водою», «гаю – блу-
кає». Розміщення наголосів довільне.

Своєрідним дисонансом став авторський ритмічний від-
ступ, який звучить як звинувачення в дусі риторичних запи-
тань, окликів-звертань і різко відрізняється від коломийкового 
розміру.

Така її доля… О Боже мій милий!
За що ж ти караєш її молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту! [21, с. 74].

Г. Сидоренко зазначала, що ці рядки покладені на музику, 
вони стали народною піснею з характерною системою віршу-
вання (6+6+11) та енджамбеманом (переносом, перенесенням), 
що не тільки надають викладу розмовного темпу, уповільню-
ючи його, але й у певній мірі також підсилюють схвильованість 
тону [14, с. 65]. 

Вільні переходи від одних типів ритмічної побудови до ін-
ших характерні для всієї балади «Причинна».

Другою за хронологією була романтична балада Т. Шев-
ченка «Тополя» (1839). Вона також побудована на мотивах 
народної творчості, проникнута духом уснопоетичної сим-
воліки. Значну роль, як уважав В. Шубравський, відіграють 
загадкові, таємничі сили: ворожіння, надприродні дії зіл-
ля [23, с. 142].

Сюжет «Тополі» побудований на прийомі метаморфози, 
тобто перевтілення. Убита горем через втрату милого, моло-
да дівчина йде до ворожки. За допомогою зілля і заклять вона 
перетворюється на тополю, аби вічно виглядати свого кохано-
го і не жити без нього. Мотив перевтілення дуже поширений 
у народній творчості. Перевтілення дівчини зближує баладу 
Т. Шевченка з народнопісенними текстами. 
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До того ж у баладі можна знайти і прийом своєрідного 
фольк лорного порівняння – паралелізм: дівчина порівнюєть-
ся з тополею, а в тужливій пісні дівчини повторюється «рос-
ти, тополенько, плавай, лебедонько». Повтори та порівняння 
роблять народні пісні більш стрункими за сюжетом: вони ніби 
підкоряються власній внутрішній логіці. Ті самі прийоми ви-
користав і Т. Шевченко в ранніх баладах.

Перше, що вражає в «Тополі»,  – це сюжет. Він нереальний, 
але настільки емоційний, насичений, що важко залишитися 
байдужим до долі нещасної дівчини. Поет майстерно осмислює 
почуття закоханої, її переживання та думки. Пісня, яку співає 
дівчина, перш ніж перетворитися на тополю, дуже схожа на на-
родну. Тим самим автор ще більше зближує свій твір з фольк-
лорними текстами.

На відміну від «Причинної», де у творі тричі змінюється рит-
мічний малюнок, «Тополя» витримана в розмірі фольк лорного 
походження – 14-складника зі схемою (4+4+6)2. Спорадично 
з’являється перехресне римування, рима неточна, як це буває 
і в народних піснях. Клаузули переважно жіночі (парокситон-
ні). Часте використання алітерації «л»–«лʹ», що також харак-
терне для народнопоетичної традиції віршування. 

Як бачимо, зміст «Тополі» з усіма його елементами побудо-
ви органічно поєднано з формою, у якій написана балада.

У баладі «Утоплена» протиставлено образи матері й доч-
ки. Мати була багатою, жила в новій хатині, пила та гуляла 
з парубками. А дочку виховували чужі люди. Коли мати по-
старіла, а дочка виросла та стала красунею, мати із заздро-
щів утопила її і сама загинула. Створюючи образ бездушної 
матері, Т. Шевченко використовує алітерацію шиплячих та 
свистячих звуків, що часто притаманне народнопоетичній 
творчості. Багато народнопоетичних епітетів, які вжито для 
підкреслення краси доч ки: «стан гнучкий, високий», «Ганна 
кароока, чорнява» тощо. Розмір балади також коломийкового 
типу зі схемою (4+4+6)2. Римування найчастіше перехресне, 
типу А-Б-А-В, клаузули переважно жіночі. Часте викорис-
тання зменшено-пестливої лексики, як-от: «тихесенько», «ри-
балонько», яка, окрім впливу на зміст, на вираження почуттів 
ліричних героїв, ставлення автора до зображуваного, впливає 
і на розмір поетичного твору.
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У наступних баладах Т. Шевченка «Лілея», «Русалка» (1846) 
перед нами, як й у двох попередніх, з’являються образи жінок-
матерів. Ці два твори різні за змістом, але спільні за формою. 
У першій мати готова віддати життя за свою дитину, але її заби-
рає батько-пан. Люди ненавидять його і, убивши пана, знищу-
ють усіх, хто з ним живе, тобто і його малу доньку. Перед нами 
знову метаморфоза – дівчина стає квіткою, Лілеєю. Жорстокі 
люди тепер захоплюються нею, «В палатах вітають, Царівною 
називають».

У другій баладі мати з почуття безвиході топить доньку в 
річці, яка стає Русалкою. Мати вважає, що батько дитини – 
пан – зрадив її. Згодом мати мириться з коханим, а про те, що 
втопила дитину, забуває. Але розплата приходить від «сестер» 
Русалки, які залоскотали черству душею жінку, коли вона гу-
ляла берегом. Тут поет виразив народну мораль, традиційний 
ідеал: зло не залишається безкарним.

В обох баладах зображено перевтілення, народнопоетичні 
епітети «біле личенько», «цвітом білим», «синьою водою» тощо. 
Велика кількість пестливих слів, що є характерною ознакою ві-
дображення фольклорної традиції у творчості поета. Однаковий 
і ритмічний малюнок обох творів – 14-складовий розмір зі схе-
мою (4+4+6)2. Римування переважно перехресне, рими неточ-
ні, клаузули жіночі. Алітерації «л», «н», «с» – «з». Знаходимо і 
внут рішні рими, як і у віршуванні народних пісень.

Ще однією, схожою за формою, але абсолютно відмінною 
від попередніх за змістом, є остання, найпізніша балада «У тієї 
Катерини…» (1848). Розмір той самий – 14-складник з ритміч-
ним малюнком (4+4+6)2:

У тієї / Катерини 
Хата на помості,
Із славного / Запорожжя
Наїхали гості [22, с. 137].

Перехресне римування типу А-Б-В-Б витримане не послі-
довно, змінюється на суміжне, рими неточні («каже–вражій», 
«визволяти–брата»), клаузули переважно жіночі. Т. Шевчен-
ко послуговується традиційними у фольклорній поетичній 
творчості зменшувально-пестливими словами для зображення 
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головних героїв балади: «славний вдовиченко», «Катрина го-
ловонька», а також епітетами «вража, люта неволя», «славнії 
запорожці». У змісті ж балади не знайдемо перевтілень. Сюжет 
побудований на розмові Катерини з «гостями із Запорожжя», 
які готові багато віддати за годину з нею. Вона, скориставшись 
цим, обманом визволяє з Кримської неволі свого «милого», але 
платить за це власним життям. Кінець балади – традиційно 
трагічний, героїня гине від рук «Івана вдовиченка» та, визволе-
ного ним, її коханого.

П. Волинський справедливо зауважував щодо зв’язку фор-
ми та змісту таке: «Засоби віршової зображальності безпосе-
редньо не передають думок, почуттів, настроїв, носієм яких є 
насамперед семантика слів і виразів, мовностилістичних кон-
струкцій і композицій, але віршеві належить дуже важлива 
роль в оформленні експресивного стилю мови, зокрема інтона-
цій. Т. Шевченко дуже тонко відчував експресивні можливості 
віршових ритмів, окремих їх елементів, а також віршових ком-
позицій» [3, с. 176].

Поетика Т. Шевченка характеризується не тільки творчим 
і майстерним продовженням народнопісенних та літературних 
традицій, а й справжнім геніальним новаторством. Це новатор-
ство дуже яскраво виявляється у версифікації поета.

Окрім спільних рис із народнопісенним 14-складником, 
вір ші Т. Шевченка цього типу мають відмінності. Притаманні 
його творчості енджамбемани. Цю його особливість відзначали 
і Г. Сидоренко, і Н. Чамата [див.: 14; 18]. 

Переноси надають цілком особливого вигляду його коло-
мийковим віршам, якими написані балади поета, порівнюючи 
з народнопісенними:

За що вони тепер мене
В палатах вітають,
Царівною називають,
Очей не спускають
З мого цвіту? Дивуються,
Не знають, де діти! [21, с. 373].

Окрім переносів, поет використовував ще й інші засоби, які 
відрізняли його балади від народних пісень. Це відповідні інто-
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нації та структурні елементи, такі, як порушення строфічності, 
відмова від паралелізму між синтаксичним і ритмічним члену-
ванням, емоційні паузи всередині віршових рядків.

Отже, у кожному творі Т. Шевченка використано цілий 
комплекс засобів віршової експресивності, які становлять 
«гармонійну єдність у своїй сукупності і єдність з відповідни-
ми мовностилістичними конструкціями» [3, с. 177]. 

Специфічні риси народнопісенного віршування, зокрема, 
ритм, рима, строфіка, а також відповідний зміст мали вели-
кий вплив на віршування Т. Шевченка, зокрема і його балад. 
Найчастіше у своїй поетичній творчості він звертається до 
народно пісенного 14-складника (коломийкового вірша), про-
те вдос коналює і змінює його. Схожими з народнопоетичними 
в баладах є дієслівні жіночі, нерідко дактилічні, а також внут-
рішні рими поета. 

Т. Шевченко як справжній новатор у галузі версифікації не 
визнавав застиглих канонів і знаходив нові засоби художньої 
експресивності вірша. У цьому його поезія стала зразком для 
майбутніх поколінь.
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Юлія Богданова 
(Дніпро)

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ: 
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Сьогодення в Україні позначене потужними урбаністични-
ми та глобалізаційними процесами, за цих умов фольклор на-
буває нових якостей і функцій. Дослідники констатують зміну 
фольклорної парадигми в умовах міст і, відповідно, необхід-
ність ширшого врахування сучасних культурологічних підходів 
до методології фольклору, його структуризації. Знаний україн-
ський дослідник Р. Кирчів зазначає, що ефективним підходом є, 
зокрема, диференціація та розгляд сучасного фольклору в кон-
тексті його функціонування в різних соціальних стратах, групах 
(«стратифікація» фольклору). Групові підрозділи новітнього 
фольклору (як і територіальні, конфесійні тощо) є органічними 
складовими його загальнонаціонального цілого [4, с. 283].

Під час опрацювання цієї теми нами було досліджено пра-
ці таких сучасних дослідників-фольклористів, як Т. Бакіна, 
В. Буряк, В. Галацька, М. Дмитренко, М. Долгов, Л. Єфремо-
ва, Л. Іваннікова, В. Карпович, Р. Кирчів, М. Красиков, Н. Ли-
сюк, О. Лобащук, С. Лойтер, М. Марфобудінова, Т. Миколенко, 
С. Неклюдов, І. Павленко, В. Сокіл, В. Старченко, Л. Стрюк, 
В. Телеуця, К. Фролова, О. Харчишин, К. Червенко, Т. Щіпан-
ська, Ф. Яловий.

Ми погоджуємося з думкою сучасного фольклориста 
М. Дмитренка про те, що усна нематеріальна традиційна куль-
тура – основа основ української нації, джерело мови, народного 
світогляду, професійного мистецтва. Неувага до фольк лору – 
це втрата того ґрунту, на якому ростуть і плодоносять генетич-
на пам’ять народу, його розум, душа й серце, формується де-
рево сучасного і майбутнього буття держави. Отже, соціаль не, 
економічне, політичне й культурне значення фольклору в іс-
торії надзвичайно велике; завдяки фольклору збережено само-
бутність націй і культур, забезпечено розмаїття й багатство 
загально людської культури. Втрата чи знищення усних тради-
ційних культур, їх занепад може призвести до морально-духов-
них і світоглядних катастроф людства [1].
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В Україні з різних причин виникають тенденції до згасання 
усної «класичної» творчості, забуття й відмирання автентичних 
явищ народної обрядовості, звичаєвості, пісенності, наратив-
ності. Загрозу збереженню й поширенню фольклору, зокрема 
міського, становить тривала відсутність загальнодержавниць-
кої ідеології, що ґрунтувалася б на українській національній 
ідеї з відповідними ціннісними орієнтаціями на утвердження 
парадигми власної природовідповідності, а не на глобалізацій-
ні чи локально-глобалізаційні стереотипи підпорядкованості, 
залежності й духовно-культурної аморфності. Нині експансія 
чужого в Україні загрожує знищенню власне українського на-
ціонального духовно-культурного продукту, що вироблявся 
протягом багатьох століть. Криза української влади впродовж 
тривалого періоду стала причиною того, що й досі не виробле-
но чітких пріоритетів щодо підтримки національного виробни-
ка в галузі народної традиційної культури – чи не єдиного виду 
творчості без цензури; немає значних державних капіталовкла-
день у документацію (збирання, фіксацію), дослідження, збе-
реження й пропаганду усної народної творчості [6].

Одним із головних чинників формування та функціонуван-
ня міського фольклору є мовна ситуація в суспільстві, адже 
мовлення фіксує зміну культурно значущих орієнтирів мови. 
Процеси розвитку сучасного міського мовлення наочно по-
казують його ускладнення, багато в чому викликане активіза-
цією субстандартної лексики. Мовлення сучасного міста мож-
на розглядати як зону, що відзначається збільшенням мовної 
творчості. У цьому зв’язку слід зазначити, що активізація «не-
формального» життя міста в нинішніх умовах викликала істот-
не пожвавлення міського усного фольклору, поширення жар-
гонної лексики серед усіх вікових та соціальних груп містян. 
Соціально-мовні процеси кінця ХХ – початку ХХІ ст. знач-
но стимулювали в Україні розвиток студій, що висвітлюють  
 функціонування ненормативної лексики. Однак процесам 
взаємо дії урбаністичних форм комунікації, серед яких чільне 
місце посідає молодіжна субмова, не приділено достатньої ува-
ги лінгвістів і фольклористів.

Міські мовні страти залежать від соціальної інфраструкту-
ри міста. Виділяючи їх, необхідно враховувати соціологічну 
характеристику міста, зокрема його адміністративний статус,  

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



18

промислову орієнтацію, територіальне положення і ком-
пактність, чисельність населення. Адже наявність опозицій 
«центр – провінція», «столиця – середнє місто», «райцентр – 
обласний центр» вимагає виокремлення нетотожних структур-
них складових мовленнєвого побуту. Важливими критеріями 
постають національний склад міського етносу, вікові й соціаль-
ні групи городян, урахування гендерних даних. Оскільки у сві-
ті молодь становить значну і всезростаючу частину населення, 
то молодіжна субмова постає вагомою складовою мови міста 
навіть стосовно кількості її носіїв [5].

Сучасна духовна ситуація в Україні та світі характеризуєть-
ся глибинними зрушеннями, які виявляються на різних рів-
нях суспільного буття й свідомості. Відродження національної 
культури, зокрема її наративної спадщини, – один з аспектів 
цих процесів. Саме тому нашу увагу привернув сучасний місь-
кий фольклор. Безумовно, він є цінним, але водночас мало-
вивченим джерелом пізнання поточного стану фольклорної 
творчості. 

Сам термін «наратив» був запозичений з історіографії. Він 
виник у межах концепції «наративної історії», що трактує зміст 
історичної події не як обґрунтований об’єктивною закономір-
ністю історичного процесу, а як той, що виникає в контексті 
розповіді про подію і нерозривно пов’язаний з інтерпретацією 
(наприклад, праця А. Тойнбі «Людство і колиска-земля. Нара-
тивна історія світу», 1976 р.).

Наратив (іноді – нарратив; англ. і фр. narrative – розповідь, 
оповідання, латин. narrare – мовний акт, тобто вербальний ви-
клад – на відміну від уявлення) – історично й культурно об-
ґрунтована інтерпретація якогось аспекту світу з певної по-
зиції. У літературі наратив – лінійний виклад фактів і подій у 
літературному творі, тобто те, як було написано автором.

У вивченні сучасного українського міського фольклору за-
лишається ще багато незвіданого, нез’ясованого та цікавого.

Міський фольклор – усна народна поетична творчість, що 
своїм походженням і побутуванням завдячує урбаністичному 
середовищу.

Історичні й соціальні події суттєво впливають на сучасний 
стан побутування фольклору. Невід’ємні глобалізаційно-урба-
ністичні трансформації життєвого устрою селянства призвели 
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до суттєвих змін багатьох фольклорних жанрів і форм. Таким 
чином, з помітної трансформації класичних «сільських» жан-
рів виникають традиції та фольклорні течії, що відповідають 
новому типу культури. Ці процеси закономірно виразно про-
стежуються в міському фольклорі.

Дослідження фольклористики на сучасному етапі побуту-
вання суспільства визначає необхідність вивчення виникнення 
й розвитку нових закономірностей і взаємозв’язків традицій-
ного селянського та міського фольклору. Місто визначається 
акумулюючим осередком, що дає поштовх до всебічного ви-
вчення і збереження народних традицій [6].

Варто зазначити, що дослідники та збирачі українського 
фольклору на межі XIX–XX ст. сумлінно зафіксували й де-
тально відобразили у своїх працях усе те, що характеризувало 
добу, що відбувалося у сфері усної народної словесності їхньо-
го часу, показали її характерні аспекти в повсякденному житті 
людей. На нашу думку, особливо виокремилися записи, які по-
бутували в українському фольклорі у XIX – на початку XX ст. 
в розвідках В. Гнатюка, Г. Залюбовського, Ф. Колесси, І. Ман-
жури, Я. Новицького, І. Франка, Д. Яворницького та ін.

Однак новотворчість XX ст. через дві світові війни, револю-
ції, репресії та важкий післявоєнний час фактично обірвалася 
на десятиліття (оскільки майже не залишилося тих, хто б міг 
кваліфіковано записати й осмислити зібраний матеріал). Ідео-
логічна та режимна диктатура спричинила суттєвий регрес 
предметних напрямів і аспектів фольклористичних досліджень 
в Україні, певний занепад української науки, зокрема її гумані-
тарної українознавчої частини.

Насамперед сучасне розуміння фольклорних процесів та 
їх інтерпретацій вважаємо дискутивним. Нам видається про-
дуктивним погляд щодо цього сучасного російського фольк-
лориста Б. Путілова. Окреслюючи вектор предметного поля 
фольклору, він виходить з того, що останній є інтегральною 
складовою традиційної культури, зокрема духовної, тому за-
раховує до нього все з народної словесності, що є дотичним 
до народної традиційності. Це не тільки художня словесність, 
представлена канонізованими жанрами (народними піснями, 
казками, легендами, переказами, приказками, прислів’ями, за-
гадками тощо), але й стереотипізовані в процесі побутування 
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традиційних функціональних зв’язків види словесності без 
явних ознак естетизації (заклинання, ворожба, божба, поба-
жання, формули вітання й прощання, прокляття, лайки, чутки, 
забобонні прикмети, ярмаркові вигуки й примовляння тощо) 
[7, с. 14, 26–27, 31].

Отже, до сфери фольклору нині належать сучасні міські на-
ративи, зокрема ті, що трансформувалися з опозиційних на-
строїв дорадянського тоталітарного режиму, позначені духом 
протесту й боротьби, які в умовах того часу були під заборо-
ною, існували поза законом. Нині такі твори (колись «неви-
явлені» в офіційних друкованих джерелах) стають набутком 
фольклористичної науки.

Фольклорне середовище створюється й функціонує на 
основі сукупності діючих і повторюваних культурно-побуто-
вих стереотипів, які є органічними складовими живої традиції. 
Таким стабільним середовищем для української фольклорної 
традиції було село. На думку Р. Кирчіва, саме в ньому відбува-
лися головні процеси репродукування цієї традиції й нарощен-
ня її новими утвореннями. Не випадково ще донедавна увага 
наших фольклористів була звернута винятково на село – до 
такої міри, що вони не помічали чи нехтували фольклорною 
творчістю в позаселянських середовищах [3, с. 28–29].

Особливості смислових пропорцій демонструють фольк-
лорні тексти, продуковані суб’єктністю міських жителів, міщан, 
робітників, які постають одночасно як породження селянської 
культури та її контрагенти. Порівнявши ознаки традиційного 
селянського фольклору з ознаками типологічно близького до 
нього міського, М. Толстой назвав останній «антифолькло-
ром». Якщо селянський фольклор, на його думку, має стійкий 
репертуар жанрів, консервативний, стабільний, відносно неза-
лежний від літератури, то міський фольклор натомість виявляє 
ознаки нестійкості, швидкої зміни жанрового репертуару, ре-
дукції та розмитості жанрових меж. На відміну від вітчизняної 
фольклористики, де розрізнення селянського й неселянського 
фольклору співвідносне з історичними епохами кінця XІХ – 
початку ХХ ст., у західноєвропейській та американській науко-
вих традиціях такої дефініції не існує. Р. Дорсон пропонував 
розглядати ці явища як «фольклор» та «фальшфольклор» [2].
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Зазвичай вважають, що український фольклор – переважно 
селянський, бо «колискою творення» є сільське середо вище. Це 
те «общинне» коло, у якому проходить життєвий шлях люди-
ни, з яким вона узгоджує дії свого особистого та громадського 
побуту, формує цілу систему обрядів, ритуалів, що стають для 
людини нормою поведінки. Однак це не означає, що місто не 
бере участі у творенні фольклору. Сучасна дослідниця С. Грица 
вважає, що принципова різниця між середо вищами села й міс-
та полягає в тому, що перше – замкнене й соціально компакт-
не, сприяє локалізації традиційної культури, друге – етнічно 
й соціально відкрите – схильне до асиміляції культурних цін-
ностей. Для села характерне поєднання комунікативних ланок 
творець – медіум – реципієнт. Усередині фольк лорного середо-
вища перебувають і доярка, і вишивальниця, і майстриня, 
і поштарка, і гурт колишніх колгоспниць, які співають для себе. 
Для міського середовища характерна диференціація названих 
ланок, відокремлення творця від слухача та виконавця. Аси-
міляція села до міста має принципове значення в профілізації 
різних форм матеріальної та духовної цінності, є причиною 
постійної суперечності між так званим первинним фольклором, 
сільським (тепер називаємо його «аутентичним»), вторинним, 
представленим у різних формах позааутентичним, і так званим 
фольклоризмом [9, с. 51].

Досі у вітчизняній фольклористиці мало досліджено фольк-
лорні наративи міст в Україні. Походить це від утверджено-
го віддавна уявлення, що міста є територіальним простором 
чужих етносів і спільнот, непродуктивних для українського 
фольклорного середовища. Це уявлення, на нашу думку, – не-
достатньо коректне. Адже співіснування різних етносів на по-
бутовому, а отже, і фольклорному рівнях не знищувало, а до-
повнювало наративну фольклорну базу, вносило елементи 
фольклору інших етносів, асимілюючи їх до нових реалій нав-
колишнього світу. Така етнокультурна єдність простежувалася 
й наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли українські міста 
наповнювалися чужорідними чиновницькими, військовими та 
купецько-промисловими елементами, посилено і в офіційному 
порядку «обмосковлювалися». 

Ми погоджуємося з думкою Р. Кирчіва, що майже поза ува-
гою вітчизняної науки залишився процес формування в містах 
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України своєрідного фольклорного середовища за часів ко-
лективізації та індустріалізації (і взагалі радянського періоду) 
у зв’язку з величезним відпливом, міграціями населення сіл і 
його інтенсивною урбанізацією. Дослідження цього процесу 
було однобічно спрямоване на висвітлення інтернаціоналіза-
ції культурно-побутового середовища та формування в ньому 
етно культурних ознак «нової історичної спільності “радянсько-
го народу”». Упущення, вважаємо, дуже істотне, оскільки це пе-
ріод, коли в Україні відбувалися докорінна ломка традиційних 
основ усіх сфер життя (господарського, культурно-побу тового, 
релігійного, сімейного, громадського), нове соціальне струк-
турування населення з постійно діючою тенденцією не на ко-
ристь селянства, яке стало у відсотковому відношенні меншим 
від жителів міст і промислових осередків. Уже ці об’єктивні об-
ставини не могли не спричинити значні зміни в структурі й ха-
рактері новочасного фольклорного середовища – того ґрунту, 
на якому продовжує жити, функціонувати й розвиватися укра-
їнська народна творчість новітнього часу [3, с. 30–31].

Появу сучасного міського фольклору російський орієнта-
ліст і фольклорист С. Неклюдов пов’язав зі зміною ситуації 
у сфері культурних комунікацій, коли з’явилися принципово 
нові технології запису, зберігання, транслювання звуку і зобра-
ження. На його думку, перехід від природного до технічного 
способу культурної комунікації відтіснив на периферію давні 
культурні традиції, радикально змінив усталену систему етич-
них та естетичних цінностей, деякі фольклорні жанри пере-
творилися на «непродуктивні», словесні пам’ятки (наприклад, 
билина чи дума) [8].

До сучасного міського фольклору науковці зараховують:
– паремійні жанри (види комічної трансформації афориз-

мів, прислів’їв, приказок та інших паремій; велеризми, лінг-
вістичні ігри, псевдоетимологію, псевдопояснення абревіатур, 
анекдоти та їх цикли);

– міські наративи (міфологію, легенди, історичні та топо-
німічні перекази, демонологічні бувальщини, оповідання про 
аномальні явища й випадки з життя, міські чутки та плітки);

– міську лірику (пісні, шлягери, романси та їх цикли);
– писемний фольклор (графіті, альбоми, пісенники, «святі 

листи», «листи щастя»);
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– сучасний дитячий фольклор (страшилки, мовчалки,  
під сидки, прикмети, ворожіння, рукописні оповідання, 
тексто графічні загадки, підліткові альбоми-анкети, графіті, 
переробки- пародії тощо) [8].

Саме новітня складова фольклору, до якої належать вище-
названі зразки, є однією з найактуальніших для розуміння 
тенденцій сучасного побутування фольклору в межах міста, 
особливостей його творення й поширення за умов, коли в ролі 
«усного» фольклорного середовища виступають інтернет-
фору ми та соціальні мережі, а не лише процес безпосереднього 
людського спілкування.

Остання обставина спричиняє моментальне розповсюджен-
ня зразків такого «нового фольклору» не лише в середовищі 
молоді, але й узагалі серед інтернет-користувачів. «Ускладнен-
ня соціального буття людини, інформатизація, технологізація 
її діяльності, підвищення ролі раціональних чинників нерідко 
супроводжуються зверненням людини до втілених у народній 
творчості основ буття, у чому виявляються її намагання про-
світити серце і душу, звільнитися від агресії соціуму, відновити 
свої життєві сили» [8].

Особливо строкатим є фольклор соціальних груп, зокрема 
студентський, дитячий, альпіністський, лікарняні прикмети, 
фольклор спелеологів і транспортників, усна творчість міських 
субкультур і фольклор інтелігенції.

На сьогодні вивчення українського міського фолькло-
ру набуває нового імпульсу, оскільки залишається ще багато 
нез’ясованого, активно з’являються нові твори. Знання істо-
ричних і культурних надбань попередніх поколінь, збирання й 
упорядкування матеріалів щодо виникнення і трансформації 
сучасних міських наративів та відродження фольклорної тра-
диції необхідні як один з продуктивних напрямів фольклорис-
тичної науки, суголосної нашому часу.
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Оксана Бриняк 
(Львів)

ХРЕСТИННІ ПІСНІ:  
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ КОНТЕКСТ

У світоглядній парадигмі наших предків народження, разом 
з такими переломними етапами життя, як шлюб та смерть, змі-
нювало статус людини в соціумі. Перехід від одного суспільно-
го статусу до іншого супроводжував комплекс обрядів з яскра-
во вираженими захисною та сугестійною функціями. Метою 
родильних обрядодій та їхнього вербального супроводу – хрес-
тинних пісень, молитов, побажань, замовлянь – була успішна 
адаптація матері та дитини в новому статусі.

Назва «хрестинні пісні» походить від найменування уро-
чистого застілля після церковного хрещення новонароджено-
го – хрестин. Оскільки назва жанрово-тематичного підвиду 
пов’язана із церковним обрядом, можна дійти висновку, що 
вона з’явилася з приходом християнства. Також зафіксова-
но пісні «на похрестини», що їх виконували після святкової 
гостини. Проте на території України побутували й архаїчніші 
зразки хрестинної поезії – пісні «на родини», що їх співали 
жінки (родички, сусідки) під час відвідин породіллі, – у них 
збережено релікти язичницького світогляду [11, c. 6–7]. Вар-
то зазначити, що хрестинні пісні та пісні «на похрестини», по-
при наявність у них значної кількості християнських образів і 
мотивів, умі щують також язичницькі. Міфологічний світогляд 
язичницького періоду за загальними ознаками спільний для 
слов’янських народностей. Тому білоруська й українська хрес-
тинна поезія бере свої витоки з однієї міфологічно- поетичної 
основи. Збирачі українських хрестинних пісень зафіксували 
побутування цього жанрово-тематичного підвиду родинно-
обрядового фольк лору на Поліссі, Волині, Поділлі, Опіллі, 
Бойківщині, Лемківщині та Підляшші (за сучасним адміні-
стративним поділом це Київська, Чернігівська, Житомирська, 
Сумська, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львів-
ська та Тернопільська області). За відомостями білоруського 
фольклориста А. Федосіка, хрестинні пісні були поширені фак-
тично на всій етнічній території Білорусі [12, с. 21]. До того ж 
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стан збереженості   білоруської хрестинної поезії превалює над 
станом збереженості української. 

Питання класифікації хрестинної поезії на сьогодні – дис-
кусійне. На нашу думку, найоптимальнішою є класифікація 
Г. Сокіл, побудована на ідейно-тематичному принципі, за яким 
виокремлюють хрестинні пісні з величально-побажальними, 
гумористичними та застільно-бесідними мотивами [11, с. 8]. Із 
цим поділом перегукується естетично-функціональний прин-
цип класифікації білоруських дослідників, за яким виокрем-
люють чотири види хрестинної поезії: ритуально-заклинальну, 
величальну, гумористичну та бесідну [12, с. 35]. Хоча, скажімо, 
А. Іваницький визначає лише дві групи хрестинних пісень: за-
клинально-обрядові та величальні [4, с. 124–128]. Щодо жан-
рово-видової систематизації українських хрестинних пісень 
у збірниках минулого й сучасності, то упорядники зарахову-
вали їх до танцювальних, жартівливих, сатиричних та пісень-
нісенітниць, інколи виділяючи для них окрему рубрику «Про 
кумів» (чи просто – «Куми»). Це явище можна пояснити ві-
дірваністю більшості творів від власне родильної обрядовості. 
Проте зазвичай збирачі й упорядники народнопісенних збірок 
визначали хрестинну поезію як органічну складову родинно-
обрядового або ширше – обрядового фольклору, виокремлюю-
чи її в підвид «хрестинні пісні». Аналізуючи змістове наповнен-
ня пісень, їх можна групувати навколо тих чи тих дійових осіб 
родильної обрядовості: новонародженого, його матері, батька, 
кумів, баби-повитухи [11, с. 8]. Найчисельнішими й найпопу-
лярнішими є хрестинні пісні білорусів та українців, присвя-
чені двом останнім персонажам. Це неважко пояснити, адже 
найпочеснішими гостями на хрестинах були саме повитуха та 
хрещені батьки, з огляду на їх функціональну значущість в об-
рядових діях.

Спільними для білоруської та української хрестинної по-
езії є мотиви величання баби-повитухи. Повитуха як один із 
ключових персонажів хрестинних пісень, основний носій ри-
туального знання та виконавець обрядового дійства має особ-
ливий, сакральний статус у текстах хрестинних пісень. Про 
сакральність образу свідчить, зокрема, кількість волів, які, за 
текстом пісні, перевозили бабу-повитуху, а саме – дванадцять: 
«Ой і закладайте, ой і запрягайте / Та дванадцять волів, / Та й 
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одвезете нашу бабусеньку / У саменький двір» [15, с. 71]. На 
нашу думку, гіперболізація кількості тварин використовувала-
ся як прийом виявлення особливої шанобливості до особи по-
витухи. В іншому зразку хрестинної поезії в перевезенні баби- 
повитухи беруть участь аж шістнадцять пар волів: «Запрягай-
те, запрягайте / Да шестнадцять пар волів, / Да повезем бабу-
сеньку у пиво» [15, с. 70–71]. Цікаво, що в тій самій пісні кума 
перевозять чотирнадцять, а куму – дванадцять пар волів. Отже, 
в ієрархії соціальної значущості повитуха отримує першість.

Білоруські дослідники зараховують пісні про повитуху до 
заклинальних (ритуально-заклинальних) і величальних. За-
клинальні елементи яскраво виявляються в такій хрестинній 
пісні: «Бяжыць яна боса і без пояса, / Бяжыць яна скарэсенька, / 
Просіць Бога шчырэсенька: / – Дай жа, Божа, маëй унучцы / Ля-
гесенька, дабрэсенька, скарэсенька» [12, с. 36]. Незвичне, дещо 
іронічне вбрання повитухи підкреслює, однак, її щиру відда-
ність справі, адже вона поспішає приймати пологи, забуваючи 
про власний зовнішній вигляд. Аналогічні описи одягу повиту-
хи наявні також в українських зразках: «А бабусенька готову-
сенька – / В однім чоботі і без пояса» [13, с. 166]; «А бабусенька 
вибирається, / Іден чобіт, іден чобіток узувається, / Іден рукав-
чик удягається» [14, с. 41]. Повитуху величають за готовність 
у будь-який час прийняти пологи та за оперативність приго-
тувань до них: «Паскарусенька ўбіралася» [12, с. 36]; «А бабу-
сенька догадалася, / Швидесенько да й убралася» [13, с. 166]; 
«Бабуся біжить, аж земля дрижить» [8, с. 246]. Варто звернути 
особливу увагу на невід’ємні атрибути баби-повитухи, оскіль-
ки вони виразно вказують на зв’язок обрядодій та пісенності, 
наприклад, «простир», «сповиточок» [13, с. 166], «повивач» [8, 
с. 246] – полотно для сповивання, «подушечка», «пелюшеч-
ка» [14, с. 41], «пялëначкі» [12, с. 36] – пеленки. Трепетне став-
лення до повитухи відтворюється вживанням суфіксів здрібні-
лості-пестливості: «бабуся» [15, с. 71], «бабусенька» [15, с. 64], 
«бабуня» [8, с. 246] – в українській хрестинній поезії; «бабусеч-
ка» [9, с. 132; 12, с. 42], «бабуся» [9, с. 153], «бабачка» [9, с. 191], 
«бабка», «бабулька», «бабусенька», «бабушка», «бабка-любка», 
«бабка-любка вінаградаў цвет», «бабачка-галубачка», «багдан-
ная», «бабусюхна-любусюхна», «бабка – чырвоная рожа» [12, 
с. 42] – у білоруській. Хоча в білоруських піснях суфікси мо-
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жуть створювати й іронічний настрій: «Я б гэту бабку / Ды 
ў бабкі не ўзяў. / Я б гэтай бабцы / Чаркі гарэлкі не даў. / Як 
наша бабка / Таўчэ-меле, – нядужа. / Як па намëтку, – / Дасу-
жа, дасужа. / Як наша бабка таўчэ-меле, – кох-кох-кох. / Як па 
намëтку, – / Ох-ох-ох, ох-ох-ох» [9, с. 335].

Ефект величання досягається через використання низки по-
рівнянь та епітетів, які своєю чергою дають змогу реконструю-
вати народні уявлення про ідеальний образ повитухи. Часто 
вживають епітет «умненькая», який текстуально близький до 
означення «старенькая» [13, с. 166]. Епітет «старенькая», на 
нашу думку, позначає життєвий і професійний досвід повитухи. 
У білоруській хрестинній поезії баба-повитуха замальовується 
теж украй позитивно: вона «не гордая», «дагадзьліва і пагадзь-
ліва» («здагадная»), «клапатлівая», «мудрая» та «ўмелая» [12, 
с. 42]. Шанобливе ставлення до повитухи виказували, саджаю-
чи її на покуті – найпочеснішому місці за столом, адже на поку-
ті традиційно висіли образи. Місцезнаходження баби-повиту-
хи поетично обіграється в такому білоруському виразі: «Бабка 
на куце, як вінаград на дварэ» [12, с. 42]. Інформацію про став-
лення до повитухи можна зчитати з наступного виразу: «Як зо-
лат персцень шаруюць, так бабку шануюць» [12, с. 42]. Повага 
до баби-повитухи в білоруській хрестинній поезії особливо ви-
разно виказується словом «ганараваць» [12, с. 42]: «У нашага 
Іванькі / Вінаград на дварэ, / Пасадзіў ён ды сваю бабульку / Ды 
на самым куце. / Ой, частуе, ганаруе / Не для людей, – сам для 
сябе» [9, с. 286]. Певний зв’язок із цим білоруським предика-
том простежуємо в такому українському епітеті баби, як «гор-
дая» [13, с. 167], який, на нашу думку, позначає високий статус 
повитухи в соціумі.

Отже, повитуха – жінка старшого віку з відпрацьованими 
професійними навичками та непересічним розумом, яка займа-
ла вельми високе положення в соціальній ієрархії. У білорусь-
ких хрестинних піснях величання баби-повитухи та інших ді-
йових осіб відбувається шляхом опису їхнього вбрання («А на 
бабцы саян, / Ён шоўкам вышыван» [9, с. 239]) і констатації 
їхньої заможності («Бабулька, пахнучая м’ята, / Люблю цябе, 
што ты вельмі багата» [9, с. 241]). Украй промовистим є порів-
няння повитухи з «пахучою м’яточкою»: «Ой коли б я знала, 
коли б я видала, / Хто в мене бабусею буде, / Посадила б її та в 
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садочку у себе / Пахучою та м’яточкою» [15, с. 64–65]. Це свід-
чить про сердечне ставлення породіллі до баби-повитухи, адже 
м’ята – одна з найулюбленіших рослин українців. Таке саме 
порівняння повитухи з м’ятою трапляється і в білоруському 
варіанті вищенаведеної пісні – «Каб я знала, ведала»: «Бабуль-
ка, пахнучая м’ята». У тексті цієї пісні використано також інші 
порівняння: «чырвоная роза», «красачка, чырвоная нагодач-
ка» [12, с. 43].

У текстах хрестинних пісень баба-повитуха постає неви-
багливою в питанні плати за пологи, що, очевидно, виявляє 
скромність її характеру: «Наша бабусенька, наша голубонька / 
Та не пишна була, – / Узяла пирожок, ще й наміточку, / Сама 
й пішки пішла» [15, с. 71]. Тут повитуха не тільки скромна у 
виборі подарунків, вона ще й відмовляється від дванадцяти во-
лів, які б мали урочисто везти її додому. Також наявний у цих 
рядках присвійний займенник «наша» може вказувати на зара-
ховування повитухи до роду породіллі як вияв глибокої поваги 
та вдячності за її зусилля під час прийняття пологів. Водночас 
у багатьох білоруських хрестинних піснях повитуха висмію-
ється, проте незлостиво, доброзичливо, з легким кепкуванням: 
«Наша бабулька дай малімонка, / Не п’ець гарэлкі, кажыць, 
што горка» [9, с. 206]; «Сядзіць бабка на куце, / Як галубка у 
гняздзе» [9, с. 252]; «Упілася бабка, упілася, / За столікам зві-
лася…» [9, с. 316].

Вельми різноманітними є заклинальні формули в біло-
руських хрестинних піснях: загальні («А дай жа нам, Божа, / 
Хрэсьбіны згуляць / І вяселля даждаць» [9, с. 132]), тобто не 
вказується адресант (подібними є українські заклинання- 
побажання: «Зробив кумцьо кстины, / Дай, Боже, весьоля!» [14, 
с. 86]); ті, що належать чоловікові породіллі й скеровані до 
баби- повитухи («Ты, бабусечка, ты, любусечка, / А хадзі ка 
мне, паратуй мяне, / Ды дзве душачкі, твае ўнучачкі, / Адну – 
нараджоную, другую – суджоную» [9, с. 154]) та до породіл-
лі («Жана маладая, / Радасць мая дарагая, / Нарадзі ж ты мне 
сыночка, / Як ляснога сакалочка. / Нарадзі ж ты мне дачушку, / 
Як ясную сакалушку» [10, с. 225]); ті, що належать бабі-пови-
тусі і які можна трактувати як молитви («Дай жа, Божа, маëй 
унучцы / Лягесенька, дабрэсенька, скарэсенька» [12, с. 36]; 
«Апростай, Божа, да двух душачак: / Первую – нараждзëную, / 
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А другую – хрышчоную» [9, с. 153]). (Мотив приговорювання 
повитухою молитви наявний і в українських хрестинних піс-
нях: «Опростай, Боже, сі дві душечки – / Одну душечку охре-
щенную, / Другу душечку нарожденную, / Третю душечку й 
бабусеньку» [13, с. 166]. У цій пісні фігурують три постаті: по-
роділля, новонароджене дитя та сама повитуха. Існують варіан-
ти молитви з двома персонажами – породіллею і немовлям: 
«Розділи, Боже, дві душечки. / Одну душечку – на подушечку, / 
Другу душечку – на пелюшечку» [8, с. 246]; або лише з немов-
лям: «Розв’яжи, Боже, тую душечку» [14, с. 41].) Ці молитви 
в текстах пісень передують прийняттю пологів, адже повитуха 
промовляє їх у дорозі до породіллі, таким чином ілюструється 
поетапність обрядодій, що своєю чергою вказує на зв’язок ри-
туально-обрядового комплексу з його вербальним супроводом; 
інші молитви повитухи: «Судзі, Божа, майму дзіцяці да хрос-
ту, / Ад хросту судзі, Божа, да вянца, / Да ад вянца судзі, Божа, 
да жыцця» [9, с. 129]; «І дай жа, Божа, дзіцяці / Добрую долю 
ўбачыць: / І хлебавую, і салявую, / Трэцюю – здаровейкую, / 
А сілачку – багатырскую, / А волю – свабодную» [9, с. 128]; по-
бажання баби-повитухи: «Каб ета ды дзіцятка расло, / Каб яно 
шчасліва было» [9, с. 191].

Оригінальним християнським мотивом, пов’язаним з по-
статтю баби-повитухи, є мотив її зустрічі та розмови з Божою 
Матір’ю: «Ой попід терен та й доріжечка, / Ой туди ішла та й ба-
бусенька, / І без пояса, і босюсинька, / Здибала її Божая Мати: / 
“Куди ідеш, бабусенька, / Без пояса, босюсинька?”. / “Ой іду, 
іду та, Божа Мати, / Аж дві душечки ратувати: / Одну душечку, 
що в подушечці, / А другу душу, що в пелюшечці. / Я – в поду-
шечки, підведи, Боже, / А в пелюшечки – ти, Христи Боже”» [1, 
арк. 47–47 зв.]. Зацікавленість Богородиці діяльністю повиту-
хи є запорукою Божого благословення на вдалий перебіг поло-
гів. Варто зазначити, що функціональне навантаження подіб-
них молитовних формул, які супроводжують передпологові 
обрядові дії, – це не що інше, як намагання отримати Божу до-
помогу при пологах. Присутність же цих молитов у хрестинній 
поезії можна пояснити бажанням відобразити елементи профе-
сійної діяльності баби-повитухи в піснях, тобто вже де-факто – 
на гостині після церковного хрещення новонародженого «при-
гадати» приготування до пологів.
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В українських хрестинних піснях трапляється мотив само-
величання баби-повитухи: «Ой я собі баба на цілу країну, / 
Роблять на ня люди (2) пуд теплов перинов». Жартівливе ви-
значення свого статусу повитухою підкреслює значимість та 
урочистість події – народження нової людини. Крім того, ця 
пісня містить ефектні побажання: «Бодай здраві були людські 
коріночки, / Вби я пила з ними (2) усе пеленочки. / Та я собі 
уп’ю, хоч я й не п’яниця, / Аби наша дівка (2) – файна уддани-
ця» [14, с. 47].

Безсумнівно, важливим аспектом хрестинної поезії є ви-
світлення стосунків породіллі та баби-повитухи, позначених 
глибокою приязню й теплотою: «Ой що вишенька, що чере-
шенька / Білим цвітом цвила; / Наша Марусенька із бабусею / 
Хорошенько жила» [14, с. 37]. Хрестинна поезія з мотивом ве-
личання повитухи породіллею оперує низкою зворушливих 
звертань: «Бабусю ж моя милая, / Матюнко моя рідная» [15, 
с. 68]. Порівняння баби-повитухи з матір’ю свідчить про зна-
чущість ролі повитухи в житті жінки, а епітет «милая» підкрес-
лює ніжність їхніх відносин. Безпосередньою щирістю прой-
нята подяка породіллі: «Спасибі вам, бабко, за вашії руки, / 
Що визволили мене від більшої муки» [2, арк. 4]. Загалом усі 
ці поетичні засоби функціонально спрямовані на створення ве-
личального настрою пісні.

Традиційною платою, яку породілля обіцяла бабі-повитусі, 
були насамперед плоди аграрної діяльності: «коробочка сім’я», 
«коробочка бобу» [13, с. 167]; «коробочка проса», «коробочка 
гречки», «коробочка жита» [14, с. 43]; «грецька мука», а також 
«кубочок», «сива свинка» [15, с. 68] тощо. Цікаво, що в одній 
пісні з мотивом обіцяння винагороди бабі-повитусі наявні ряд-
ки, які, на нашу думку, містять ознаки сугестії, тобто самона-
віювання, спрямованого на вдалий перебіг пологів. За елемен-
том сугестії ці тексти наближаються до замовлянь: «Да бабуся 
моя старая, / Пороження моє легкоє» [13, с. 167]. Окрім того, 
ці рядки повторюються тричі, підсилюючи сугестійний ефект. 
Проте в іншому зразку хрестинної поезії наявне вже песиміс-
тичне передбачення перебігу пологів: «Да бабуся моя гордая, / 
Породіллє моє трудноє» [14, с. 43]. У білоруській хрестинній 
поезії трапляються тексти, у яких плату за пологи обіцяє чоло-
вік породіллі: «А Кірылечка да бабусю прося: / – Дам табе, мая 
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Іванаўна, / Чвертачку проса, / Дзяржы маю Хрысціначку / За 
белыя ручачкі, / Не задавай ëй, бабусечка, / Вялікія мучачкі. / 
Дам табе, (мая Іванаўна), / Чвертку грэчкі, / Падзяржі (маю) 
Хрысціначку / Пад белыя плечі» [9, с. 153].

Поширеним у хрестинних піснях є мотив обдаровування 
баби-повитухи батьком новонародженого. Традиційно за по-
логи розплачувався чоловік породіллі горілкою та грішми, 
що й проілюстровано в текстах хрестинної поезії: «Ой взяв 
Василько пляшку горілки: / – Ой то, бабуню, від меї жінки. / 
Пляшку горілки, сто злотих грошей, / Щоб мій синочок та й 
був хороший» [8, с. 246]. У вищезазначеній хрестинній пісні з 
величальним мотивом повитуха обирає як винагороду «пиро-
жок, ще й наміточку» [15, с. 71], відмовляючись від дванадцяти 
волів, які б доставили її додому. Таким чином виявляє скром-
ність  своєї вдачі.

Одним з найархаїчніших мотивів хрестинної поезії, який 
сягає своїм корінням язичницьких часів, є величання батька 
новонародженого в образі міфологічного коваля-деміурга – 
первинно культурного героя, який створював різноманітні 
атрибути людського життя [11, с. 9]. Величання в піснях такого 
типу здійснюється засобом подяки: «Ой спасибі тому ковалю, / 
Що сковав дитину / Під сюю годину» [15, с. 72]. У білорусь-
ких піснях просять Бога привітати коваля-батька: «Паздароў, 
Божа, каваля, / А што скаваў нам дзіця» [9, с. 111]. У ці вели-
чальні тексти, як правило, вплітаються еротично-жартівливі 
нотки, надаючи їм особливого колориту: «І в рученьки не ху-
кав, / І ніжкою не тупав: / І тепло, і добро / Кувати було» [13, 
с. 164]; «А ні ў ручкі не хукаў, / А ні молатам не стукаў, / А ў 
мяккіх падушках, / А пад цëплай дзяружкай, / Без молата, без 
кувадла, / А паглядзіш – дзіця ладна» [9, с. 111]. Вдало вико-
ристана тут ампліфікація зміцнює враження про важливість 
здійсненої «ковалем» «роботи» [12, с. 39]. Після десакралізації 
язичницьких текстів про коваля-деміурга основним призна-
ченням хрестинних пісень з похідним образом коваля-батька 
було створення позитивної веселої атмосфери на гостині після 
хрещення, оскільки сміх на хрестинах був ритуальним і мав за-
безпечити веселе й щасливе майбутнє новонародженому.

У текстах хрестинної поезії на чоловіка породіллі наклада-
лася вельми відповідальна функція запрошення баби-пови-
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тухи приймати пологи: «Ходить (Наталка) по валу. / Посилає 
(Миколу) по бабу» [2, арк. 2]. Як правило, у піснях цей похід по 
бабу-повитуху відбувається в неділю (сакральний для україн-
ців день) зранку (вільний від впливу негативних потойбічних 
сил час доби): «Ой у неділю дуже раненько / Біжить Василько 
по бабусеньку» [8, с. 246]. Предикат «біжить» указує на макси-
мальне докладання зусиль майбутнім батьком для створення 
оптимальних умов удалого перебігу пологів. Не лякає його на-
віть відстань: «Пішов, пішов мій миленький / Сім миль до гаю. / 
Сім миль до гаю, / Привів же він бабку» [2, арк. 3]. У дусі тради-
ційної народної лірики сформульовано звертання дружини до 
чоловіка: «мій миленький» [2, арк. 3]; «чоловіче мій, дружино 
моя» [13, с. 166]. У білоруських хрестинних піснях аналогічно 
посланцем до баби-повитухи є чоловік породіллі. Йому нале-
жить звертання-прохання заклинального типу, про яке вже мо-
вилося: «Ты, бабусечка, ты, любусечка, / А хадзі ка мне, паратуй 
мяне, / Ды дзве душачкі, твае ўнучачкі, / Адну – нараджоную, 
другую – суджоную» [9, с. 154]. Традиційно в текстах україн-
ської хрестинної поезії жінка відправляє за повитухою чолові-
ка, але трапляється також мотив відсилання породіллею листів 
до баби-повитухи, очевидно, з проханням про допомогу: «Ой 
як шле, да шле части листоньки, / Части листоньки до бабу-
сеньки» [15, с. 64].

У білоруській хрестинній поезії однією з основних підстав 
для величання чоловіка породіллі є його господарські якості. 
Наприклад, у пісні «Ой, дымна, дымна ў садзе» батько ново-
народженого славиться, бо в нього троє воріт у дворі, є «чаля-
дачка». Пісня вирізняється також незвичністю змісту: «Іва-
нічка» не хоче вертатися додому, коли йому повідомляють, 
що дружина народила сина («Сын у мяне хазяїн у дварэ»), але 
погоджується повернутися, коли довідується, що народилася 
донька: «Дачка ў мяне госцейка ў дварэ» [12, с. 40]. На перший 
погляд, зміст пісні не відповідає дійсним реаліям патріархаль-
ного суспільства, коли хлопчик був бажаною дитиною, оскіль-
ки він згодом разом з іншими представниками чоловічої статі в 
родині виконував основну господарську роботу. Проте, з іншо-
го боку, при вступі в шлюб син залишався в батьківській хаті, 
і поле переходило в його власність, тоді як донька йшла «в не-
вістки» в дім чоловіка. Відповідно, коли син створював свою 
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сім’ю, роль батька як голови роду дещо потьмарювалася. Це 
проілюстровано у вищенаведеній пісні. Усе-таки в більшості 
зразків хрестинної поезії білорусів син є очікуванішою дити-
ною, ніж донька: «Калі сынок – залатая калыбелька, / А калі 
дачка, дык луб’яначка» [9, с. 80]. В іншій пісні на прохання по-
роділлі дати їй соку чоловік відповідає так: «Калі сына, я мёду 
дабуду, / А калі дачушка, я й так абайдуся; / Калі сына, я й го-
рад пастаўлю, / Калі дачушка, з кажушкамі адпраўлю» [9, с. 64]. 
Таке різне ставлення до народження сина й доньки зумовлене 
насамперед нерівноправним соціальним становищем чоловіка 
і жінки, яке існувало до початку XX ст.

Також батько новонародженого величається через опис його 
багатих маєтків («У нашага Якімкі стаіць святліца брусава-
ная» [12, с. 42]; «Пасярод двара дый Іванавага / А стаіць цяром 
ды падрублены» [5, с. 19]) чи вродливу зовнішність. Останній 
прийом величання яскраво проілюстровано в пісні «Не цясовы 
церам стаіць»: хоч і не «пышан» «Кузёмка», але настільки кра-
сивий, що тут не обійшлося без впливу могутніх природних 
сил: «Ці не сонца яго раділа? / Ці не месяц яго ўзгадаваў? / Ці 
не зоры яго калыхалі? / Ці не звёзды яго трымалі?». Проте го-
ловну роль у його величній красі відіграли дбайливі батьки, 
брати і сестри. Риторичні запитання в цьому тексті емоційно 
зміцнюють сприйняття величі головного героя [12, с. 42].

Мотив величання породіллі базується передусім на оспіву-
ванні її пологових страждань: «Кому ніч мала, кому ніч мала, / 
Наший Маруси да за год стала» [15, с. 64]; «Лежить кумойка в 
лелії, / Єй крыжейки зболіли» [7, с. 133]. Варто звернути ува-
гу на локалізацію пологів у хрестинних піснях – це може бути 
«лелія», тобто ложе, також народження дитини могло відбува-
тися під плодовим деревом, що вкрай символічно – аналогія 
між плодоносністю природи та жінки: «Ой під вишнею, під 
черешнею – / Там Палажка сина вродила» [13, с. 166]. Окрім 
того, вишня (черешня), за народними уявленнями, – символ 
плодючості, продовження роду, краси молодої жінки. Ефект 
величання породіллі підсилюється мотивом підтвердження 
своєї вірності та любові чоловіком: «Не покину, моя мила, / Не 
покину, / Візьму тебе на рученьки, / Як дитину. / Візьму тебе 
на рученьки, / Ще й маленьке / І пригорну до серденька, / Бо 
миленькі» [8, с. 247]. Таку відповідь отримує дружина, подаю-
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чи чоловікові «чашу меду аж до стелі» та просячи не покинути 
її «молодої». У цій пісні породілля знаходиться «на постелі», 
а в іншому варіанті – за скалою, тримаючи «чашу вина за со-
бою» [6, с. 73–74]. На нашу думку, «скала» – це метафора тради-
ційної завіси чи перегородки, якою закривали ліжко породіллі, 
щоб убезпечити її та немовля від уречення. У хрестинних піс-
нях білорусів наявний мотив величання чоловіком своїх дру-
жини та дітей: «Жонка – пакраса мая, / Дзеткі – пацеха мая. / 
Жонка пакрасіць у піру, / А дзеткі пацешуць у даму» [9, с. 84].

Білоруська хрестинна поезія оперує також традиційним 
атрибутом величі, яким є багатий одяг – «бабры і чорныя са-
балі» [9, с. 86]. Наявність елементів пишного убранства в тек-
сті пісні підвищує соціальний статус породіллі. Однак у цьому 
самому зразку хрестинної поезії ідеалізований образ породіл-
лі потьмарюється розкриттям її реального суспільного стано-
вища: коли вона як пані загадала «пабіць кручкі» та повісити 
«бабры і чорныя сабалі», її розчарували, сказавши, що вона «не 
вяліка гаспажа», «паб’е кручкі» сама і повісить свої «бабры, са-
балі» [12, с. 40]. Проте виявлення реального становища селян-
ки не позбавляє породіллю величі в останніх рядках пісні [12, 
с. 40]: «Не вяліка гаспажа, – / Без баброў хараша» [9, с. 86].

Суфікси здрібнілості-пестливості додають тону ніжності 
та трепетності до образу молодої матері: «кумочка» [7, с. 136], 
«кумуненька» [3, арк. 73], «кумасенька» [6, с. 73–74], «маму-
сенька» [8, с. 247], «Марусенька» [15, с. 71], «Аўгінька, сэрца 
мае» [9, с. 87].

Білоруські хрестинні пісні, головним персонажем яких є по-
роділля, містять не лише величальний мотив, але й відомості 
про її стосунки із чоловіком, родиною, а також інші господар-
сько-побутові реалії. Ці твори – оповідного характеру, нерідко 
вельми тяжко визначити, чого є найбільше в пісні: величання, 
виявлення почуттів чи простого повідомлення про персонаж, 
його зовнішність, вчинки тощо [12, с. 40]. Існують також зразки 
хрестинної поезії білорусів з мотивом смерті породіллі під час 
невдалих пологів. Тужливий настрій таких пісень підсилюється 
образом дітей-сиріт: «Гараць свечачкі, усхліпаючы, / Плачуць 
дзетачкі, уздыхаючы. / – А вам, дзетачкі, мамкі не будзець, / 
Мне, маладому, другая будзець» [12, с. 42]. Оригінальним є мо-
тив хрестинної поезії українців, пов’язаний з недовірою чоло-

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



36

віка породіллі: «А наша кумойка в лелії, / А єй кумочко все не 
вірив. / Аж втоды єй кумочко звірив, / Аж му сокола на руки 
повила» [7, с. 136]. Очевидно, цей мотив базується на певних 
архетипних схемах мислення – батько признає дитину, беручи 
її на руки. Трапляються українські хрестинні пісні з мотивом 
прохання породіллею грошей у чоловіка на вивід (церковне 
очищення жінки на 40-й день після пологів): «Ой мій милий, 
милесечкий! / Дай золотий, золотесечкий. / Дай мені золото-
чок / Та на виводочок. / Нехай же я виведуся, / З бабусею про-
ходюся» [2, арк. 12].

Отже, компаративний аналіз величальних мотивів укра-
їнської та білоруської хрестинної поезії, пов’язаної з бабою- 
повитухою, породіллею та її чоловіком, дав змогу визначити ряд 
тотожних мотивів, а також простежити національні особливості 
хрестинних пісень білорусів і українців. Можна дійти виснов-
ку, що схожість мотивного фонду й елементів поетики пояс-
нюється спільним праслов’янським міфологічним світоглядом 
та архетипним мисленням, що становить підґрунтя художньо- 
образної системи української й білоруської народної словеснос-
ті, а також пізнішими культурними міжетнічні впливами. 
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Ольга Гуменюк 
(Сімферополь) 

УКРАЇНСЬКА ДУМА І КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ  
ДЕСТАН ЯК ФОЛЬКЛОРНІ ЕПІЧНІ ЖАНРИ

Дума – розлога оповідь переважно про реальні події істо-
ричного характеру, які, однак, набувають легендарно-симво-
лічного забарвлення. Це оповідь насамперед піднесено-пате-
тична, але при цьому медитативно-розважлива й пройнята ши-
рокою гамою мінливих емоційних переливів – від розвихреної 
стривоженості і до задушевної елегійності. Така чуттєва заго-
стреність і розмаїтість спричинилася до того, що цей власне 
епічний фольклорний жанр дослідники неодноразово назива-
ли епіко-ліричним або й навіть ліро-епічним. Відзначена емо-
ційна загостреність є суттєвим джерелом особливої художньої 
вишуканості цього жанру, його поетичності й музикальності.

Перші доволі ґрунтовні записи й публікації творів щодо 
жанру думи, здійснені на початку ХІХ ст. («Повести малорос-
сийские…», видані, як відомо, П. Житецьким значно пізніше, 
«Опыт собрания старинных малороссийских песней» М. Цер-
телєва – 1814, публікація –1819), жанрового означення «дума» 
не містили. Кобзарі, від яких записувано ці твори, означали їх 
як «невольницькі пісні», «лицарські пісні», здебільшого ж – як 
«козацькі пісні» або «козацькі псалми». Переважно, з огляду на 
це, чимало дослідників, зокрема й такі поважні, як К. Грушев-
ська, уважають термін «дума» умовним та випадковим, мовляв, 
М. Максимович увів цей термін у науковий обіг 1827 року під 
польським впливом, згідно з яким словом «duma» начебто на-
зивалися українські пісенні твори – як епічні, так і ліричні [6, 
т. 1, с. XIV–XV]. Читаюча суспільність, зазначає дослідниця, 
«називала всі українські пісні думами чи – з ніжности до рідно-
го слова – “думками”» [6, т. 1, с. XV].

У часи згаданих перших доволі ґрунтовних записів та пуб-
лікацій, себто на початку ХІХ ст., думова традиція почала вже 
занепадати. Вочевидь, у зв’язку із цим і зазнало певного забут-
тя жанрове означення відповідних фольклорних творів. Тож, 
мабуть, мав рацію академік В. Перетц, коли заперечив думку 
про довільність та умовність цього жанрового означення: «Як 
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до XVІІІ століття існували думи, так існував і самий цей термін 
у застосуванні до історичних українських пісень, складених 
нерівноскладовим віршем, що рецитували їх професійні бан-
дуристи-кобзарі» [цит. за: 2, с. 9]. Слід також підкреслити, що 
польські хроністи й дослідники термін «duma» вживали, спира-
ючись на те, що так називали відповідні твори самі українці, від 
яких їх було почуто [зокрема, див.: 13, с. 6]. Певною мірою під-
сумовуючи полеміку щодо походження терміна, М. Дмитренко 
звертає увагу на те, що, згідно з «Етимологічним словником 
української мови», неоднозначне слово «дума» досить пере-
конливо пов’язується з праслов’янським «дму, дую», до семан-
тичного гнізда якого входять польське слово «duma» (гордість, 
пиха) та болгарське «дума» (слово) [2, с. 9]. Дослідник також 
веде мову про певні паралелі між українськими  думами й епіч-
ними поетичними текстами південнослов’янського фольклору. 

Український фольклор і чи не насамперед дума, як слушно 
підкреслюють немало дослідників, має першорядне значення 
у формуванні неповторного художнього світу Т. Шевченка. 
«Згадаймо ж, – наголошує К. Грушевська, – заголовок <…> 
найбільшої української книги, що в нім автор прирівняв себе 
до одного з професійних народних співців» [6, т. 1, с. XVІІ].

Думається, до творчості Т. Шевченка можна звернутися і в 
контексті згаданої термінологічної полеміки. З огляду на на-
зву книги «Кобзар» припускаємо, що всі свої поетичні твори 
автор образно називав думами. Про це, вочевидь, свідчать і такі 
вірші, як «Думи мої…» (1840), «Думи мої…» (1848). Між тим, 
у поета є ряд ранніх віршів, написаних у фольклорно-пісенно-
му ключі, кожен з яких озаглавлений як «Думка»: «Тече вода в 
синє море…», «Вітре буйний, вітре буйний…», «Тяжко-важко в 
світі жити…», «Нащо мені чорні брови…». Переважна більшість 
інших ліричних віршів автора не має такої прямої і відвертої 
стилізації фольклорних мотивів, а відповідно, і не має власне 
фольклорного жанрового означення ліричного тексту, винесе-
ного в заголовок. Великі поеми Т. Шевченка, уміщені в першо-
му виданні «Кобзаря» 1840 року, і «Гайдамаки», і пізніші ма-
ють чимало спільного з художньою структурою і стилістикою 
дум, хоча здебільшого також дуже далекі від їхньої безпосеред-
ньої стилізації. Тож думами їх можна назвати лише в тому сим-
волічному сенсі, з яким пов’язується назва «Кобзар». Відтак 
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можемо говорити про певне, хоч і вельми своєрідне, відлуння 
в Шевченковій творчості цілком означених фольклорних жан-
рів, зокрема думи й ліричної пісні, що, власне, й ознаменовано 
відповідним рядком афористичного вислову з послання «До 
Основ’яненка» – «Наша дума, наша пісня…».

Як бачимо, Т. Шевченко чітко розрізняє думи й пісні як два 
окремі фольклорні родово-жанрові утворення. 

Це засвідчують і міркування оповідача повісті «Прогулка с 
удовольствием и не без морали», риси портрета і внутрішнього 
світу якого мають вельми виразний автобіографічний харак-
тер, що виявляється, зокрема, і в ставленні до думи як особли-
вого фольклорного жанру. Оповідачеві дума навіть наснилася:

«Буря, как миллионы невидимых чудовищ, ревела на прос-
торе. На фоне темных туч блестели стаями белые мартыны, а на 
белых скалах длинными вереницами уселись, как любопытные 
зрители, черные бакланы. Рев бури опустился, как будто, то-
ном ниже и стал ослабевать как усердный бас в конце обед-
ни. В густой и тихой октаве бури мне послышались грустно- 
заунывные мелодии нашей народной думы, “Думы об Алексее, 
пирятинском поповиче”. Мелодия сделалась слышнее, слова 
внятнее, и так наконец внятно, что я мог вторить поющему и 
голосом, и словами. И я вторил следующие стихи:

На морі синьому, на камені білому
Ясний сокіл квилить-проквиляє,
На синє море пильно поглядає,
З моря добич вижидає, виглядає…».

Оповідач задумав створити героїчну поему і шукав зразків 
для неї: «Перебрал в памяти литературы всех образованных и 
древних, и новых народов, кроме литературы санскритской и 
моей возлюбленной родной. Чудаки мы, в том числе и я. Недав-
но кто-то сравнивал наши, т. е. малороссийские исторические 
думы с рапсодами хиосского слепца, праотца эпической поэ-
зии. А я смеялся такому высокомерному сравнению, а теперь, 
как разобрал да разжевал, так и чувствую, что сравнитель прав 
и, со своей стороны готов даже увеличить его сравнение. Я чи-
тал, разумеется, в переводе Гнедича, и вычитал, что у Гомера 
нет ничего похожего на наши исторические думы-эпопеи, как, 
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например, дума “Иван Коновченко”, “Савва Чалый”, “Алексей, 
попович пирятинский”, или “Побег трех братьев из Азова”, 
или “Самойло Кишка”, или, или – да их не перечесть» [16, т. 4, 
с. 241–242].

Поет говорить про думу як про національний фольклорний 
специфічно епічний жанр, констатує перевагу в ньому історич-
ної героїки, відзначає властиву йому образну мальовничість і 
музикальність, до того ж, підкреслює його унікальність на фоні 
світової культурної традиції.

Актуальною проблемою досі залишається генеза думи, на 
закоріненість якої в традиції давньоруської культури зауважив 
М. Максимович, відзначаючи відчутну спорідненість зі «Сло-
вом о полку Ігоревім». Відомі міркування Ф. Колесси, який 
указує на ще давніші джерела, відзначаючи зв’язок дум з на-
родними голосіннями. Не можна не помітити багатьох спіль-
них рис дум та давньоруських билин, на що не раз звертали 
увагу дослідники. М. Грушевський вів мову про українське по-
ходження билин, зокрема Київського і Галицько-Волинсько-
го циклу, та, посилаючись на висновки українських і не лише 
українських дослідників, наголошував: «Билинний епос вияв-
ляє органічні зв’язки з українською усною словесністю, отже, 
не може вважатися твором якогось чужородного племені» [7, 
т. 4, с. 23]. Відтак видається непереконливим, принаймні одно-
бічним, визнання М. Дмитренком підсумкового твердження 
про неістотність билинних традицій для українського фольк-
лору. Дослідник зазначає: «Розглядаючи питання міжжанро-
вої дифузії, походження дум, їх творення і виконавства – праці 
К. Черемського “Шлях звичаю” (2002), Н. Малинської “Думна 
героїка. Канон. Література: Онтологія спадковості” (2001) та 
“Українські героїчні думи: Практикум. Навчально-методич-
ний посібник” (2005), В. Кушпета “Старцівство: мандрівні 
співці-музиканти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.)” (2007), сучас-
ні дослідники враховують і здобутки вчених ХІХ–ХХ ст. Зо-
крема, В. Кушпет переосмислив раніше визнану (здебільшого 
під ідеологічним тиском) спільність українських дум і росій-
ських билин, уважаючи цю тезу застарілою: билини за своїм 
етнічним світосприйняттям – виразники російської культури, 
тому “…будувати на них якусь давньоруську модель та ще й 
прив’язувати до них українські думи, намагаючись хоч якось 
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створити “спільну колиску”, – справа сумнівна й невдячна”» 
[2, с. 20]. Тут, очевидно, варто було б, так би мовити, відділити 
зерно від полови. 

Досить предметно, хоч і далеко не вичерпно, вивчена по-
етика дум, зокрема їхня художня структура. Ця проблема по-
всякчас привертає увагу дослідників – від М. Максимовича і до 
найновіших публікацій, зокрема М. Дмитренка й С. Грици. Уже 
при першому ознайомленні з думами насамперед упадає в око 
здебільшого не властива іншим жанрам поетичного фольклору 
їхня астрофічна будова. Віршований текст постає своєрідним 
відлунням невпинного життєвого плину. Суголосний динаміці 
відтворюваних переважно гостро драматичних подій, він сприяє  
як емоційній експресивності, так і медитативній розважливос-
ті їхнього осягнення. Разом з тим Ф. Колесса, а за ним й інші 
дослідники, звернули увагу на тією чи іншою мірою означені 
періоди (тиради, уступи) цього загалом вільного астрофічного 
віршованого плину, які, безперечно, засвідчують його своєрід-
ну структурованість. Вони в основному мають досить відчутну 
інтонаційну окресленість у музичному тексті, а також свою спе-
цифіку і в тексті словесному, сприяючи увиразненню окремих 
епізодів, портретних характеристик, ліричних відступів тощо. 
Ця специфіка, насамперед на прикладі конкретних творів, ще 
має стати предметом ґрунтовних досліджень. 

Особливої впливовості текстам дум надає вигадливе поєд-
нання довших і коротших рядків, чергування розмаїтих регу-
лярних ритмів з не менш розмаїтими ритмами вільного, не раз 
примхливого характеру, промовиста перевага парної дієслів-
ної рими, яка час від часу набуває значного поширення (стає 
кілька кратною), а також сполучається і часто по-своєму пере-
гукується з неримованими закінченнями рядків. 

Усе це свідчення тієї унікальності думи, про яку говорив 
Т. Шевченко, і на якій наголошував не один дослідник. Од-
нак ця безперечна унікальність не суперечить генетичній і 
типологічній пов’язаності українських дум зі світовою епіч-
ною традицією, зокрема з великими традиціями культур Схо-
ду. На цю проблему звертає увагу С. Грица, ведучи мову, зо-
крема, про певну пов’язаність українських дум з біблійними 
й християнськими текстами-співами, які, до того ж, нерідко 
побутували в українській культурі разом з думами [4, с. 47]. 
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Дослідниця також наголошує на зв’язку дум з іншими орі-
єнтальними традиціями: «Особливості просодії, топоніміка, 
характер квантитативного імпровізаційного співомовлення, 
засоби поетичного висловлення зближують думи з найдав-
нішими речитативними формами епічної творчості народів 
Причорномор’я та Близького Сходу. <…> За езотеричними 
ознаками мелодика українських народних дум зі специфіч-
ною ладовою імпровізаційною будовою подібна до східного 
макамату» [4, с. 33–34]. 

Ці міркування дослідниці підтверджують спостереження над 
кримськотатарським пісенним фольклором, насамперед над його 
поетичним епосом, представленим таким жанром, як дестан.

Кримськотатарські дестани можна поділити на два основні 
різновиди. Більшість із них – це любовні історії. Тут, попри 
провідну епічну оповідність, доволі відчутний ліричний стру-
мінь, а героїчні мотиви поєднуються із сентиментальними. Це 
такі дестани, як «Ашик Гаріп», «Керем та Аслихан», «Нар Ка-
миш», «Таір і Зоре», «Козукюрпеч» та інші. У цих фольклор-
них творах трактуються здебільшого сюжети, поширені в усьо-
му тюркському світі, тож власне кримських реалій тут знахо-
димо не дуже багато. Інша група дестанів пов’язана з художнім 
осягненням суспільно-політичних процесів. Ці дестани також 
включені в загальнотюркський контекст, одначе кримські ак-
центи набувають значно більшої виразності.

Особливе місце серед епічних зразків фольклору тюркських 
народів належить сказанню про Алпамиша. Відомий дослідник 
В. Жирмунський розглядає різні версії цього сказання – кун-
гратську, огузьку, кипчацьку та інші [9, с. 117–221]. Певні від-
гомони, історичні ремінісценції епохи дослідник убачає в кир-
гизькому епосі «Манас», а також у ногайлінських пам’ятках. 
Дуже цінні й змістовні, як підкреслюють науковці А. Кононов 
і Є. Мелетинський, дослідження В. Жирмунського в галузі 
вивчення ногайлінських (казахських, ногайських, кримських 
і т. п.) сказань про Ідіге та його нащадків [10, с. 9]. Як слушно 
зазначає сучасна дослідниця Л. Юнусова, у кримських сказан-
нях про Едіге відображена боротьба кримськотатарських ва-
тажків проти ханів Золотої Орди [18, с. 6]. 

Розглядаючи тюркський епос, відзначаючи в його наратив-
ній структурі поєднання віршів та прози, В. Жирмунський 
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удається до певної жанрово-стильової класифікації, указуючи 
на два типи такого поєднання: 1) основна частина оповіді, як і 
мови героїв, має віршовану форму, прозові уривки – це лише 
сполучні перехідні ланки оповідного типу; 2) оповідь цілком 
ведеться в прозовій формі, а віршовані партії містять слова 
чи пісні героїв (це, на думку дослідника, «народні романи» 
героїко- романтичного або суто романтичного характеру, які 
мають, у порівнянні з творами першого типу, більш пізнє по-
ходження) [9, с. 615–616]. 

Неважко помітити відповідний поділ і серед кримськотатар-
ських дестанів. Любовні історії, про які йшлося вище, – зразки 
другого наративного типу (особливістю кримськотатарських 
версій цих історій, мабуть, можна вважати те, що тут віршовані 
тексти – це майже завжди не стільки розмовні, скільки співочі 
партії). А оповіді, більшою мірою пов’язані з художнім осяг-
ненням суспільно-політичних подій, історичних процесів, зо-
крема й «Едіге», належать до першого наративного типу, більш 
давнього.

Найпопулярнішим зразком кримськотатарської народної 
героїчної оповіді (першого типу) є дестан «Чора-батир». На 
його основі композитор А. Рефатов свого часу створив першу 
кримськотатарську оперу, автор лібрето – О. Акчокракли [11, 
с. 279–302]. Маємо чимало версій цієї оповіді і ряд наукових 
розвідок про неї. 

Твір записаний у декількох варіантах. Окремі з них мають 
розгорнуту преамбулу, у якій викладаються події, пов’язані 
із життям Нарека, батька Чори. Непокірливий гордий Нарек 
убиває жорстокого хана й тікає з юною дружиною в ногайські 
степи, де, урешті, народжується Чора – гідний спадкоємець 
героїчних батькових традицій, такий же палкий і завзятий, та-
кий же поборник будь-яких проявів несправедливості. Він, до 
того ж, перевершує батька в масштабах своїх звитяжних ам-
біцій. Чора-батир дає разючу відсіч кривдникові його родини 
Алі-бею, а далі рушає за справедливістю в Казань. Так само, як 
і «Едіге», «Чора-батир», вочевидь, створювався в часи розпа-
ду Золотої Орди й унезалежнення Криму. Одна з версій дес-
тана «Чора-батир» подається в збірнику Я. Шерфедінова, де 
вміщено музичний і літературний тексти фольклорного тво-
ру [17, с. 15–18]. 
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Епічна піднесеність, певна монументальність героїчної опові-
ді невід’ємні від властивого їй глибинного драматизму, що межує  
з трагізмом. Цей драматизм виявляється, зокрема, у чіткому 
окресленні й контрастному протиставленні провідних персона-
жів та суттєвій ролі діалогів у наративній структурі тексту. Реп-
ліки персонажів здебільшого розлогі й тяжіють до монологів, 
які увиразнюють згадану монументальність і водночас надають 
оповіді яскравого ліричного забарвлення. Ці монологи розкри-
вають внутрішні переживання і прагнення персонажів, а також 
звернені до співрозмовників, спонукаючи їх до відповіді й дії. 

Скажімо, мати Чори-батира, який повертається з далекої 
мандрівки, звертається до сина з експресивним, помережаним 
гіркими зойками, перелічуванням усіх тих кривд, яких завдав 
родині лихий Алі-бей. Градація материних живописань здійс-
неної недругом наруги точно повторюється Чорою в його пізні-
шому зверненні до лиходія, тільки вже в іншому, не розпачли-
вому, а войовничому ключі:

Атымъы алдынъ, бересинъ,
Къоюмы сойдынъ, толейсинъ.
Нарекке къамчы тартдынъ,
Кунь корьмеген къардашыма, 
Шерьяткъа сыймаз сёзлер айтдынъ,
Буны немен толерсинъ?
  (Взяв коня мого – віддай,
  За зарізаних баранів заплати, 
  А за батька Нарика, періщеного батогом,
  За яснозору молоду сестру,
  Ображену нечестивими словами,
  Чим заплатиш ти?)

Чори-батирове завзяття не вичерпується помстою кривдни-
кові родини. Він спрямовує свій рішучий погляд удалину. На 
обрії вже не кривдник родини, а кривдник рідної землі, за пра-
ва якої герой вирушає змагатися в далеку Казань.

Піднесений поважний тон оповіді гармонійно узгоджується 
з речитативністю, яка в музичному тексті окреслюється макси-
мальним розвитком мелодійної лінії в межах кварто-квінтових 
ходів з використанням обігрування (оспівування) однієї ноти 
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(соль). Але за всієї інтонаційної одноманітності, суголосної зга-
даній піднесеній поважності, не втрачається яскраво виражена 
східна орнаментальність, означена зміною змішаних ритмів 
(чи не в кожному такті), характерним розспівуванням окре-
мих складів із зависанням останнього звука (фермата). Поєд-
нання простоти й вишуканої орнаментальності виявляється 
як у музичному, так і в літературному тексті. Розлога епічна 
монументальність раз у раз оживляється емоційними сплеска-
ми, експресивними інвективами, мальовничими штрихами, що 
допомагає розкрити глибинний драматизм оповіді, який, як за-
значалося, виявляється і в її своєрідній діалогічній організації. 

Кримськотатарські дестани романтичного характеру, у яких 
переважають любовні історії, не мають виразних аналогій з епіч-
ними творами українського фольклору. А от героїчні дестани, 
такі, як «Чора-батир», являють собою в цьому сенсі дуже «вдяч-
ний матеріал». Кримськотатарські героїчні дестани, пов’язані з 
художнім осягненням суспільно-політичних подій, за своїм за-
гальним характером, урочистою тональністю, образним ладом, 
речитативною манерою виконання близькі до українських на-
родних дум, на що звернув увагу ще на початку 30-х років ми-
нулого століття відомий український музикознавець-фолькло-
рист М. Гайдай [3, с. 101]. Цікаво, що дестани набули свого часу 
особливого поширення в ногайських степах, власне, на теренах 
українсько-кримськотатарського пограниччя. Очевидно, що й 
назва українського струнно-щипкового музичного інструмента 
кобзи не випадково співзвучна з назвою аналогічного музичного 
інструмента тюрків – кобуз, кобиз, відомого з VІІІ ст. Про це, зо-
крема, пише дослідниця О. Чернишева [15, с. 11–12]. Як бачимо, 
тут маємо широке поле для подальших досліджень. 
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Юлія Дядищева-Росовецька  
(Київ)

ПОВТОРИ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
ЯК ЛІНГВО-ПОЕТИЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ

У пропонованій статті ми розглянемо повтори в поезії 
Т. Шевченка на тлі лігвофольклористичних і лінгвістичних до-
сліджень цього стилістичного явища, головним чином, – укра-
їнських і російських. Поетичні контексти Т. Шевченка станов-
лять надзвичайно цікавий та інформативний матеріал саме в 
лінгвофольклористичному аспекті, оскільки він, геніальний 
поет та основоположник нової української літературної мови, 
був з дитинства носієм традиційного фольклору. Тому законо-
мірною видається поява в авторській поезії таких типових для 
фольклору прийомів організації тексту, як повтори. Як відомо, 
повтори – один з архаїчних засобів художньої організації текс-
ту словесного твору. До того ж це одна з фігур мови, яка слу-
гує для досягнення «виражального чи виражально-зображаль-
ного ефекту» [21, с. 459], а також для підвищення емоційно- 
експресивної ваги слів. 

Тому й не дивно, що повтори як стилістичний засіб здавна 
привертають увагу дослідників поетичної мови фольклору – 
принаймні не одне століття: поетику повторів у «Слові о полку 
Ігоревім» розглядав ще 1835 року М. Максимович (див. окре-
мий розділ «О повторениях» у розвідці «Песнь о полку Игоре-
ве» [13]). Він, за характеристикою М. Каган, досліджував деякі 
різновиди повторів як художній прийом: «Це запозичені з на-
родної поезії постійні епітети, які автор використовує не через 
бідність мови, але, скоріше, “від правильності уяви”» [8, с. 125; 
див. також: 11]. Окрім того, М. Максимович називав й найбільш 
очевидні повтори: «пить Дон шеломом», «О Руская земле! уже 
за шеломянем еси», «А Игорева храброго полку уже не кре-
сити». Значну увагу приділяв повторам О. Потебня [див.: 18]. 
Він писав: «Основа цього явища [повтору. – Ю. Д.-Р.] не в мет-
ричних вимогах, не в поетичних вільностях (які є або особис-
те перекручення мови, або архаїзм), а у властивостях думки»*. 

* Тут і далі переклад з російської авторки статті. – Ред.
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Ф. Міклошич серед восьми видів «повторень» називає ще й 
«зв’язок етимологічно споріднених слів» [15, c. 216], а також 
«повторення кореня» [6, с. 98].

У середині ХХ ст., тобто вже ближче до нашого часу, А. Ко-
валь зазначив: «Повтори того самого слова, як і інші типи збли-
жень, – явище, властиве насамперед народній пісенній твор-
чості <…>. Основне призначення повторів – підсилення експ-
ресії, створення певної стилістичної орнаментації» [11, с. 52]. 
Своєю чергою І. Чередниченко підкреслив: «Повтор окремих 
слів, словосполучень, речень, повнозначних і службових слів 
є одним із ефективних прийомів побудови розгорненого ви-
словлювання, особливо в художній мові, де повтор вживається 
як один із видів поетичних фігур» [22, с. 80]. Із цим не можна 
не погодитися. Далі він продовжив: «Концентруючи увагу на 
повторюваних синтаксичних одиницях, цей стилістичний при-
йом посилює їх художньо-зображувальні властивості і разом з 
тим служить засобом контекстуальної організації висловлю-
вання» [22, с.  381].

Загалом, до вивчення повторів науковці зверталися не 
раз у різних аспектах. Конкретним спостереженням на 
давньо руському літературному матеріалі присвячено працю 
Н. Демкової [5]. Деякі дослідники використовували «Сло-
во о полку Ігоревім» як полігон для дослідження повторів у 
пара фольклорному тексті. Це праці Д. Лихачова [12], Б. Гас-
парова [3] і Т. Ніколаєвої [17]. На матеріалі сучасної росій-
ської літературної мови розглядали останнім часом повтори 
Л. Завєріна [9], В. Чуглов [23] та інші. На жаль, менше цікавили 
дослідників власне фольклорні повтори. Праці Л. Гусарової [4] 
і Л. Невської [16] можна розглядати як маргіналії на берегах 
старої, але зовсім не застарілої праці А. Євгеньєвої [6], що ви-
йшла з друку півстоліття тому. Безумовно, не можна не вітати 
увагу до повторів у прозових жанрах вітчизняного фольклору 
Т. Жук, яка детально аналізує лексичний та синтаксичний пов-
тор в українській народній творчості на матеріалі українських 
народних казок [8]. 

Видається закономірним, що саме з аналізу повтору починає 
сучасний фольклорист С. Росовецький розгляд фольклорних 
прийомів художньої організації тексту у своєму ґрунтовному 
підручнику [19, с. 526], називаючи повтор, напевне, несправед-
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ливо, найпростішим, посилаючись на висновок Є. Мелетин-
ського, який уважає повтор «найдавнішою рисою фольклору, 
пов’язаною в генезисі і з наявністю ритму, і з вірою в магічну 
силу слова» [14, с. 19].

Автор фундаментальної монографії з описової лінгво-
фольклористики А. Євгеньєва [6] присвячує фактично все 
своє дослідження розглядові різних типів повторів: повторам 
прийменників, сполученням однокореневих слів, синоніміч-
ним сполученням слів тощо. На особливу увагу при вивченні 
повторів (зокрема повторів прийменників) заслуговують, за 
твердженням дослідниці, такі складні й переплетені аспекти, 
як: «а) питання традиції та питання історії мови, б) питання 
художніх стилістичних особливостей, в) питання відношен-
ня мови усних творів до діалектів, у царині розповсюдження 
яких живуть ці твори» [6, с. 20]. Другий розділ «Поєднання 
однокореневих слів та їх функції в усних творах» автор роз-
починає твердженням: «Різні види поєднань однокореневих 
слів в усній поезії прийнято розглядати також у числі “повто-
рів”» [6, с. 98]. 

А. Євгеньєва застерігає щодо надзвичайно вільного сьогодні 
застосування терміна «тавтологія» «і не лише стосовно сполу-
чень однокореневих слів» [6, с. 98], а й робить екскурс до історії 
питання, звертаючись до праць основоположників теоретичної 
лінгвофольклористики – О. Потебні й Ф. Буслаєва. Вони були 
прихильниками широкого тлумачення терміна «тавтологія», 
«включаючи до нього не тільки поєднання однокореневих слів, 
але й синонімію, яка ґрунтується на суцільному збігу значен-
ня». Так, Ф. Буслаєв серед інших стилістичних особливостей 
«народної мови» віддавав перевагу саме тавтології, яка «надає 
мовленню значної сили та натхнення або повторенням того са-
мого слова, або поєднанням двох чи трьох тотожних за значен-
ням» [цит. за: 6, с. 98–99]. 

В. Ващенко в останньому розділі монографії окреслює 
вживання тавтологічних зворотів як стилістичний прийом 
[2, с. 224] і наводить ряд ілюстрацій з українських народних 
дум. Автор пропонує широко розуміти тавтологію: «З фор-
мального погляду фразові тавтології бувають різноманітні. 
Знаходимо серед них такі, що в своєму складі мають прислів-
ники, підперті модифікованою тавтологічною формою, прик-
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метники, числівники тощо, так само підперті модифікованою 
формою» [2, с. 227]. Наведено ряд прикладів, серед яких і Шев-
ченкові рядки «Стоїть одним-одна хатина».

Тавтологія типова і для фольклорних творів: «Ой десь же 
ти, дівчинонько, з китаєчки звита, / Що ти мене подержала зве-
чора до світа. / – Хоч з китайки – не з китайки, з білого білила, / 
Ой тим тебе додержала, що вірно любила» [22, с. 421]. Або: «Ой 
я тую далекую мітлами замечу, / А до сеї близенької соколом 
полечу!» [21, с. 400]. 

Синонімію, про яку нагадує А. Євгеньєва, теж розглядають 
«як один із різновидів повторення» [5, с. 255]. Окрім того, лінг-
вісти, які інтерпретували синонімічні сполуки «поза текстом, 
ізольовано, як явище “мови”, визначають та пояснюють їх по-
різному, залежно від того, до якої категорії явищ вони будуть 
включені» [6, с. 255]. Сама ж А. Євгеньєва, спираючись на ідею 
О. Потебні, характеризує синонімічні пари, поділяючи їх «на 
три категорії, з яких для нас найбільш цікаві: “а) атрибутивні 
сполуки <…> і в) тождесловіє, у якому переважають власне си-
нонімічні сполуки”» [6, с. 255–256]. А. Коваль називає останнє 
явище складними словами синонімічного характеру: «...вони, як 
правило, творять разом нове значення або новий відтінок зна-
чення і проявляють тенденцію до формального об’єднання ком-
понентів. Такі утворення мають виразне фольклорне забарв-
лення…» [11, с. 151]. Уточнює дослідниця свою думку таким 
чином: «Компоненти синонімічних зближень, об’єднуючись, 
набувають одного значення. Однак у зв’язку з тим, що в мові 
абсолютних синонімів не дуже багато, значення цілого в біль-
шості випадків відмінне від значення складових частин і уточ-
нюється в контексті» [11, с. 151].

На тотожні сполуки часто натрапляємо в поетичних кон-
текстах Т. Шевченка, наприклад, це «коса-краса» [24, с. 263], 
«перси-гори» [24, с. 263], «думи-діти» [24, с. 283], «дівчина-
сиротина». Подібні «звичайні поєднання» широко засвідче-
ні в ліричних піснях із зібрання З. Доленги-Ходаковського: 
«козаченьку-соболю», «дівчино-серце», «ярами-борами», 
«Дунай- вода», «меду-вина», «вівса-сіна», «місяцю-перекрою», 
«дівчино- рибчино», «сад-виноград», «козаченьку-барвіноч-
ку», «нагаєчка-дротяночка», «чоботки-вишиваньці», «роман-
зіллє» тощо. Трапляються вони й у звертанні до ліричного 
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 героя пісні: « – Козаченьку-соболю! / Візьми мене, серденько,  
з собою» [21, с. 422]. 

До аналізу повторів на кількох мовних рівнях – фонетич-
ному, лексичному та синтаксичному – звертається В. Ващенко 
в різних розділах свого дослідження [2]. У розділі «Словопов-
тор як стилістичний прийом» він підкреслює: «Найяскравіша 
функція словоповтору – це художнє забарвлення. Повтор ство-
рює виразні художні властивості» [2, с. 212]. Окрім того, автор 
детально розглядає цей прийом і як засіб «зміцнення кількос-
ті», і як вказівку на тривалість дії, і як «ступеневе наростання 
ознаки», який також «увиразнює, чіткіше окреслює різнома-
нітність явищ при однорідних членах речення» [2, с. 213–214]. 

А от з наступною його тезою погодитися не можна, адже 
мово знавець, по-перше, підкреслює: «Повтор – характерне 
явище у фольклорних стилях» [2, с. 214]. Оце «фольклорні 
стилі» вже викликає занепокоєння; цю тезу в подальшому роз-
винула С. Єрмоленко у «фольклорний стиль сучасної україн-
ської мови». А по-друге, автор ілюструє свою тезу цитатами не 
з фольклорних творів, а з текстів української класичної літе-
ратури – творів П. Мирного, писаних літературною мовою – 
відіб раною, обробленою… Створюється враження, що ми по-
вертаємося до дискусії про ступінь використання мови народ-
ної у творах художньої літератури. 

З’ясовується, що це – не окрема випадкова обмовка, бо й далі 
натрапляємо на твердження: «Особливо яскраво виражений 
словоповтор у такому фольклорному жанрі, як народна пісня» 
[2, с. 215] (із чим не можна не погодитися), проте знов ілюстра-
тивний матеріал автор набирає виключно (!) з поезій Т. Шев-
ченка, причому не всі з поданих фрагментів взяті з творів, що є, 
за М. Коцюбинською, «імпровізаціями в народному дусі» або 
результатами «свідомої фольклорної стилізації». Аналогічно, 
як ілюстрації повтору в «мовних формулах» [2, с. 216] народ-
ної казки, В. Ващенко подає цитати з творів С. Васильченка й 
М. Вовчка і жодної справжньої – фольклорної. Нам видається, 
що некоректно беззастережно не розділяти тексти такого різно-
го походження – фольклорні й авторські, тим більше, що напри-
кінці розділу дослідник цитує деякі народні пісні [2, с. 217–218].

В. Ващенко, зокрема, зазначає, що «дуже багата українська 
мова на фонетико-стилістичні явища, що їх можна назвати 
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римованими звукоповторами» [2, с. 23]. І далі: «Такі звукові 
повтори чуються у двох пов’язаних словах, що стоять поряд 
або близько в реченні і творять так звану розмовну риму» [2, 
с. 23]. Щоправда, знову не можна погодитися з ілюстративним 
матеріалом, який наводить дослідник: тут варто було би пода-
ти приклади зафіксованого народного розмовного мовлення, 
а не цитати з поетичних творів класиків української літера-
тури ХІХ ст. Тим більше, що трохи далі автор цитує народні 
прислів’я із «Записок о Южной Руси»: «Ой рада б я стояти – / 
Не пускає мати з хати» [цитуємо за: 2, с. 26]. Або: «Темної ніч-
ки до свічки, / Ясного сонця до віконця» [цит. за: 2, с. 26]. 

Для нас важливо, що такі звукоповтори можна знайти й у 
поезіях Т. Шевченка: «Пішла собі / У палати спати. / Та не 
дійшла, довелося / В Дніпрі ночувати» [24, с. 377]. Уважає-
мо, що це стилістичне явище має фольклорне походження, 
адже виразні приклади звукоповторів трапляються й у народ-
ній ліричній пісенності, як-от: «Піду я межи гори. / Сам не 
знаю до котори: / Чи до тей, що в літници, / Чи до тей, що в 
спідници. / А в літници – роботници, / А в спідници – негід-
ници» [21, с. 400].

Далі В. Ващенко наголошує, що такі звукоповтори – «це 
своє рідні фонетичні формули, звукові ідіоми, що бувають часто 
досить влучні й поширені в процесі мовлення» [2, с. 23]. Проте 
важко погодитися з тим, що, наприклад, Шевченкове «тополі 
поволі» часто трапляється саме «в процесі мовлення»: «Сади 
рясні похилились, / Тополі поволі / Стоять собі, мов сторожа, / 
Розмовляють з полем» [24, с 267].

Окрему увагу приділяє тут В. Ващенко аналізу звуковідтво-
рень, підкреслюючи: «Звуковідтворення теж підкреслюється 
повтором. Фоноповтор – досить виразне явище» [2, с. 213; див. 
також: 2, с. 12]. Окрім цього, «звуковідтворення часто знахо-
дить собі підсилення в тому, що ставить поряд з собою в інших 
складових частинах слова аналогічні звукові елементи» [2, 
с. 14]. Часто на цей прийом натрапляємо в поезії Т. Шевчен-
ка: «“Задзвонили, задзвонили!” / Пішла луна гаєм» [24, с. 153]. 
Або: «Задзвонили в усі дзвони / По всій Україні» [24, с. 160]. 
Натрапляємо на подібні приклади і в нашій народній пісеннос-
ті: «По ярмарку ходила, / Голубонька курила. Гулю, гулю, голу-
бец, / Гулю, маленький. / Розсердився миленький» [21, с. 407]. 
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Або інший приклад: «Гей, дзюм, дзюм, як ми ся маєш? / Дай 
мені ту бандуру, що на ній граєш» [21, с. 419].

Варто також звернути увагу, на погляд В. Ващенка, і на ті 
специфічні повтори, які виникають у фольклорному пісенному 
тексті при використанні звуковідтворень. Наприклад, Б. Грін-
ченко наводить у своїх «Етнографічних матеріалах» такі рядки: 
«Заграй мені, дуднику, на дуду, – / Най я свою панщиноньку 
забуду» [цит. за: 2, с.  17].

Подібне звуковідтворення бачимо і в пісні «Ой на ставу, на 
ставочку дрібненькая ряска, / Чи чула ти, дівчинонько, як я в 
кобзу брязкав?» [21, с. 403]. Подібних прикладів у народній лі-
ричній пісенності чимало: «Ой зацвіла маківочка, зачала брині-
ти, / Іде козак од дівчини – починає дніти» [21, с. 430]. Особли-
во часто спостерігаємо звуковідтворення птахів: «Летит півень 
на сідало, кажет “кукуріку”, / Оставайся, моя мила, здорова до-
віку!» [21, с. 429]. Але якнайбільше – це варіанти відтворен-
ня голосу голуба: «– Прибудь, прибудь, козаченьку, рада тобі 
буду, / Я ж тобі, моє серце, як голубка, гуду» [21, с. 420–421] чи 
таке: «Ой поміж тими да туманами сиз голуб літає. / Він літає 
да гуркугає, голубки шукає» [21, с. 408].

У поезії Т. Шевченка лексичний повтор використовується 
часто – як повний, так і частковий. На фольклорний відповід-
ник до Шевченкового хрестоматійного «Думи мої, думи мої, / 
Лихо мені з вами…» [24, с. 124] натрапляємо в таких рядках: 
«Мислі мої мислі, / Докупи ся зійшли, / На серденьку стали, / 
Спатоньки не дали» [21, с.  403].

Типовими для усної народної пісенності вважаються повто-
ри, у яких другий компонент ускладнений додатковими мор-
фемами. Наприклад, у пісні «Ой місяцю, місяченьку, вийди за 
комору» саме другий компонент повтору ускладнений додат-
ковою суфіксальною морфемою -еньк: «Місяцю, місяченьку, 
і ти, зоре ясна, / Світи ж там на подвір’є, где дівчина красна» 
[21, с. 399]. Тотожний прийом, на думку М. Жовтобрюха [7, 
с. 114], часто трапляється і в поезіях Т. Шевченка. Справді: 
«Рано вранці новобранці / Виходили за село» [25, 18] або: «Ві-
тер віє-повіває, // По полю гуляє» («Перебендя») [24, с. 111], чи 
таке: «Та нашого злого пана / Кляла-проклинала» [24, с. 374]. 
М. Жовтобрюх окреслює повтори як «один із стилістичних 
засобів посилення експресивного й емоційного навантаження 
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слів і словосполучень у поетичному тексті» [7, с. 114]. Вико-
ристовуються вони для того, щоби «виділити якесь слово в ре-
ченні й надати мові психологічної напруженості» [7, с. 114]. Це 
спостереження можна тільки підтримати.

Окрім подвоєння («– а то тепер / Кисни в чорнилах! П’явки! 
п’явки! Може батько / Остатню корову…» [24, с. 277] або: «Очі! 
Очі! / Нащо ви здалися, / Чом ви змалку не висохли, / Слізьми 
не злилися?» [24, с. 268]) подекуди натрапляємо в поетичних 
контекстах Т. Шевченка і на повтори-потроєння: «...а он розпи-
нають / Вдову за подушне, а сина кують, / Єдиного сина, єди-
ну дитину, / Єдину надію! в військо оддають!» [24, с. 268]. Такі 
пов тори знаходимо й у рядках народної пісні: « – Скажи, скажи, 
дівчинонько, скажи да й правду, / Чи ти мене справді любиш, 
чи на здраду» [21, с. 420]. Це ж трапляється і в типовому фольк-
лорному опису-місці розгортання дії: «Ой під гаєм, гаєм, гаєм 
зелененьким / Пливе Дунай, чистий да бистренький, / А над тим 
Дунаєм явір зелененький, / Під явором, під явором коник воро-
ненький, / На конику сидить козак молоденький» [21, с. 417].

В українському пісенному фольклорі повторювані компо-
ненти можуть стояти поряд і бути виражені дієсловами: «Світи, 
світи місяцу, / Хоть з їдну нічку…» [21, с. 401]. Тотожну карти-
ну спостерігаємо й у поезіях Т. Шевченка: «Плавай, плавай, ле-
бедонько / По синьому морю – / рости, рости тополенько / Все 
вгору та вгору» [24, с. 117]. Ці компоненти у фольклорі можуть 
бути виражені й іменниками, як наприклад: « – Ой молодці, мо-
лодці, / Скажіте моїй дівоньці, / Нехай мене не любить, / Нехай 
своїх літ не губить» [21, с. 406]. Але ж і в Т. Шевченка знаходимо: 
«Утік!.. нема!.. Сина, сина / Батько одцурався!» [24, с. 107]. 

Повтори можуть також прийняти форму багатосполучни-
ковості, як наприклад, у народній пісні: « – Чи ти мені, дівчи-
но мила, / Чи ти що мні учинила, / Чи ти мні любощі дала, / 
Чи ти мнє очаровала?» [21, с. 400]. У Т. Шевченка знаходимо 
повторення тих же сполучників: «Чого ж тепер заплакав ти? / 
Чого тепер тобі, старому, / У цій неволі стало жаль – / Що 
світ зав’язаний, закритий! / Що сам єси тепер москаль, / Що 
серце порване, побите, / І що хороше-дороге / Було в йому, то 
розлило ся, / Що ось як жити довелося» [25, с. 95].

Щодо перспективи власне лінгвофольклористичної в 
українському варіанті тезаурусу поетичної мови фольклору 
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необхідно описати всі форми повторів, за можливості ви-
різнивши в них усі, що не трапляються у фольклорах інших 
слов’янських народів. Також дуже корисно було би вияви-
ти своєрідність повторів українського пісенного фольклору 
і в іншій площині, порівнюючи фольклорні тексти, з одного 
боку, з літературними, а з другого, – з фаховими записами бу-
денного мовлення. 

При подальшій розробці питання повторів фольклорно-
пісенного походження в поезії Т. Шевченка корисно було би 
розглянути й випадки, де не збігається вибір певних мовно- 
поетичних засобів цього ґатунку в народній поезії та в поетич-
ному доробку українського генія. 
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Людмила Іваннікова  
(Київ)

АРХІВ ГРИГОРІЯ ЗАЛЮБОВСЬКОГО  
В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ  
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

З друкованих джерел відомо, що архів Г. Залюбовського, 
невеликий за обсягом, після його смерті вдовою вченого був 
переданий Д. Дорошенку, який перший зробив опис цього 
зіб рання і опублікував окремі матеріали до нього в 1916 році 
[див.:1]. Окрім листів Г. Залюбовського до М. Максимовича й 
М. Лисенка і відповідей на них, як повідомляє Д. Дорошенко, 
серед його паперів зберігалося чимало українських рукописів, 
писаних як ним, так й іншими. Це: 1) «“Військова повинність. 
Короткий виклад устава про військову повинность для україн-
ського люду. Зложив М. К. 1874 року” [46 с. у восьму долю зви-
чайного аркуша. – Л. І.], 2) “Исторія України” [без імені авто-
ра, помічено роком 1864-м; 28 с.; цей рукопис мав такі розділи: 
“Переднє слово. Дещо про Вкраїну і про українців”, “Про те, як 
жили слов’яне й українці за стародавних часів”, уривок “Свято-
полк і Ярослав І Мудрий”. – Л. І.]; 3) рукопис твору моралістич-
ного змісту на кшталт “Листів до любязних земляків” Г. Квітки-
Основ’яненка, без спільного заголовка в трьох “Листах”: “Лыст 
першый. Про симейну згоду” [19 с. – Л. І.], “Лыст другый. На що 
лишный клад, колы в дитях лад” [20 с. – Л. І.], “Лыст третій. Ой 
диты мойи, диты! Любо б на вас глядиты, ой колы б вы булы в 
совити” [10 с. – Л. І.]; 4) “Грицько Гурчь або залицяння”. Комич-
на оперетка на дві дії. Соч. Швидкого Косаря. Без року [28 с. – 
Л. І.]; 5) “Охочий до кладу”. Комична оперетка у двох малюнках. 
Підписано Опанас Горобець. 1866 року, 15 травня [44 с. – Л. І.]. 
Писано все рукою Залюбовського; 6) “Казка. Переклад на укра-
їнську мову” [переклад відомої казки Салтикова-Щедріна “Про 
те, як мужик харчував двох генералів” (15 с.). – Л. І.]; 7) “Ничь 
на косарским коши” [оповідання А. Кащенка, 1884 р. (листопад, 
1884) (26 с.). – Л. І.]» [1, c. 105].

Далі Д. Дорошенко зазначає, що крім цих рукописів у папе-
рах Г. Залюбовського залишилося багато віршів, етнографічних 
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записів, топографічних заміток, статей російською мовою, як-от: 
«Записки по истории Малороссии. Составил Григорий Залю-
бовский, 1863 г. Май. Харьков», «Етнографічний матеріал – піс-
ні, слова, приказки, перекази та ін., передано до Етнографічної 
Комісії Українського Наукового товариства у Києві, – повідом-
ляє Д. Дорошенко. – Серед паперів збереглося кілька листів до 
Залюбовського од Д. Яворницького, Ол. Афанасьєва, Вас. Луки-
ча (редактора “Зорі”), лист якогось галицького діяча, що стояв 
близько до театральної справи зі Львова 11 грудня 1864 року – 
в справі переїзду до Львова якогось українського актьора і про 
надсилання українських пьес для Львівського театру» [1, c. 105]. 
Тут же Д. Дорошенко виявив лист П. Єфименка до невідомої 
особи (імовірно, В. Білозерського) з Архангельська від 12 люто-
го 1864 року, який також опублікував [1, c. 106].

Публікація Д. Дорошенка має для нас важливе значення, адже 
на сьогодні архів Г. Залюбовського не зберігся у своїй цілісності. 
Принаймні в Архівних наукових фондах рукописів та фонозапи-
сів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського (м. Київ) НАН України, у фонді Етнографіч-
ної комісії Українського наукового товариства в Києві матеріалів 
Г. Залюбовського не виявлено. Тут лише зберігаються два зшитки 
ранніх записів пісень, зроблених ним у Харкові 1862 року. Однак 
вони містяться у фонді Етнографічної комісії Наукового товари-
ства ім. Т. Шевченка (ф. 29-3, од. зб. 100, 95 арк.).

Певна частина згаданих Д. Дорошенком архівних докумен-
тів виявлена нами в Інституті рукопису Національної бібліоте-
ки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІРНБУВ). Їх можна 
систематизувати таким чином: біографічні матеріали, листу-
вання, конспекти лекцій з давньоруської та української історії, 
усноісторичні матеріали (меморати – спогади з історії міст і 
сіл), дорожні нотатки з описами різних населених пунктів, гос-
подарські, метеорологічні та етнографічні замітки, етнографіч-
ні описи окремих локальних традицій, культурологічні й теа-
трознавчі студії з історії українського театру в Харкові тощо. Із 
фольклорних матеріалів виявлено нами чотири зошити ранніх 
записів пісень та декілька казок, записаних у Новомосковсько-
му й Верхньодніпровському повітах (копії, «драгоманівкою», 
зроблені невідомою особою). Оце й усі документи, відомі на 
сьогодні в київських архівах.
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Тож зупинимося детальніше на окремих з них.
Перш за все неабияку цінність становить рукопис під на-

звою «Залюбовський Григорій Антонович (До біографії) Ма-
теріали». Зберігається він у фонді Всеукраїнської академії 
наук (ВУАН, ф. Х, № 4857). Папка озаглавлена таким чином: 
«Постійна комісія для складання біографічного словника дія-
чів України. Біографія Залюбовського Григорія Антоновича. 
23 арк.». Власне, це не є біографія, а спогади про вченого з ак-
центом на публіцистичну та громадську діяльність із додатком 
списку його статей, що подані до місцевих часописів. За зміс-
том можна встановити час написання розвідки – 1915 рік, а от 
щодо автора, то історик Г. Швидько припускає, що це міг бути 
ботанік, член Катеринославської вченої архівної комісії Іван 
Якович Акінфієв [3].

Не відзначається особливим багатством і листування Г. За-
любовського. В ІРНБУВ нами виявлено всього 10 аркушів лис-
тів ученого, частина з них – чернетки, які залишилися в його 
паперах. Серед них – листування з Південно-Західним відді-
лом Російського географічного товариства, з журналом «Ки-
ївська старовина», з проф. І. Березіним, редактором «Русского 
энциклопедического словаря», з Б. Грінченком та невідомою 
особою. Цей останній лист найдавніший, датований 24 черв-
ня 1863 року із с. Буймер Лебединського повіту Харківської 
губернії. З нього ми дізнаємося про важливий факт: 1863 року 
Г. Залюбовський працював домашнім учителем у пана Костян-
тина Маркова, поміщика цього села. Отже, тепер зрозуміло, 
яким чином Г. Залюбовський зробив таку численну кількість 
фольклорних записів у цьому селі [ІРНБУВ, ІІІ, 4092].

Листування з Російським географічним товариством (далі –
РГТ) належить до 70-х років ХІХ ст., власне, чернетки листів. 
У першому з них Г. Залюбовський просить надіслати йому періо-
дичні видання РГТ та повідомляє про наявність у нього метео-
рологічних спостережень, зроблених протягом 1868–1871 років 
у с. Ульянівці Новомосковського повіту (родинному маєтку), 
результати яких готовий надіслати до РГТ [ІРНБУВ, І, 12249, 
арк. 22–23]. Лист недатований, але, припускаємо, що це може 
бути 1872 рік. Інший лист, датований 29 грудня 1874 року, адре-
сований уже до Південно-Західного відділу РГТ в Петербурзі. 
Він супроводжував надіслані до Товариства етнографічні та ме-
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теорологічні матеріали, зібрані Г. Залюбовським на Катерино-
славщині. Це вибрані рішення волосних судів, що відображають 
народне звичаєве право, виписані з книг, які зберігали в Тома-
ківській, Федорівській, Солонянській і Михайлівській волос-
тях Катеринославського та Покровській, Лозоватській, Весело-
терновській волостях Верхньодніпровського повітів. Допису-
вач усвідомлював важливу наукову цінність цих документів  
[ІРНБУВ, І, 12250, арк. 24–25]. Окрім цього, Г. Залюбовський 
повідомляє про підняті з дна Ненаситецького порогу запорозькі 
гармати, просить надіслати йому програму для збирання етно-
графічних матеріалів та обіцяє організувати й координувати цю 
роботу на Катеринославщині.

Співпрацю Г. Залюбовського із часописом «Киевская ста-
рина» засвідчують два листи. У першому, від 15 листопада 
1887 року, він пропонує рецензію на якісь місцеві видання та 
висловлює глибоку стурбованість із приводу можливого за-
криття журналу [ІРНБУВ, ІІІ, 3856]. В іншому, від 2 лютого 
1888 року, адресованому до нового редактора О. Лашкевича, 
навпаки, радіє з приводу відновлення журналу та розширення 
його змісту [ІРНБУВ, ІІІ, 9893].

З листа Г. Залюбовського до Б. Грінченка від 16 грудня 
1896 року дізнаємося про те, що Григорій Антонович був од-
ним із засновників Катеринославської губернської вченої ар-
хівної комісії. Він, дізнавшись про заснування такої ж комісії в 
Чернігові, просить поділитися досвідом її створення, надіслати 
устав та звіт її діяльності, щоб використати це як методичну 
програму для власних дій. Найбільшою проблемою Катерино-
слава на той час була його ізольованість від наукових центрів та 
наукового життя. Приміром, як зазначає далі Г. Залюбовський, 
він випадково дізнався про фольклористичні видання Б. Грін-
ченка, тому щиро просить надіслати їх та обіцяє співпрацю в 
наступних томах [ІРНБУВ, ІІІ, 38160] (на жаль, ця пропозиція 
не була реалізована).

У листах до проф. І. Березіна, автора «Русского энцикло-
педического словаря», Г. Залюбовський настирливо вислов-
лює одне єдине прохання: надіслати йому це видання, яке він 
переплатив [ІРНБУВ, І, 12251, арк. 26–29].

Великий блок архівних документів стосується періоду на-
вчання Г. Залюбовського на історико-філологічному факуль-
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теті Харківського університету (1862–1864). Це конспекти 
лекцій з давньоруської історії та історії України, перші власні 
наукові спроби на цю тематику (як правило, компілятивні), 
публіцистичні статті. Вони дають цікаві факти про атмосфе-
ру в цьому закладі та загалом у Харкові на початку 60-х років 
ХІХ ст. Так, приміром, конспекти лекцій з давньоруської іс-
торії за 2 курс (1862) засвідчують дуже високий рівень викла-
дання предмета, що охоплював відомості з історії, етнографії 
(найновіші течії), міфології та обрядовості тощо [ІРНБУВ, І, 
21968]. З них же дізнаємося і про високий авторитет М. Косто-
марова в наукових колах та серед студентства. Важко було за 
таких умов не стати українофілом, народником, не взятися за 
вивчення етнографії та фольклору українців, за збирання лінг-
вістичних матеріалів, за дослідження минулого свого краю, на-
роду. Тож не дивно, що поряд з конспектами лекцій знаходимо 
виписки із джерел з історії України [ІРНБУВ, І, 2005, 15 арк.; 
І, 2006, 19 арк.; І, 2009, 4 арк.]. Цими джерелами були перші, 
опубліковані на той час, літописи – «Історія Русів», літопи-
си О. Рігельмана й Г. Граб’янки, «Записки о Южной Руси»  
П. Куліша.

Архівні документи цього періоду свідчать і про ранні заці-
кавлення Г. Залюбовського етнографією. Уже в студентські 
роки він зробив низку описів сіл (щоправда, фрагментарних і 
без ніякої програми; до них умовно можна зарахувати й дорож-
ні нотатки) зі спостереженнями над особливостями побуту та 
господарювання їх мешканців. Це описи 1863, 1867, 1868 років.

Цікавий рукопис із різними замітками, розпочатий у липні 
1863 року в с. Буймер. Він містить такі замітки: «Селения Ле-
бединского уезда», «Хозяйственные заметки», «Задача периоди-
ческих изданий», «Буймерские окрестности», «Села вокруг Буй-
мера», без назви, «Поездка в Ахтырку в июне 1863 года», «Пого-
да в Буймере летом 1863 года» [ІРНБУВ, І, 4829, арк. 1–17 зв.].

Замітка «Селения Лебединского уезда» є узагальненим опи-
сом кількох сіл, розміщених поблизу Буймера, – Артемівки, 
Золотарівки, Лосівки, Олешні. Усі вони лежать на схилі глибо-
кого яру, і передусім в очі впадає їх неохайний вигляд, якого їм 
надають небілені, обмазані жовтою глиною, рублені хати. Особ-
ливу увагу Г. Залюбовський приділяє одягу мешканців цих сіл, 
який має значний вплив російського костюма (зокрема, у но-
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сінні личаків замість чобіт і черевиків), адже ці села, тобто вся 
східна частина Лебединського повіту, межують з Курщиною, 
розташовані на пограниччі двох культур. Г. Залюбовський чи 
не один з перших в українській етнографії порушує проблему 
асиміляції росіян та українців, і не лише в матеріальному, а й у 
духовному плані. Г. Залюбовський подає фрагмент інтерв’ю на 
цю тему зі збереженням особливостей мовлення респондента: 
«Я спросил: “Зачем вы носите лапти?” – “Зати́м, що так носи́ли 
наші батьки́ і діди́”. “Разве ж оно так лучше? Ведь у Малорос-
сии так не ходят, а в “чоботях” чи черевыках?” – “То я б јх і 
дурно не наділа, бо в них жарко, а в лаптях вітрець провівае, 
свіже́нько…” – “То це ж так каца́пи носять. Це ви від них узя-
ли?” – “Э ні, у каца́пів не такі, не так зроблені!”» [ІРНБУВ, І, 
4829, арк. 2–2 зв.].

Вивчити проблему запозичень, на думку Г. Залюбовського, 
можна лише колективними зусиллями, для цього слід зібрати 
і ввести в науковий обіг якнайбільше живих фактів, і це най-
актуальніше завдання тих, хто проживає в середовищі народу. 
Принагідно Г. Залюбовський називає ще ряд пограничних сіл 
Сумського, Охтирського і Богодухівського повітів, у яких, на 
його думку, варто зробити дослідження такого роду.

Продовженням цього опису є ще два: «Буймерские окрест-
ности», «Села вокруг Буймер» та замітка без назви [ІРНБУВ, 
І, 4829, арк. 8–10]. Ідеться про села Ледяна, Верхолюдка, Пе-
чини. Однак дослідження асиміляції далі від опису верхнього 
одягу не йде, хіба що додається спостережена особливість гос-
подарювання (маємо на увазі участь жінок у польових роботах, 
зокрема в оранці сохою).

У замітці без назви  [ІРНБУВ, І, 4829, арк. 7–10] Г. Залю-
бовський описує унікальний випадок сватання російської дів-
чини до українського парубка з ініціативи її батька, що трапив-
ся в 50-х роках у Буймері: «Днем показался на улице пожилой 
великоросс, тащивший за собою небольшую ручную тележку, 
в каких обыкновенно торговки вывозят на базар хлеб и пр.; 
в ней сидела молодая великорусская девушка, совершенно 
взрослая и довольно красивая, хорошо одетая. Пожилой че-
ловек, возивший ее, был ее родной отец. Проезжая по улице, 
он окрикивал: “Поспела! Поспела!” – желая тем обратить вни-
мание женихов на свою взрослую дочь-невесту. Толпа мало-
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россов окружила того человека как диковинку» [ІРНБУВ, І, 
4829, арк. 7]. Результатом цього ритуалу стало знайомство та 
одруження з місцевим парубком. Шляхом розпитування Г. За-
любовський з’ясував, що дівчина походила з російських міщан 
м. Богодухова, і вона ж у розмові з місцевими дівчатами по-
відомила, що «у них усе так возять дівчат». Г. Залюбовський з 
недовірою, навіть скептично поставився до зафіксованого ним 
випадку, з огляду на те, що інформантка пізно приєдналася до 
юрби, що оточувала росіянина, і сама не чула, а передала роз-
повідь із чужих слів [ІРНБУВ, І, 4829, арк. 10]. У зв’язку iз цим 
зафіксований випадок не може ні спростувати, ні підтвердити 
інформації про сватання дівчини до парубка, поданої в «Опису 
України…» Г.-Л. де Боплана.

Це не єдина замітка в архіві Г. Залюбовського, присвяче-
на міжнаціональним взаєминам та асимілятивним процесам 
двох сусідніх народностей. Очевидно, ця проблема його дуже 
цікавила, бо в цей самий час він готував до друку матеріал, 
зіб раний іншою особою (а може, що й ним самим!) на тери-
торії Курської губернії, у селах Староскольського повіту. Ця 
«Этнографическая заметка» нещодавно опублікована нами з 
відповідним коментарем [див.: 2]. А коментар самого Г. Залю-
бовського до переданих йому матеріалів де в чому спирається 
на розглядувані тут етнографічні спостереження, зроблені ним 
у Лебединському повіті.

Ще однією категорією етнографічних записів, здійснених у 
60-х роках, є так звані «хозяйственні замітки». Одна з них – за-
писана в серпні 1863 року в с. Буймер інформація про спосіб 
сівби жита, щоб добре вродило: «Щоб лучче родило жито, тре-
ба ёго (озиме) сіяти з вівсом наполовину: удвое пошти більше 
візьмеш. Як посіеш ёго у осени, то і воно зійде, і овес ізійде, але 
як кинуть морози, овес вимерзне, а жито ні. Весною жито піде 
і густе, і рясне» [ІРНБУВ, І, 4829, арк. 6]. Інформатор (текст 
непаспортизований) повідомляє, що 1862 та 1863 років такий 
експеримент було здійснено в с. Буймер і мали врожай у півто-
ра рази більший, аніж звичайно (20–25, 5 кіп проти 14).

Інші «хозяйственні замітки», що стосуються «сіянки», за-
писані в Половиці (тобто Катеринославі) і датовані 1867 ро-
ком [ІРНБУВ, І, 2010, 8 арк.]. Тут зберігається інформація про 
техно логію вирощення кавунів у Старооскольському повіті 
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Курської губернії та старовинний спосіб соління огірків. Тут 
же зафіксоване й повір’я про те, що «редьку зімню» слід сіяти 
«на 10-ую пъятницю», «10-ою зветься та пъятниця, котра випа-
де десятою після Великодних свят» [ІРНБУВ, І, 2010, арк. 3].

У цьому ж зошиті зафіксовані кілька повір’їв про грім та про 
громову стрілку. Останнє – найоригінальніше, якщо врахува-
ти, що вірування ці були рідкісними вже й на середину ХІХ ст.: 
«Стрілку громову викопують глибоко у землі, заходить вона 
сажнів на два або й більш у землю і через сім літ виходить сама 
наверх. Тоді баби беруть її і хи́мородничають нею, жабунять від 
колючки, колють нею та шепчуть» [ІРНБУВ, І, 2010, арк. 14]. 
Усі три повір’я записані в с. Слов’янка Павлоградського повіту 
Катеринославської губернії.

Певну історико-етнографічну цінність має рукопис під на-
звою «Заметки о селениях (из поездки на следствия)» [ІРНБУВ, 
І, 2010, арк. 11], датований 1868 роком. Він торкається сіл Тро-
їцьке, Діївка, Тарамське Діївської волості, Кіньгрусть, Лугове 
Томаківської волості, Волоське Литовської волості, Неєндорф 
на балці Лишній та двох порогів – Вовнізького і Ненаситецько-
го (усі – Катеринославської губ.). Г. Залюбовський примітив у 
кожному селі щось особливе, характерне лише для конкретної 
місцевості. Так, у селах Троїцьке й Волоське він порушив улюб-
лену ним тему асиміляції українців з росіянами й молдаванами. 
Він звертає увагу на те, що росіяни с. Троїцьке носять україн-
ський костюм, здалеку їх і не відрізниш, а власні елементи одя-
гу зберегли хіба що в покрої чоловічої сорочки. Село Волоське 
населене в рівній кількості «волохами» і «руснаками» (так одні 
одних називають етнічні сусіди), які між собою спілкуються по-
українськи. Молдавани тут українізувалися до такої міри, що 
важко відрізнити їх від українців, лише видають себе інтонацією 
мовлення та його повільним темпом. Певну інформацію, дуже 
скупу, про відмінність звичаїв двох народностей (зокрема ве-
сільних) Г. Залюбовський записав з уст літніх молдаван.

У с. Михайлівці вчений описав новий на той час спосіб бу-
дівництва житла, так званий ча́мур – суміш землі, глини, піску 
та соломи. Подано докладну технологію виготовлення ча́муру 
та її застосування [ІРНБУВ, І, 2010, арк. 5–6].

Село Тарамське вирізнялося розвитком гончарства. На час 
обстеження в ньому проживало 38 гончарів. Г. Залюбовський 
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описав технологію копання глини, використовувані при її об-
робці інструменти, зафіксував термінологію цього промис-
лу [ІРНБУВ, І, 2010, арк. 7 – зв. 8].

У с. Кіньгрусть, на запитання до одного з підсудних, чи був 
раніше під судом, Г. Залюбовський почув розповідь про приду-
шення повстання селян у 40-х роках ХІХ ст. і висилку до Сибі-
ру [ІРНБУВ, І, 2010, арк. 9–9 зв.]. Село Лугове започаткували 
хутори запорожців Лугового і Сави Бардадима, які жили там 
ще на початку ХІХ ст.  [ІРНБУВ, І, 2010, арк. 10].

Цікаві замітки про Вовнізький і Ненаситецький пороги (до 
останнього подано навіть малюнок-схему розміщення каменів 
у ньому). У мові інформаторів трапляються рибальські термі-
ни, названо ряд топонімів та їх походження [ІРНБУВ, І, 2010, 
арк. 15 зв. – 17]. Наприклад, назва каменя «Лукашка» походить 
від того, що на ньому лоцман Лукашка ловив рибу і потонув.

Цікаві відомості про Катеринослав 30-х років ХІХ ст. дає 
спогад Онуфрія Осиповича Стешенка [ІРНБУВ, І, 4842, 2 арк.]. 
Він розповідає про стан заселення міста (зокрема, вулиці Ко-
зачої, балок Невінчаної та Жандармської, урочища Млинки, 
базарної площі, Троїцької гори, описує лобне місце та смерт-
ну кару злочинців). Спогад записаний російською мовою, не-
датований. Певною мірою він підтверджує фольклорну версію 
про те, що давня назва Катеринослава «Половиця» походить 
від слова «полуниця» – по балках, справді, була дуже велика 
кількість полуниць, які ходили збирати перші поселенці. Дея-
кою мірою ритуальний характер убачається в опису смертної 
кари: у день покарання злочинця вивозили з тюрми на чорно-
му возі, де він сидів на спеціально влаштованому високому си-
дінні, прив’язаний до спинки, з дощечкою на грудях з написом 
«каторжный»; повільно возили його по всіх вулицях міста (це 
супроводжувалося барабанним боєм) і лише після цього підво-
зили до «кобили» (ешафоту) для виконання вироку [ІРНБУВ, 
І, 4842, арк. 2].

Цікавою і цінною для краєзнавців Нікопольщини може бути 
чернетка статті «Исторические заметки по заселению Екате-
ринославского уезда» [ІРНБУВ, І, 4844, 13 арк.], написана в 
лютому 1893 року. На відміну від ранніх заміток, тут відчува-
ється рука зрілого, добре обізнаного зі справою вченого. Г. За-
любовський підготував до друку цінний архівний документ, 
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що стосується історії заселення м. Нікополя, – духовний за-
повіт одного з перших поселенців, настоятеля Свято-Покров-
ської церкви, протоієрея Григорія Крем’янського. Його батько, 
Григорій, був настоятелем Покровської церкви в Запорозькій 
Січі, а після її зруйнування, 1780 року, його перевели сюди, 
у тодішнє Микитине, або Микитин Ріг. У 1793 році збудував 
нову церкву замість старої, занепалої. Готуючи документ до 
друку, Г. Залюбовський подав обширну довідку про заселен-
ня краю (за друкованими та усними джерелами). Серед усних 
джерел – дві легенди: про губернатора Хорвата («Хорбута») 
і про запорожця Юрія. Перший сюжет (СУС, 2400) – рідкіс-
ний, незафіксований на Україні («Хорбут» просить у сусідів 
позичити трохи землі, за це виставляє їм 40 відер горілки, вони 
ж сказали: «Скільки за день об’їдеш конем, стільки й буде твоєї 
землі». Поки діївці (мешканці с. Діївка) пили й спали, «Хор-
бут» об’їхав усю їхню землю) [ІРНБУВ, І, 4844, арк. 2 зв.]. 
Багата на традиційні мотиви й легенда про запорожця Юрія 
(міф про доброго царя; герой має золотий одяг і золоту зброю; 
кінь героя падає на коліна перед царицею). Навіть сам заповіт, 
складений 10 березня 1842 року, хоч і має всю силу історичного 
документа, не позбавлений фольклорних елементів (перші по-
селенці живуть у куренях, виготовлених із сухої трави) [ІРН-
БУВ, І, 4844, арк. 10]. Навіть сам Г. Залюбовський, звіривши 
заповіт з іншими документами того часу, у коментарі зауважив, 
що його зміст не можна сприймати буквально. На його думку, 
найбільшу правдивість у заповіті має інформація про первісні 
способи займу й заселення, які практикувалися в колишньому 
Запорожжі [ІРНБУВ, І, 4844, арк. 12]. Утім, Г. Залюбовський 
наголошує на історичній вагомості подібних документів: «Это 
лучшие, вернейшие страницы народной памяти, нельзя не до-
рожить ими» [ІРНБУВ, І, 4844, арк. 12].

Ряд заміток Г. Залюбовського, написаних у період навчання в 
університеті, мають не науковий, а публіцистичний характер, тор-
каються проблем суспільно-політичних, педагогічних, культуро-
логічних. Однак їх об’єднує ідея народництва, боротьби за націо-
нальні інтереси в освіті, театрі, громадському житті. Дві замітки 
про народний одяг мають полемічний характер, спростовують 
нападки в пресі на студентів, які, з ідейних міркувань, носили тра-
диційний народний костюм [ІРНБУВ, І, 4833; І, 4828]. Водночас 
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молодий Г. Залюбовський чітко декларує ідею народництва як 
суспільно-політичної течії 60-х років ХІХ ст., найбільш живонос-
ної на той час ідеї, до якої звернули погляди всі пригнічені народи. 
Саме ця ідея спонукала до вивчення традиційної культури, істо-
рії, до збирання залишків старовини, у тому числі й фольклорних 
та етнографічних пам’яток. Тож і наукова праця самого Г. Залю-
бовського, власне, була втіленням у життя цієї ідеї.

В інших замітках Г. Залюбовський виступає за навчання 
сільських дітей українською мовою [ІРНБУВ, І, 4833, арк. 1], 
уболіває за долю українського театру («Малороссийские пьесы 
на Харьковской сцене») [ІРНБУВ, І, 4833, арк. 9–10 зв.; 13–19], 
зосереджує увагу на важливості місцевої періодики та її ролі 
в культурному розвитку провінції [ІРНБУВ, І, 4833; І, 4829]. 
(Відомо, що іще в студентські роки Г. Залюбовський став ак-
тивним дописувачем місцевих газет – Харківських і Катерино-
славських губернських відомостей, інших часописів, був автором 
численних кореспонденцій на злободенну тематику.)

Окрім цих описаних матеріалів, в ІРНБУВ зберігаються чо-
тири зошити пісень (понад двісті зразків), записаних Г. Залю-
бовським у 1862 і 1863 роках [ІРНБУВ, І, 1379–1382]. Це ранні 
фольклорні записи, зроблені в селах Буймер Лебединського 
повіту Харківської губернії, Ульянівка Новомосковського по-
віту Катеринославської губернії та в м. Харкові. Пісні несис-
тематизовані, подані українським правописом, можливо, були 
надіслані до Південно-Західного відділу РГТ (на маргінесах 
рукопису численні помітки, зроблені рукою І. Новицького). 
Рукопис підготовлений нами до друку.
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Світлана Карпенко 
(Біла Церква)

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА  
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Вивчаючи Т. Шевченка як фольклориста, збирача народних 
пісень, дум, легенд, переказів, анекдотів, прислів’їв та прика-
зок, не траплялося думки про те, що він міг записувати й казки. 
Незважаючи на скупість таких свідчень, професор-шевченко-
знавець П. Зайцев наводить свідчення, що Тарас Григорович не 
тільки знав багато казок, а й умів їх розповідати. «Зворушли-
вою була і його надзвичайна любов до дітей. Чужбинський уже 
й давніше мав нагоду придивлятися, як під час їхніх спільних 
прогулянок на Пирятинщині Шевченко, проходячи сільською 
вулицею, не раз підсідався в кружок до дітей і, осміливши 
боязке товариство, оповідав їм казки, співав дитячих пісень, 
що знав їх безліч, поважно робив пищики і швидко здобував 
прив’язаність усіх хлоп’ят» [3, с. 153]. 

Праця Т. Шевченка в Київській археологічній комісії та гео-
графічних наукових експедиціях полягала не лише в замальов-
ках карт та ескізах знахідок, а й у збиранні народних перлин 
усної творчості (словесної). «Шевченка як співробітника комі-
сії приділили до наукової археологічної експедиції професора 
Іванишева, що мав в околицях Хвастова розкопувати скицьку 
могилу – курган, знаний в народі під назвою Перепета… Шев-
ченко тут менше рисував, а більше виконував інше завдання: 
збирав народні перекази про могили й урочища тієї місцевости 
і зібрав багато дуже цікавих народних пісень, між іншими про 
Палія й Мазепу» [3, с. 157–158].

Працюючи паралельно, збирачі народної творчості обміню-
валися зібраними зразками фольклору. Відомо, що Т. Шевчен-
ко спілкувався і листувався з багатьма фольклористами і етно-
графами: Г. Квіткою-Основ’яненком, П. Кулішем, М. Гулаком, 
О. Марковичем, Марком Вовчком, М. Максимовичем, Є. Гре-
бінкою та з іншими. Можливо, з уст Т. Шевченка збирачі казок 
і занотували деякі сюжети, бо він багато де побував на Україні 
і спілкувався з простими людьми легко й невимушено. Як кри-
тик, у передмові до другого видання «Кобзаря» він натякнув на 
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порірву, що існує між народом і тими, що його нібито вивчають 
і списують: «Щоб знати людей, то треба пожити з ними, а щоб 
їх описувать, то треба самому стать чоловіком» [3, с. 167].

Серед вищезгаданих народознавців збирав та досліджував 
українські народні казки П. Куліш, і від нього Т. Шевченко 
міг чути думки з приводу теорії казки. Так, зокрема, у статті 
«Погляди на усну словесність українську» (1876) П. Куліш 
намагався типологізувати український казковий матеріал, ви-
діливши в ньому «три типіща»: 1) казки з прасвіту про змій та 
людоїдів; 2) «розважливі» (у значенні медитативності, філо-
софічності); 3) посміхові. Звісно, що думки з приводу видопо-
ділу жанру казки визрівали у вченого задовго до написання 
статті. Прослідковуючи сюжети українських казок, учений 
погоджується з антропоморфізацією в них певних явищ та з 
виявом морально-етичних норм українського народу. Із цього 
приводу П. Куліш зазначає: «…образи з надісторичного миру 
любить вона (казка) чоловічити, а в мирі людському розумові 
та правді дає верх над силою та пихою» [див.: 1, с. 221]. Ме-
тодологія вивчення казки неодноразово фігурувала й у дослі-
дженнях М. Максимовича і М. Костомарова, які були близь-
кими друзями поета.

Була б перебільшенням думка, що Т. Шевченко поклав на-
родну казку в основу своєї поеми «Наймичка», адже основною 
ознакою казки є її невідповідність оточуючій дійсності. «Ця не-
відповідність відмінна від тієї, що є в героїчному епосі – нере-
альне тут постає як гіперболізація; чи у баладах – незвичайне 
тут подається як потенційно можливе, згодом – як символ» [1]. 
Ні! Поет вміло використав структуру народної казки для об-
рамлення свого реального сюжету (зачин, просторово-часові 
константи казки, роль помічника та ін.). 

У жанрі казки сформувалося своєрідне ставлення до дійс-
ності, зокрема особливість хронотопу (часово-просторові 
зв’язки). Час у казці – поняття умовне: ні вік, ні часові періоди 
не простежуються. Герой – сталого віку. Зміна у віці відбува-
ється не через перебіг років. Це радше перехід з одного віко-
вого стану в інший: «коли чоловік постарів...», «і виріс із нього 
красивий парубок...» тощо. Герой проводить у дорозі 3, 5, 7, 9, 
12 років, але ніколи не вказується, що він змінюється, навпаки, 
він повертається додому таким, яким покинув свою оселю. Час 
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відлічується лише дією героя і ніколи не переривається, а тому 
безперервно пов’язаний із простором.

Простір у казці теж величина умовна. Тут ніколи не пода-
ється детальних описів природи, житла, оточення. Це – тло, 
на якому відбувається дія, що завжди перебуває в центрі ува-
ги. У багатьох творах простір ділиться на два виміри («цей» 
і «той» світ): реальність і «тридев’яте царство». Між цими ви-
мірами плинна межа: змій з’являється з потойбіччя як вихор, 
викрадає царівну, забирає її у своє володіння за мить, а героєві 
доводиться іти туди кілька років. Простір і час тут нерозривно 
пов’язані між собою: «Концепція єдності простору, в якому від-
буваються події, невіддільна від концепції єдності часу... Як є 
тільки емпіричний простір, є тільки емпіричний час, що вимі-
рюється не числами, днями, роками, а дією героїв. Тільки від-
носно до цієї дії час існує як реальний фактор оповіді, але сам 
по собі ролі не грає» [2].

Умовними є і казкові персонажі. Вони – типи, а не індивіду-
альності, відтак змальовуються загальними рисами, часто ідеа-
лізуються, звеличуються, гіперболізуються. Головні образи тут 
завжди антагоністичні: один уособлює добро, прекрасне; інший 
є втіленням зла, потворного. Звідси – усі їх характеристики: дії, 
учинки, наміри, мова тощо.

Відповідно до функцій, що виконують персонажі в казках, 
Л. Дунаєвська поділяла їх на добротворців, злотворців та знедо-
лених. Їх кількісне співвідношення у творах може бути різним, 
але будь-який образ, на думку дослідниці, потрібно віднести 
до однієї з трьох груп (роль кожного з трьох може змінювати-
ся: лисиця виступає переважно злотворцем, але може бути й 
добротворцем відносно людини та знедоленим щодо ситуації 
(лисиця в колодязі)). Знедоленими в казках мо жуть бути як 
добротворці, так і злотворці. Це позиція очікування. Скарб пе-
ретворюється на старого діда або шолудивого пса. Знедолені не 
показують свого справжнього обличчя. Його видно в критич-
них, кульмінаційних ситуаціях [2]. 

Ставлячи за мету простежити процес уходження народної 
казки у творчість Т. Шевченка, звернімося до аналізу його пое-
ми «Наймичка» [4, c. 135–149].

Структурно твір має казкові елементи. Наприклад, казковий 
зачин «Був собі дід та баба». У казках далі констатується «нуж-

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



72

да» старих (не було дітей, старі стали). Т. Шевченко ж поетично 
розширює стиснений простір, розтягує, збільшує, уточнює де-
кількома фразами прожите життя: «Ще змалечку удвох ягнята 
пасли, / А потім побрались, худоби діждались, / Придбали хутір, 
став і млин, / Садок у гаї розвели і пасіку чималу, – всього надба-
ли». Після опису стану родини констатується «нужда»: «Та діто-
чок у їх бігма / А смерть з косою за плечима». Яскравою ознакою 
сентиментально-романтичного періоду у творчості є зображення 
малих пастушків. Так званий «пастуший цикл» відомий і в поезії 
шотландця Р. Бернса, творчістю якого захоплювався Т. Шевчен-
ко, де образ пастушки і пастуха, як простих і щирих особистос-
тей, викликав певні асоціативні враження недоторканності і 
первинності. Такий ідеальний образ пари пастуха і пастушки, 
які стали заможними завдяки здруженій праці, є ідеальним осе-
редком для виховання дитини. «І дід і баба у неділю / На призьбі 
вдвох собі сиділи / Гарненько, в білих сорочках» – розширене 
змалювання початку дії. Поява дитини – «Стривай лишень! Чи 
чуєш? / Щось плаче / За ворітьми …мов дитина! / Побіжім лиш! 
Бачиш? / Я вгадував, що щось буде!.. – …Перед самим перелазом 
дитина сповита…» – як дива зумовлена вступом автора: мати, не 
маючи засобів до існування, підкидає дитину заможним старим.

Уходження матері в ролі наймички в родину, де росте її син, 
прирівнюється до появи помічника в казках. Дбайливе ставлен-
ня помічника-матері до знайди-дитини автор пояснює кровною 
спорідненістю: «Дивуються старі мої, / та моляться богу. / А най-
мичка невсипуща / Щовечір, небога, / Свою долю проклинає, / 
тяжко-важко плаче; / І ніхто того не чує, / Не знає, не бачить, / 
Опріч Марка маленького. / Так воно не знає, / Чого наймичка 
сльозами / Його умиває… Вона чує з тії хати, / Як дитина дише… 
Не зна Марко, росте собі, / Росте, виростає». Таємниця появи та 
поведінки наймички-матері збережена автором до кінця. Уже 
перед смертю Марко дізнається від Ганни, що вона йому мати. 
Драматична розв’язка пояснює всі попередні дії наймички.

Перехід Марка з дитини в дорослого також наділений каз-
ковим прийомом стиснення простору: «Чимало літ перевер-
нулось, / Води чимало утекло…».

Марко одружується на «панні у жупані». «Таку кралю висва-
тали, / Що хоч за гетьмана, / То не сором. / Отаке-то / Диво запо-
пали». Це – казкова царівна, вірна дружина і люб ляча мати.
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Марко «чумакує» – надовго відлучається з дому і неоднора-
зово. Символічним оберегом йому в дорозі стають куплені Ган-
ною в церкві предмети (ікона, шапочка) і молитви. Кількість 
походів наймички до Києва (до церкви), мабуть, символічна – 
вона спокутує свій гріх. Перший раз – коли Марко одружуєть-
ся. Другий-четвертий – зумовлені рядком «Тричі наймичку у 
Київ Катря проводжала так, як матір». П’ятий – «…і в четвер-
тий провела небогу аж у поле, до могили…». 

Після п’ятого походу Ганна тяжко занедужала і помирає на 
руках у сина. Відхід помічника в потойбіччя не наділений не-
земними особливостями. У казках, обдарувавши героя необ-
хідним та виконавши свою місію, помічник зникає в образі 
птаха, рослини (стає зозулею, тополею, лілеєю, калиною). Стан 
вічного сну як особливість смерті використано Т. Шевченком 
не випадково. Це – народнопоетичний спосіб пояснення пере-
ходу людської душі із цього світу в потойбіччя, елемент обряду 
ініціації: «Прокинувся, до матері, а мати вже спала…».

Образ Ганни наділений функцією дарувача. Повернувшись 
із останньої мандрівки до Києва, вона обдаровує всіх, окрім 
Марка («бо грошей нестало» – пояснює поет): «І хрестики, 
й дукачики, / Й намиста разочок / Яриночці, і четвертий з 
фольги образочок, / А Карпові соловейка / Та коників пару, / 
І четвертий уже перстень / Святої Варвари Катерині; а дідові / 
Із воску святого / Три свічечки…».

Образ діда, єдиного, хто лишається з початкових героїв – це 
символ постійності, первинний архетип роду. Це добрий геній 
дитинства Т. Шевченка (дід Іван), енциклопедія пам’яті поко-
лінь, історії українського народу. 

Драма людського життя, обрамлена в легку казкову позоло-
ту, не лишає нас байдужими до долі героїв, а сприяє ще глибшо-
му проникненню суті твору у свідомість. Мабуть, не випадково 
Т. Шевченко вдався до такого літературного прийому, не ви-
падково показав казковий та реальний простори в точках доти-
ку: зачин, початок дії, часові та просторові зміщення, образи й 
мотиви. Можливо, цим він хотів показати доцільність вивчен-
ня української народної казки та залучення її до української 
літературної традиції.
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Вікторія Карпович 
(Дніпро)

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ 
МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ  

НА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Початок публікацій з дослідження території Нижньої Над-
дніпрянщини датується XVII ст. Інтерес до фольклору та за-
цікавленість у збиранні фольклорного матеріалу, пов’язаний 
з різними науковими дослідженнями, був близький багатьом 
культурним діячам, історикам, письменникам, науковцям, ін-
телігенції. До того дослідники минулих часів мали можливість 
записати повноцінний пісенний матеріал, але підхід до проце-
су його збирання та методології був різний. Незначна кількість 
повноцінно зібраного й паспортизованого музичного матеріалу 
може дати розуміння мелодичного поля давніх зразків пісенної 
творчості. На жаль, певну частку творчого набутку, зокрема 
 мелодії Степової України, було втрачено. 

Пісня – це духовний витвір народної творчості, мистецька 
матерія, де поєднані слово й мелодія, дух і сила людей, грома-
ди, історія та мудрість багатьох поколінь. Через народну пісню, 
її сюжети й психологічні взаємовідносини героїв можна піз-
нати джерела національної психології та моральних поглядів 
на різні життєві ситуації, зрозуміти роль народної пісенності в 
суспільстві.

Першими на фольклорну спадщину регіону звернули увагу 
історики, які збирали й вивчали історичні пісні, легенди, і «цей 
фольклор учені ставили на один рівень з архівними докумен-
тами, а іноді навіть надавали йому перевагу. Такий погляд на 
історичні пісні та прозу тривалий час домінував в українській 
фольклористиці» [2].

Огляд історіографічних джерел про музичний фольклор 
Нижньої Наддніпрянщини та фольклористичну діяльність 
збирачів засвідчує незначну кількість повноцінно зібраного 
матеріалу (ноти й тексти з помітками про роль, час виконан-
ня, повна паспортизація). Треба згадати і про різні погляди на 
проблему збирацької праці, методику. Найбільше на результат 
вплинуло те, що фольклористи минулих часів базували свої 
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дослідження на стиках провідних напрямів фольклористичної 
науки – польської, російської та української.

Мета пропонованого дослідження – виявити тенденції роз-
витку музично-духовної спадщини Нижньої Наддніпрянщини. 
Народна пісня, її сюжетика, мелодика й характер виконання 
в різних регіонах дають підстави дійти висновків про етнічний 
менталітет, історичну пам’ять, свідомість та культуру кожного 
куточка України. Історично розвиток культури українського 
народу й локально Нижньої Наддніпрянщини – це процес не 
ізольований від культур інших народів, які впродовж тривало-
го часу проживають на цій території. Кожен регіон віками тво-
рить інваріанти самобутньої культури, успадковуючи духов ні 
надбання минулих поколінь, засвоюючи етичні й естетичні, 
етнопедагогічні та культурологічні цінності народної творчості 
різних етносів.

Звертаючись до історії вивчення народно-музичного фольк-
лору Півдня України, до якого входить і Дніпропетровська об-
ласть (раніше – Катеринославська губернія), слід зупинитися 
на історії дослідження збирання та осмислення народної твор-
чості, зокрема пісенного матеріалу.

На однобокість вивчення фольклору, музичного матеріалу 
народної пам’яті Півдня України у своєму дослідженні звертає 
увагу Л. Іваннікова. Науковець зазначає, що матеріал, який за-
писували на цій території наприкінці XVIII – у першій поло-
вині XIX ст., висвітлював роль козацтва в житті автохтонного 
населення Степової України [2]. Проте саме з нього починаєть-
ся дослідницька практика, і цей матеріал можна зарахувати до 
першого періоду. Початок класифікації перших фольклорис-
тичних матеріалів за жанрами та особливостями намагалися 
робити історики-теоретики, які вивчали цей край: І. Срезнев-
ський, А. Скальковський, М. Костомаров (кінець XVIII – поча-
ток XIX ст).

«Поза увагою перших наукових розвідок залишились жан-
ри та послідовність свят календарно-обрядової пісенності та 
традиції, не залишивши згадки про такі жанри, як веснянки, 
русальні, купальські, жниварські, псальмі, дитячий фольклор, 
величально-зимову театралізацію та ін., не даючи науковцям 
можливості порівняння, та відповіді про побутування на цій 
території відповідних жанрів» [2]. Однак відсутність фактич-
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ного матеріалу зазначеного періоду не дає права стверджувати, 
що такі жанри не існували. На нашу думку, саме побутуван-
ня цих жанрів невід’ємне від традиційного життя пересічного 
українця того часу – людини, яка займалася аграрною діяль-
ністю, керуючись річним календарним циклом. 

Таке ставлення тогочасних дослідників до цінності історич-
ного фольклорного матеріалу й відокремлення його від загаль-
ного пласту обрядового фольклору свідчить про те, що історики 
хотіли насамперед висвітлити період козацтва та звернути увагу 
на нього як на унікальне українське явище, обґрунтувати теоре-
тичним матеріалом історичної пам’яті українського народу. 

Другий етап вивчення фольклорної традиції регіону 
пов’язаний з іменами та дослідженнями таких учених, як Г. За-
любовський, І. Манжура, Я. Новицький, Д. Яворницький (їхню 
роботу вивчали В. Білий, В. Бабенко, М. Шубравська та ін.). 

На межі XIX–XX ст. до збирання, вивчення й узагаль-
нення регіональної народної музичної творчості долучилися 
Музично- етнографічна комісія й етнографічний відділ Росій-
ського географічного товариства завдяки програмі роботи з 
інформаторами та респондентами (записи православних свя-
щеннослужителів того часу). 

Третій період заглибленого й теоретично обґрунтованого 
дослідження починається не тільки з вивчення вербальних 
текстів, але й із запису повноцінних музичних зразків, які ре-
презентують мелодичний код, чуттєві, мовно-артикуляційні й 
виконавські особливості території Нижньої Наддніпрянщини. 
У своїх розвідках до різних методик запису вдавалися А. Мет-
линський, М. Цертелєв (записували думи початку XIX ст.), 
М. Максимович, О. Ліньова, Леся Українка, М. Лисенко та ін.

З іменами цих науковців пов’язані дослідження в галу-
зі музичної фольклористики. Кожен з них розумів цінність 
первинного фольклорного матеріалу, поєднання двох текстів 
(музичного і словесного), співвідношення мовних та вокально- 
виконавських акцентів, які доповнюють характеристику різних 
часових пластів і культурологічної трансформації суспільства, 
увиразнюють ознаки, що поєднують психотипи сучасників і 
далеких пращурів. 

На початку 20-х років XX ст. музикознавець Б. Асаф’єв напо-
лягав на вивченні народного музичного мистецтва як «музики 
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конкретного соціального середовища». І вже тоді зародилося 
нове наукове відгалуження музичної фольклористики – порів-
няльна фольклористика.

Якісний і методично узагальнений матеріал накопичувався 
від початку століття, але розвиток і дослідження в галузі му-
зичної та порівняльної фольклористики розпочався в другій 
половині XX ст. Це четвертий період музично-теоретичного 
дослідження народної пісні Нижньої Наддніпрянщини, що 
його проводили Д. Яворницький, А. Канощенко, І. Березов-
ський, О. Дей, А. Іваницький, В. Сокол. 

30-ті роки XX ст. позначилися початком процесів культур-
ної асиміляції, продовженням вектора Російської імперії «по-
ступове злиття національних меншин з етнічною більшістю» 
та форсуванням концепції «радянського фольклору», згідно 
з якою лише новотворчість була легальною (групи компози-
торів на основі народного історичного матеріалу створювали 
псевдонародний пісенний продукт, зокрема думи про Леніна, 
Сталіна та ін.). Головною в цей час стала творчість керованих 
владою трудових мас, створювали нові правила поведінки лю-
дини в суспільстві, відбувалася культурна переорієнтація, що 
мала стати співзвучною з офіційною ідеологією. Таким чином, 
суспільству на в’язу вали нові канони псевдонародної творчості. 

Як характеризує цей період один з дослідників історичних 
питань М. Дмитренко, «суспільно-економічні праці К. Марк-
са почали штучно залучатись у царині гуманітарних наук. 
Насаджене силоміць марксистсько-ленінське вчення у галузі 
фольклористики призвело до великої кількості помилок. Тво-
ри словесності розглядались як вираження класових інтересів 
“трудового народу”. Внаслідок цього фольклористика стала 
вульгарно політизованою, ідеологізованою, здобутки багатьох 
передових вчених минулого названі “реакційними, буржуаз-
ними”, а багатьох дослідників (в тому числі П. Чубинського, 
М. Грушевського, С. Єфремова, О. Потебню та ін.) проголоше-
но “ворогами народу та соціалістичної держави”» [1].

М. Дмитренко підтверджує також факт керованості творчого 
«народного» процесу: «Багато наукових праць та авторів було 
знищено, багато були несправедливо забуті. Поряд з антинаціо-
нальними ідеями було внесено цілий ряд текстів так званого 
“радянського фольклору” (таких, як думи про Леніна, Сталіна, 
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думи про партію, твори про досягнення колективізації та со-
ціалістичного будівництва тощо), які за найелементарнішими 
законами розвитку усної словесності, не говорячи вже про істо-
ричне тло, не могли з’явитись у народному середовищі. Тексти 
вульгаризувались, висувались ідеї про Київську Русь як “ко-
лиску братніх народів” (українського, російського, білорусько-
го), ряд українських дослідників називались російськими» [1].

Одним з пунктів виконання плану з формування нового 
мислення XX ст., народної самосвідомості було створення в 
1940-х роках базових навчальних закладів (зокрема училищ 
культури) для культурно-професійної переорієнтації сільської 
інтелігенції та підготовки керівників художньої самодіяльнос-
ті. Саме такі навчальні заклади, де виховували працівників 
культури з новим ідейним наповненням та новими естетич-
ними, музичними знаннями, які працювали безпосередньо з 
трудовим населенням на селі й у містах, поклали початок руй-
нівного перетворення народної свідомості, змінили вектори 
народно-музичного мислення та творчої свідомості всіх націо-
нальностей Нижньої Наддніпрянщини та групи автохтонного 
населення, яке на той час складало половину населення регіону. 

Період індустріалізації Радянського Союзу відкрив сторін-
ку міграційних процесів, зокрема швидкоплинної, у багатьох 
випадках примусової міграції сільського населення із села в 
місто. Зміна праці, способу життя, звичок переродила став-
лення до культури народної традиції кожного регіону України. 
Як наголошували ідеологи, новий час створював нові моделі, 
а старі видавалися немодними, відсталими, непотрібними. 

У середині 1930-х років змінився сенс понять «народ», «на-
родний», «народна творчість», яким тепер надавали особливо-
го нового патріотичного змісту. При тому проблема соціальної 
диференціації фольклору відступила на другий план, фольк-
лорний спадок чи знання поколінь у рамках загальнонародно-
го за своїм змістом мистецтва вже розподілялися на фольклор 
християнський і робочий, дозволялося існування солдатських, 
бурлацьких, козацьких, чумацьких та інших пісень як жанрів 
пригніченого пролетарія.

Повертаючись до історії дослідження музичного матеріалу 
Нижньої Наддніпрянщини, розглядаючи, систематизуючи зі-
брані впродовж більш ніж століття народні пісні, констатуємо, 
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що тільки повноцінний, первинний фольклорний матеріал дає 
можливість узагальнити процеси розвитку, побутування на-
родних музичних жанрів, динаміку і статику, відродження й 
занепад національних ознак, які зберігають мовно-мелодичні 
коди кожної території, ментальні особливості її жителів. Усі 
ці характеристики втілює національний феномен – українська 
народна пісня. 

Вивчення питань регіональної народної пісні та її побуту-
вання в Дніпропетровській області як частині Нижньої Над-
дніпрянщини є актуальним напрямом досліджень загально-
української музичної фольклористики, який розробляли 
наукові комісії пісенності ВУАН (1925–1928) та науковці І. Бе-
резовський, О. Правдюк, Н. Шумада (1970–1990-ті рр.). 

Поглиблення знань про сучасний стан народної пісні та ре-
альну ситуацію побутування, функціонування, новотворення 
регіонального фольклору на межі XX–XXI ст. є доцільним і ак-
туальним у процесі глобалізації культурного середовища. Уза-
гальнення й вичленовування збережених мелодичних ознак (як 
регіональних канонів) шляхом порівняльного аналізу сучасної 
мелодики зі стародавніми зразками, записаними Д. Яворниць-
ким, та експедиційними матеріалами останніх років нададуть 
можливість відокремити в інонаціональному й загальноукра-
їнському просторі особливі музичні характеристики пісенного 
поля Дніпропетровської області. 

Предметом такої роботи має стати аналіз жанрових, ладоме-
лодичних, ритмічних, формотворчих особливостей народних 
та авторських пісень, зібраних на території Дніпропетровської 
області, та введення цього фактичного матеріалу до частотно-
го каталогу регіонального пісенного фольклору, створеного 
на зразок «Хрестоматії з українського музичного фольклору» 
за редакцією А. Іваницького. Вона ґрунтується на рідкісних, 
малодосліджених зразках та явищах, де «більш обстежені ре-
гіони репрезентовані меншим числом матеріалів». Укладання 
частотного каталогу та списку побутування пісенних зразків 
є актуальним і доцільним у контексті збереження історичної 
пам’яті регіону. Порівняльний аналіз змін слід здійснювати на 
музичному й вербальному матеріалі з фольклорно-етнографіч-
ної збірки «Калита» [3], а також зібраному в експедиціях на те-
риторії Нижньої Наддніпрянщини.
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Фіксуючи процеси побутування й розвитку народної пісні 
на території Нижньої Наддніпрянщини в історичній ретро-
спективі, можна сказати, що широковживаним жанром на-
родної пісенності як у минулому, так і нині є степова, розлога 
лірична пісня – це підтверджує загальновизнаний факт, що 
українські народні пісні характеризуються ліризмом, задушев-
ністю, заглибленим філософським поглядом на світ та життя. 
Тепер у багатьох із них звучить нудьга й мелодично-розспівна 
історія від імені жінки, нашої сучасниці, тоді як у XIX ст. знач-
ний відсоток пісенних текстів звучав від імені козака, хлопця, 
чоловіка, захисника. 

Народна пісня несе в собі величезний емоційний заряд; 
сучасна народна творчість, звертаючись до давніх творів, ви-
мальовує внутрішній світ, переживання людей, ті доленосні 
факти й події, які турбували людей раніше та залишаються ак-
туальними і дотепер. 

Народна культура – це сформульовані сторіччями правила 
поведінки, сімейного та соціального життя. «Сім’я як не від’єм-
на і чи не найважливіша частка та цінність побутової україн-
ської культури, вона як своєрідний осередок духовності є й 
показником життєдіяльності етносу» [4]. Вплив родинних сто-
сунків та досвід взаємодії з іншими людьми відбивається че-
рез призму суспільної свідомості – мистецтво, що базується на 
художньому мисленні та головних цінностях, які можна про-
стежити в народній пісні. Кожен почуттєвий образ є частиною 
свідомості, що зберігає знання, образи, смисли та дає можли-
вість узагальнити здатність до переосмислення та виживання 
української народної художньої творчості. 
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Ірина Кімакович 
(Київ)

НАРОДНІ АНЕКДОТИ  
ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Великі постаті входять у контекст культури не тільки своїми 
здобутками, але й героями народних анекдотів. Інша річ, що 
анекдоти про знаних особистостей – розмінна ідеологічна 
монета, якою кожна культурна віха прагне обґрунтувати свою 
ідеологію.

Анекдоти про Т. Шевченка, записані й видані в радянський 
час, фіксують суспільні уявлення про те, яким мав бути 
народний поет. А мав він обороняти права поневолених та 
насміхатися з багатіїв.

Ось декілька текстів анекдотів, які популяризувалися в 
радянський час.

Отак треба й з паном зробити
Зайшов Тарас Григорович до кріпаків, які вибирали кукіль 

з пшениці.
Розговорилися, і він показав кріпакам таку штуку: насипав 

одну кучу пшениці велику, а кругом неї – багато маленьких 
кучок насипав.

– Оце, – показує Тарас Григорович на велику купу, – пан, 
а оце, – показує на маленькі, – ви, кріпаки.

А опісля зібрав маленькі кучки і згорнув до однієї кучі, а тоді 
взяв і засипав тою пшеницею велику кучу.

– Ану, скажіть тепер, де ділася купа, що виділялася 
посередині, – запитав Шевченко і додав. – Отак треба і з паном 
зробити.

Зап. 1938 року Д. Ничипурук і С. Мейзлер  
від П. Згоди в м. Яготині Полтавської обл. //  

Український фольклор. – 1939. – Кн. 1. – С. 46. 
Передрук: [4, с. 13].

Що треба робить, щоб покращало людям жить?
Спитали Шевченка, – що треба робить, щоб покращало людям 

жить? – А він був тоді якраз на току. Набрав в одну жменю жита, 
а в другу пшениці. То – селяни й горожани. Кукіль повибирав і 
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викинув, бо то дурне зілля – багачі, поміщики, купці, а тоді жито 
й пшеницю змішав, перем’яв у руках та й каже: 

– Якби змолоти, гарний би хліб був. – Це значить, щоб село 
з городом злилось.

Зап. [у 30-х роках ХХ ст.] Д. Косарик // Пушкін,  
Шевченко, Горький у народних переказах. –  

К. : Мистецтво, 1937. – С. 31. Передрук: [4, с. 32].

Отак і людина

Пан Гребінка вислав за Шевченком свою трійку. Коли 
дивиться – хтось у свиті їде на трійці. Ніхто б не подумав, що 
то Тарас Григорович.

Приїхав Шевченко і йде до покоїв, а козачок Іван Степенко 
питає:

– Тарас Григорович, а чого це у вас підшивка шовкова, а верх 
простий?

Шевченко засміявся і відповів:
– Отак і людина – зверху ніби погана, а насправді добра 

буває. Гірше, коли навпаки.
Зап. 1938 року С. Мейзлер від П. В. Згоди  

в м. Яготині Полтавської обл. // Український фольклор. –  
1939. – Кн. 1. – С. 46. Передрук: [4, с. 14].

Портрет
Ще коли Тарас Григорович жив у Києві, то там він малював 

картини. Він був відомий художник. От до його зайшов один 
знаменитий господин, великий пан, і просить, щоб він його 
змалював. Балакаючи з ним, Тарас Григорович моментально 
накреслив олівцем портрет того пана. От пан став питать 
Тараса Григоровича:

– Скільки буде коштувати, коли змалювати з мене портрет?
Тарас Григорович запросив з нього 150 карбованців.
А пан йому каже:
– Що це ви так дорого хочете!
– Дорого? – каже Тарас Григорович, – тоді це буде стоїть 

усього 300 карбованців.
Пан розсердився і пішов від нього.
А Тарас Григорович узяв портрет, що накидав олівцем з того 

пана, приставив до його ослині вуха, поніс у магазин і сказав 
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продавцю: «Постав цей портрет на вітрині, а хто купить, то хай 
заплатить 500 карбованців».

От іде раз пан улицею, дивиться – на вітрині стоїть його 
портрет, точ-у-точ, тільки з ослиними вухами.

Він – до продавця, а там один стоїть і питає:
– Скільки стоїть осел, що на вітрині?
Продавець каже:
– 500 карбованців.
Пан підійшов і каже:
Цей портрет я заберу!
Вийняв 500 карбованців і заплатив. А покупець стоїть і каже:
– Хороший осел, та не мені попався.

Зап. 1938 року Д. Кушнаренко від П. І. Шевченка  
в с. Шевченкове Вільшанського р-ну Київської обл.  

Передрук: [4, с. 16–17].

Гостра відповідь
Це було десь на балу. Я чув од людей. У якогось пана 

готовився бал. Був там і Шевченко. На столах стояло жарене і 
варене. Шевченкові з дороги дуже хотілося їсти. Він пішов у ту 
кімнату, де повинен бути бал, сів і їсть.

А тут заходить пан-хазяїн. Підійшов до Шевченка і каже:
– Чим різниться чоловік від свині? Яка різниця між 

чоловіком і свинею?
Шевченко, не задумуючись, йому отвітив:
– Чоловік їсть, коли хоче, а свиня, коли дадуть.

Зап. 1939 року Д. Кушнаренко від І. Ф. Зубенка  
в с. Іваниця Ічнянського р-ну Сумської обл.  

Передрук: [4, с. 22].

Розмова Шевченка з паном

Рибалки наші плавали з Тарасом, а після влову зайшли 
на березі в шинок. Там якийсь пан сидів, розговорився з 
Шевченком, а на прощання простягає йому руку і дає один 
палець. Тарас питає:

– Чого ж тільки один палець?
– Бачте, коли я вітаюсь з рівними собі, даю всю долоню, 

а коли рангом нижче, то чотири пальці, а ще нижче – три і два, 
а всьому іншому чиновному миру даю один.
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– Тоді Шевченко йому й отвітив:
– Так я не чиновничого миру, а простий мужик, звольте ж 

пане, півпальця здачі, – і показав йому дулю.
Зап. Д. Косарик від П. М. Однорока  

в с. Трахтемирів Переяславського р-ну Київської обл. //  
Пушкін, Шевченко, Горький в народних переказах. –  

К. : Мистецтво, 1937. – С. 32–33. Передрук: [4, с. 27].
Тексти анекдотів, подані вище, відтворюють ідеальні 

уявлення про класові суперечності в суспільстві 30–60-х років 
ХХ ст. Безумовно, що ці, як і наступні тексти, є вигадкою. 
Проте межу між фантазією народу та директивами партії 
провести сьогодні неможливо, адже сатира завжди була й буде 
знаряддям осміювання суспільних конфліктів.

Шевченко над Невою

Сидить раз Тарас над Невою та й рисує щось. Тут де не 
візьмись сам цар з царицею ідуть понад берегом. Позаду йде 
слуга. Побачив цар Тараса та й питає:

– А що ти робиш, бурлаче?
– Гуску скубу, – одказує Тарас.
Тоді цар як гримне:
– Як смієш государеві неправду казати? Ти ж рисуєш, а не 

гуску скубеш.
– Звиняюсь, ваша світлість, але чому питаєте, коли самі 

бачите.
Наказав цар, щоб слуга прогнав Тараса од річки.

Зап. у 30-х роках ХХ ст. В. Катриченко  
від М. Дем’яненка в Ленінграді // Україна сміється. –  

Т. 1. – С. 12. Передрук: [4, с. 28].

Страх люблю правду
Зловили ж ото жандарі Тараса Шевченка та і привели до 

самого царя в оті його пишні палати.
Сидить цар за столом, як опудало те, – ані ворухнеться.
Підходить Тарас до царя як нів чім не було.
– Тут йому цар і говорить:
– Оце і є ти, що царицю назвав засушеним опеньком?
– Так точно, – сказав Тарас.
– Як посмів ти! – гримнув цар.
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– Страх люблю правду говорити, – отвітив Шевченко.
Розгнівався ще більше тоді цар та наказав своїм слугам 

закувати Тараса у ланцюги.
Зап. у 1934 році В. Катриченко від І. Скорика  

на х. Скорики Золочівського р-ну Харківської обл. //  
Т. Г. Шевченко в народній творчості. – С. 79.  

Передрук: [4, с. 29].

Шевченко в царському дворці

Одного разу привезено було у царський дворець електрич-
ний фонар. Тоді то було за велике диво. Той фонар повісили у 
дворці, і дивитися на нього зібрались міністри, генерали. Сила 
їх з’їхалося.

Покликано було до дворця й Тараса Григоровича Шевченка, 
щоб і він подивився на те диво.

Прийшов Шевченко. Бачить – усі топчуться та оглядають 
фонар. Прийшла й цариця. Побачила вона Тараса Григоровича 
та й каже до нього: «Дивіться, Тарас Григорович, – правда диво?»

Подивився, подивився Тарас Григорович на той фонар та й 
каже прямо всім: «Ну яке ж це диво? Ото було б диво, 

Якби замість фонаря
Та повісили б російського царя!»
Схопили тут Шевченка за ці слова. Цар посадив його в 

кріпость і хотів було повісити, та люди заступилися – оддали 
Шевченка тоді в солдати.

Зап. Д. Косарик від Д. В. Сердюка в с. Олександрівка 
Херсонської обл. // Пушкін, Шевченко, Горький  

в народних переказах. – К. : Мистецтво, 1937. – С. 31. 
Передрук: [4, с. 31].

Шевченкова молитва

Тараса Григоровича закували у кайдани і кинули у в’язницю.
Сів він на ліжкові в камері, звів очі догори і змолився до бога:
– Господи милостивий, господи милосердний, всевидящий, 

далеко ти бачиш, – бодай би тобі очі повилазили!..
Зап. в 30-х роках ХХ ст. І. Волошин і М. Ісірович  

від І. Т. Жорнового в с. Шевченкове Вільшанського р-ну  
Київської обл. // Україна сміється. – Т. 1. – С. 172.  

Передрук: [4, с. 37].
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Як бачимо, в анекдотах образ Т. Шевченка героїзований. 
Він виступає оборонцем прав народу. Проте в сучасних 
наукових теоріях народні герої поціновуються як бунтарі та 
віровідступники.

Зокрема, для дослідників радянської школи Робін Гуд – 
позитивний герой. Так, Н. Міхальська й Г. Анікін стверджують: 
«Особливою популярністю користувалися балади про 
легендарного Робіна Гуда <…> Робін Гуд – вільний селянин, 
йомен, що живе <…> разом зі своєю дружиною, яка складається 
з таких самих, як і він, що знаходяться поза законом <…> 
Захисник і товариш пригнічених <…> награбоване він роздає 
беззахисним сиротам і вдовам»* [1]. Саме так подає цю цитату 
Н. Козлова, сучасна дослідниця літератури та фольклору, 
коментуючи: «У цитаті, як мінімум, дві вади названі 
позитивними рисами – розбійник та грабіжник є зразком для 
наслідування. Важливо і симптоматично те, що англійський 
народ у певний період своєї історії героїзував образ ворога 
держави та церкви, віровідступника, ім’я якого прославив у 
баладах» [2]. 

Разом з тим дослідниця цитує думку авторів своєрідно, 
відповідно до своєї концепції розуміння її доцільності в тексті, 
а не так, як її формують автори підручника. Порівняймо: 
«Чудовий стрілець із лука, насмішливий та відважний, 
спритний та сильний Робін Гуд – гроза феодалів, ноттінгемского 
шерифа, багатих рицарів та крамарів. Він готовий служити 
своєму королю, але не погоджується жити в нього в замку, 
віддаючи перевагу вільному життю в Шервудському лісі. Тут 
“під щебетання птах лісових” він народився; за назвою птаха 
його назвали Робін. З тих пір “веселий зелений ліс” назавжди 
став його домівкою. Опису цього лісу та ідилічного життя “під 
деревом у лісі зеленому” в баладах відведено багато місця. 
У цих картинах відобразилися мрії народу про свободу та 
незалежність» [3]. 

Отже, наукові узагальнення щодо народних оцінок 
історичної особи однакові: Робін Гуд визнається народним 
героєм, та в першому випадку героїзація історичної постаті 
зумовлена народними ідеалами (допомогою біднякам), а в 

* Тут і далі переклад з російської авторки статті. – Ред.
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другому – юридичними законами сучасної держави (грабунок 
та вбивство багатих, поділ їхнього майна вважається злочином) 
тощо.

У цьому контексті і балади про Робіна Гуда, і перекази та 
анекдоти про Т. Шевченка засвідчують той факт, що героїзація 
та дегероїзація відомих особистостей – справа значною мірою 
політична, а в науковій традиції існують різні оцінки діянь 
знаних людей. Та саме амбівалентність народних оцінок слугує 
матеріалом для обґрунтування тих чи інших політичних ідей, 
актуальних для соціуму. 

1. История английской литературы / Н. П. Михальская, Г. В. Аникин. – 
Москва : Academia, 1988. 

2. Козлова Г. Особенности становления традиций западноевропейской 
литературы (к вопросу взаимодействия фольклора и христианства в 
английской литературе) [Электронный ресурс] / Галина Козлова // Журнал 
любителей русской словесности. – Режим доступа : http://www.hrono.ru/
proekty/parus/kzlva0611.php.

3. Михальская Н. П., Аникин Г. В. История английской литературы : 
учебник для гуманитарных факультетов высших учебных заведений 
[Электронный ресурс] / Михальская Нина Павловна, Аникин Геннадий 
Викторович. – Москва : Издательский центр «Академия», 1998. – Режим 
доступа : http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/mihalskaya-anikin-angliya/narodnaya-
poeziya.htm.

4. Народ про Шевченка / упоряд. Ф. Лавров. – Київ : В-во АН УРСР, 
1961. – 88 с.
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Ірина Коваль-Фучило 
(Київ)

ЖАНРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І МОТИВИ ГОЛОСІНЬ 
НА ПОХОРОНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

(феномен самозапису оплакування  
в українському фольклорі)

Архаїчність української голосильної традиції, відображення 
в ній різночасових вірувань і світоглядних уявлень, особливос-
ті її побутування, зокрема існування в пасивній пам’яті тради-
ційних мотивів локальної традиції оплакування, спричинили 
появу в українському фольклорі феномену самозапису голо-
сінь. Цей тип фіксації голосінь хоча й не став надто продуктив-
ним, проте він є дуже показовим і важливим.

Перші самозаписи – це тексти двох голосінь, які були опуб-
ліковані в журналі «Основа», присвяченому останнім дням і по-
хованню Т. Шевченка [3, c. 16–18] 1. Тексти подані під назвою 
«Голосіння українок». Упорядник матеріалу, близький това-
риш Т. Шевченка, – Л. Жемчужников, який, окрім художньо- 
мистецької діяльності, відомий також і як записувач фольк-
лору. З прижиттєвих публікацій Л. Жемчужникова довідуємо-
ся, що він ще 1856 року наголошував: «Я записывал обыкновен-
но слово-в-слово, буква в букву, не дозволяя себе никаких по-
правок» [4, c. 88]. Перед голосіннями Лев Михайлович описав 
ситуацію похорону, пояснюючи, чому виникли ці тексти: «Вол-
ненье чувств едва сдержи валось; украинки готовы были разра-
зиться родным плачем. Тянуло расстаться по-своему, хотелось 
оплакивать с причитаньем, голосить. Казалось, дух Шевченка 
утешился бы этими поэтическими рыданьями своих земля-
чек. Этот порыв в украинках был бы естественен; незнакомые 
лица замыкали им уста. Здесь, нам кажется, место этому плачу. 
Пусть он выскажется, пусть огласит могилу – и дойдет на ро-
дину» [3, c. 16]. Сьогодні важко з’ясувати, від кого Л. Жемчуж-
ников зафіксував тексти голосінь. Можемо з певністю припус-
тити, що перший текст, для якого характерне авторське пере-
осмислення традиційних голосильних мотивів, є літературним 
самозаписом самого Л. Жемчужникова, хоча розповідь подано 
в минулому часі від особи жіночої статі. Через відчутний літе-
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ратурний вплив аналізований текст ми не подавали в збірнику 
народних голосінь [1], а тут наводимо його повністю, уносячи 
лише корективи в пунктуацію і написання часток.

«Чого́ ти та́къ заду́мався-загада́вся, нашъ ба́тьку рідний! 
Яка́ важка́ ду́ма обняла́ твою́ голо́воньку? Кому́ ти уруча́ешъ 
вдову́ – Украі́ну и ді́токъ своі́хъ? Хто і́хъ догля́не, хто привіта́е, 
якъ ти, нашъ го́лубе?! Хто замо́вить намъ таке́ те́пле и щи́ре 
сло́во, якъ твоя́ свята́ душа́ намъ опові́дала!..

Бо́же!.. Розівьютця садо́чки – a тебе́, мій го́лубе, и не бу́де! 
Защебе́че солове́йко, закуе зозу́ля – a тебе, нашъ жалібнику, 
и не почу́емъ...

Зъ яко́і жъ сторони́ тебе́, на́ше со́нце, вітати? Істи и пити не 
бу́демъ – тебе́, сирітській нашъ ба́теньку, бу́демъ вигляда́ти...

Хто жъ промо́вить до насъ душе́ю, хто ти́химъ своімъ 
сло̀вомъ зжене́ тугу зъ на́шого се́рця?.. Ти у насъ бувъ ста́рший 
одъ усіхъ, a якъ загово́ришъ, то, мовъ, найме́нший братъ. Річъ 
твоя́ ти́ха, a кори́ла собі́ всю Украі́ну!..

Не треба тобі́ ні́ рі́днихъ, ні хрещенихъ ді́токъ, щобъ одпо-
кутовать тобі́ мі́стечко на ті́мъ сві́ті: ти самъ собі́ спокутувавъ, 
страждучи по темнихъ братахъ своі́хъ!.. Не оглянулись ми, якъ 
ти уже й рушивъ на Божу доро́гу... Мовъ заря вечі́рняя покоти-
лася – замая́чила – геть, и – згасла!

И жупана на тебе́, якъ слі́дъ, не вложили, шапки зъ кві́ткою, 
якъ поводитця, не спорядили! Бояръ, сві́тилокъ не скликали, 
всёго поізда твого красного великого не зі́брали. Весілля ти не 
мавъ и счастя не знавъ.

Чи зналижъ ми, що ти на годиночку у насъ? “Отта́къ и та́къ, – 
кажешъ, – ді́тки, робі́ть...”, a самъ уже и у Божого порога...

Якъ згадаю тебе, мі́й старший боярине, що ти й на моему 
весі́ллі співавъ-промо́влявъ и мене рі́дному слову вчивъ, то 
та́къ и замлі́е мое серце!.. Ніко́ли вже не буде ему спочинку, 
хиба на годиноньку, якъ паде на ёго живущая-цілющая роса – 
твоя пі́сня, и радісно и бо́лезно змішаютця моі́ ві́рниі слёзи 
зъ твоі́ми чистими святими слёзами. Сповнивъ ти наше серце 
якимсь огнемъ неугасимимъ, – бажаетця любить и любить...

Скільки дівочихъ очей умиетця по тобі слёзою!.. Поллютця 
вони по всій Украіні, якъ почують, що ти, орле нашъ, покинувъ 
гніздо свое, дітокъ своі́хъ, навіки. Скільки сирі́тъ-покритокъ 
закуе зозуленьками по батькові, заступнику, оборонцю своему!
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Накажи жъ и моей матері, – сонечку моему, що зайшло одъ 
мене, – и батьку моему рідному: нехай виглядають и мене за то-
бою... Доки вже мені́ тутъ пробуватись, даремне землю ва́жити, 
хлі́бъ чужий заідати да близькихъ серцю слізьми провожати!

Який же ти у мене дорогий бувъ да хороший? А що́ я тобі́ 
угодного вді́яла! таке́ вже мое́ безталання...

Якъ згадаю, що твою головоньку весною калина не затінить, 
сонечко наше тепленьке не пригрі́е, соловейко не защебече надъ 
тобою, горлички, зозульки весною не прилетять, здаля́ дівчата 
веснянокъ не заспівають, запашними зіллями, мьятою, василька-
ми, барві́нкомъ, могили не вкриють своі́ми дівоцькими чистими 
слёзами іі́ не зросять... то ажъ серденько мое мре́, въ душі́ холоне!..

Скі́льки ти намъ одради давъ, a ми тобі..! Коли бъ була зна-
ла, що ти несподіванно такъ насъ покинешъ, я бъ стояла підъ 
твоімъ порогомъ навколі́шкахъ, квилила бъ, молила бъ, слёзами 
бъ его обмила, щобъ ти, мій незабутий, сподобивъ мене почуть 
ище разъ твое тихе, благослове́нне, слово!..» [3, c. 16–17].

Це голосіння можна означити як авторську стилізацію на-
родного голосіння. Цілком літературними, не характерними 
для голосильної поетики, є фрази «Яка́ важка́ ду́ма обняла́ твою́ 
голо́воньку», «твоя́ свята́ душа́», «сирітській нашъ ба́теньку», 
«Хто жъ промо́вить до насъ душе́ю», «заря вечі́рняя покоти-
лася – замая́чила – геть, и – згасла» (тут дивно, що заря, а не 
зоря), «живущая-цілющая роса – твоя пі́сня» та багато інших. 
Утім, загалом у тексті досить відчутне авторське прагнення на-
слідувати голосильну лексику і стилістику.

Друге голосіння є абсолютно народним [1, № 5]. Якщо пер-
ший текст можна означити як голосіння за батьком, то дру-
гий – це голосіння за братом. З певністю констатуємо, що або 
Л. Жемчужников дуже добре знав українську голосильну тра-
дицію, або ж уклав голосіння, про яке йде мова, із кількох влас-
них народних фіксацій жанру на замовлення, оскільки вміще-
ний текст – це перше опубліковане голосіння за братом і одна з 
перших публікацій голосінь загалом:

Мій бра́тіку, мій голу́боньку!..
Мій бра́тіку, мій лебе́доньку!..
Мій бра́тіку, мій со́коле!..
Мій бра́тіку, моя́ утіхо!..
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Із цілого тексту лише дві фрази «Наше се ́рце, наша душа 
у тобі!», «Уже жъ зозу ́ля куе ́-ранку ́е, да и ніхто зозу ́лі не 
чу ́е!..» і звертання «сокілоньку», замість «соколику», є нети-
повими для наддніпрянської голосильної традиції. Той факт, 
що Л. Жемчужников не зазначив жодного паспорти під текс-
том і наголосив, що на похороні голосіння, однак, не було 
промовлене, дає нам підстави трактувати описані тексти як 
 само записи.

Важливо, що серед усіх наступних фіксацій українських на-
родних голосінь нам удалося виявити ще два випадки самоза-
писів цього жанру. Так, в Архівних наукових фондах рукописів 
та фоно записів Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етно логії імені М. Т. Рильського (м. Київ) (далі – АНФРФ 
ІМФЕ) нам вдалося віднайти самозаписи Насті Присяжнюк з 
містечка Погребище Винницької області і самозаписи Олек-
сандри Отісько із с. Довгалівка Миргородського району Пол-
тавської області. 

Колекція Н. Присяжнюк зберігається в Державному архі-
ві Вінницької області (далі – ДАВО) (ф. Р-5105) і в АНФРФ 
ІМФЕ (ф. 14-3, од. зб. 436 а, 441, 449, 1267). Усього вона налі-
чує близько ста текстів; записи були зроблені в 1966–1976 ро-
ках. Можливо, стимулом для фіксації самозаписів стало зна-
йомство Насті Андріанівни з К. Квіткою, який здійснив від неї 
кілька записів і високо їх оцінив.

Дослідивши рукописи записи Н. Присяжнюк у ДАВО і 
в АНФРФ ІМФЕ, ми з’ясували, що деякі тексти голосінь 
пере писані двічі, а то й тричі. Ці переписи іноді дослівні, 
іноді відрізняються кількома словами, а досить часто й кіль-
кома рядками. Для їх номінації в межах аналізу самозаписів 
Н. Присяжнюк використовуємо такі терміни: ще один за-
пис (більшість текстів, окрім пародійних і сороміцьких го-
лосінь), варіант запису (див., напр., № 1097, 1098 2 та ін.), 
варіант голосіння (№ 1093, 1094 та ін.) відповідно. Майже 
всі тексти записані в рядок, окрім кількох пародійних і со-
роміцьких голосінь, які подано віршем (напр., № 1115). За-
значимо, що іноді трапляються зовсім різні тексти голосінь 
за тією ж людиною, як-от: голосіння № 1121 і № 1142. Про 
те, що об’єкт оплакування той самий, довідуємося лише з 
паспорта.
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Частину записів з АНФРФ ІМФЕ опублікував М. Дмит-
ренко [2]; частину записів із цього ж архіву залучив до свого 
збірника С. Мишанич (АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 472).

Загалом усі самозаписи голосінь Н. Присяжнюк можна по-
ділити на чотири основні типи. Найбільша частина – це записи 
з пам’яті колись почутих текстів. Про те, коли і від кого було 
почуто плач, зазначено в назві або в коментарі після тексту, на-
приклад: «Вмер Дем’ян Бондар і лишив 6 дітей. Плаче жінка 
Мотря» (№ 1105); «Помер Анатолій Верпохівський. Залишив 
2 малих дітей. Плаче жінка. Приказує мало» (№ 1110); «По-
гребище, 7 червня 1971 р. Вмерла 93-літня баба Сиротянка На-
талка Іванівна» (№ 1132).

Інший тип самозаписів можна назвати авторським. Це, 
наприклад, голосіння за матір’ю з такою назвою: «Так мали 
приказувати дочки Марії Присяжнюк Фекла й Настя 23/ХІ 
1915 року» (№ 1100). Ще інший тип голосінь у колекції 
Н. Присяжнюк – це записи переказаних голосінь, наприк-
лад, № 1120 має назву «Сестра за Марікою Карлашною, 
6.ІІІ.1969 р.» і паспорт після тексту – «Переказала Тодоска 
Воловик 24.ІІІ. 1969» (№ 1120). Четвертий тип – це почуті 
і записані голосіння на похороні, наприклад, № 1146: «Пла-
че сестра покійної Явдохи Василівни Сьомачки Ганна Обес-
нюк», після тексту коментар: «Записала на похороні Н. При-
сяжнюк. На кладовисько не ходила, там ще б більше почула». 
Водночас виправлення і відмінності в повторних записах пе-
решкоджають нам вважати їх записами під час живого вико-
нання. Два останні типи значно ближчі до народної традиції, 
аніж два перші.

Важливо, що в колекції Насті Присяжнюк маємо само-
записи голосінь за однією особою, почуті від різних людей 
(плач дружини за чоловіком, плач тещі за зятем, плач ма-
тері за сином (№ 1110, 1111, 1112), два голосіння доньок за 
матір’ю (№ 1144, 1145)). Ці тексти становлять предмет особ-
ливого наукового зацікавлення, оскільки загалом таких випад-
ків у нашому збірнику обмаль. Отже, розгляньмо групу голо-
сінь за молодим чоловіком – № 1110, 1111, 1112. Маємо тут 
оплакування дружиною, тещею і матір’ю. Усього – три різні 
тексти голосіння дружини, які відрізняються останніми рядка-
ми. Це варіанти запису. Ось запис із ДАВО:
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Ой хазяїне мій, що я робити буду?
Як я буду дітей годувати,
Як не буду знати, то буду людей питати…
Хазяїне мій, нащо мене так рано покинув?
Прости мене, може, ми не так тебе доглядали,
Може, ми тобі що казали…

До цього тексту маємо такий коментар: «Вмер Толя 
1965 року. Плаче жінка». В іншому варіанті запису (АНФРФ, 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 94) додано ще такі слова: 

А ми ж не знали, що ти так скоро нас покинеш,
Одцураєшся,
Оставиш дітей сиротами.

Окрім цієї зміни, маємо розширений варіант коментаря: «По-
мер Анатолій Верпохівський. Залишив 2 малих дітей. Плаче 
жінка. Приказує мало». Тут виявлено увагу до соціального ста-
ну родини, яку покинув опікун: ми довідуємося, що він залишив 
двох малих дітей. Ремарка про те, що дружина «приказує мало» 
свідчить, що це не типовий текст для голосіння в подібній ситу-
ації: як правило, вдова, яка залишилася з малими дітьми, голо-
сить більше.

А ось закінчення з третього варіанта запису (АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 47 зв.):

…може, ж тебе не слухали
Й не бачили, що ти такий слабий.

Зміни у фіксаціях цього голосіння свідчать, що їх записувач-
ка основну увагу звертає на констатації несподіваності смерті, 
а також на проханні дружини до померлого вибачити її за не 
належну увагу до хвороби чоловіка.

Ось голосіння тещі:

А ми ж купили тобі хату, щоб нікому не докучати, 
щоб тобі ніхто не мішав,
А ти ж до неї (хати) ще й стежки не витоптав, 
а забираєшся…
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Доню моя молоденька, нащо тобі таке щастя,
Що ти така молодесенька й життя нема.
Прости нам, може, ми тебе обідили
(ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 33 зв.).

Відповідно, інші варіанти запису цього голосіння, як і в по-
передньому випадку, дещо інші. Зміни стосуються закінчення 
тексту. Маємо такі варіанти:

А тепер тобі руки зв’язали двоє малих діток.
А прости нам, Толю, може, ми тебе чим коли обідили.
Ой де та смерть взялася, що від дітей батька забрала.

* * *
А прости нам, Толю, може, чим тебе обідили,
Бо тоже без цього не можна прожити.

Морально-етична площина голосіння тещі перегукуєть-
ся з мотивами голосіння її доньки, дружини померлого. Так, 
теща, як і її донька, визнає свою провину перед померлим зя-
тем і навіть робить спробу виправдатися («без цього не можна 
прожити»), водночас голосильниця оплакує долю доньки, а не 
померлого зятя. Мабуть, не випадково ці тексти за чоловіком і 
за зятем у рукописах розміщені після пародійного голосіння за 
тещею, де основна ідея – нещирий, позірний жаль зятя за по-
ганою тещею.

Зовсім інші мотиви подибуємо в наступному голосінні ма-
тері за сином:

Сину мій, сину, дитино моя рідна,
Чого ти такий холодний,
Чом ти на мене не подивишся,
Чом ти не кажеш, що тебе болить?
Як я була в больниці, то ти просив: 
«Не торкайся до мене, бо мене все болить»,
А тепер лежиш і слова не промовиш.
Сину мій, де я тебе побачу,
Звідки я буду тебе виглядати,
Де я тебе буду шукати,
Кого про тебе питати?..
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Це розпачливий плач матері за улюбленим сином. Тут немає 
несподіваного і нетипового для голосінь самозаспокоєння, як 
в оплакуванні дружини, яке містить репліку про майбутнє ви-
ховання дітей («Як не буду знати, то буду людей питати»), не-
має автоапології тещі, яка, по суті, стверджує, що ображала зятя. 
У третьому запису варіанта голосіння (АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 48 зв. – 49) маємо доволі довге продовження: 

А всі ж збоку, а я ж повік печальная мати.
А як же тебе забувати?
А на мому ж серці рана повік не зажиє,
Синочку мій, дитино моя!
А прости ж мені, що я тебе не врятувала,
А ти ж мені не скаржився на своє життя,
А я ж про нього через людей перечувала 
й не раз сльозами вмивалась.

З коментарів до цього голосіння довідуємося, що мати плаче 
із жалем (на відміну від двох попередніх голосильниць), а ще: 
«Вона зомліла й більше не плакала». Тобто текст оплакування 
матері міг бути ще довшим, коли б мати не знепритомніла.

У паспортах аналізованих голосінь зазначено, що ці тек-
сти переказала Ядзя Вишнівська. Тобто ми маємо інфор-
мацію з третіх рук: голосили одні люди, переказала друга 
жінка – Явдоха Вишнівська, а записала їх Н. Присяжнюк. 
Тому можемо стверджувати, що інформація, яка, зрештою, 
дійшла до читача, відображає насамперед традиційні уяв-
лення про долю приймака. Сьогодні важко з’ясувати причи-
ну смерті молодого чоловіка, проте народна мораль значну 
долю відповідальності покладає на його дружину і тещу, 
які жили з ним і повинні були запобігти такому трагічному 
завершенню. Цей мотив у тексті голосіння не випадковий, 
а традиційний для подільського ареа лу загалом і входить 
у комплекс спільних для української голосильної традиції 
мотивів про доглядання смерті, бажання бути присутніми у 
хвилину скону:

А що ж ми будем казати, як син Тома приїде з армії?
А він же буде нарікати, що ми вас не догляділи.
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А його ж на похороні нема,
А він же буде питатися, з чого ви померли.
А що ж ми будем казати йому, як ми самі не знаєм й не бачили, 

коли ви вмирали (№ 1148).

У колекції Н. Присяжнюк представлені такі різновиди жан-
рової системи голосінь: похоронні, оказіональні, сороміцькі, па-
родійні. Увесь цей матеріал дає досить повне уявлення про того-
часне функціонування голосильної традиції на Поділлі.

Записи Н. Присяжнюк містять багато виправлень, уточнень, 
які разом з повторними самозаписами голосіння за тією ж осо-
бою дають матеріал для дослідження принципів формування 
тексту голосіння в живому побутуванні, а також виявляють ав-
торську манеру самозаписів Н. Присяжнюк, ілюструють її під-
ходи до подачі традиції оплакування.

Самозаписи Олександри Отісько із с. Довгалівка Миргород-
ського району Полтавської області були зроблені 1972 року; 
усього 15 текстів. Тексти зберігаються в АНФРФ ІМФЕ 
(ф. 14-3, од. зб. 1253) (№ 413–427). Серед них – записи двох 
пародійних і одного рекрутського голосінь. Ці фіксації близькі 
до авторської наївної літератури 3. Так, вони записані у формі 
віршів, для цих текстів характерне римування рядків, власти-
ві слова, не притаманні для народних голосінь. Наведемо один 
приклад:

Синочку мій, голубчику сизий!
Кровинко моя, травиночко весняна.
На кого ти оставляєш мене нещасну, одну,
Своїх діток і дружиноньку молоду?
Чужі дітки своїх татком будуть називать,
А нашим сиріткам жалю завдавать.
Діточки твої дрібненькі,
Їм нужен татко і ненька.
Хто ж нам зароблятиме і хто годуватиме?
Хто тобі постіль білу, мій синочку, слатиме?
Хто подасть тобі, синочку, в постелі водички?
Не побачиш ти більше, синку, ні квітів, ні зеленої травички.
Твоя домовина й несправедлива,
Ні вітерець не повіє, ні сонечко не прогріє (№ 415).
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Для локальної традиції Полтавщини не характерні такі 
звертання і фрази: «кровинко моя, травиночко весняна», «мій 
лебедоньку білосніжний» (№ 416), «cоколику ясний білосніж-
ний» (№ 421), «нужен татко і ненька», «Хто подасть тобі, си-
ночку, в постелі водички?». Чимало народних голосильних мо-
тивів зазнали літературної стилізації:

Звідки тебе, моє серце, виглядати і як зустрічати.
Чі з далекого краю, а чі з тихого Дунаю.
Чі вернешся весною, а чі сніжною зимою,
Буду виглядати, стежечки промітати (№ 417).

* * *
Тебе, моя рідна мати, ні пером написати,
Ні найти такого маляра, щоб зміг змалювати (№ 417).

Авторськими є рими «нещасну, одну – дружиноньку моло-
ду», «водички – травички» та інші.

Цілком літературним є мотив-обіцянка посадити квіти, 
 дерево на могилі:

На твоїй могилі посажу я квіти,
Поливать буду сльозами рано до схід сонця й пізно вечорами 
       (№ 417).

* * *
Посажу я коло гроба в головах дубочок,
Дубочок ростиме, пам’ять берегтиме (№ 420).

Пристрасть до літературної творчості характерна для укра-
їнських голосильниць із різних регіонів країни. Так, цю творчу 
рису ми виявили під час експедиційної роботи в 2012 році в 
носіїв фольклору на Гуцульщині – у с. Яворів Косівського ра-
йону Івано-Франківської області. Тут нам повідомили, що одна 
жінка склала пісні, присвячені своїм померлим родичам. Мова 
йде про Столащук Василину Юріївну, 1953 р. н. Вона дружина 
трембітаря Василя Андрійовича Столащука [5] – обдарована, 
творча особистість. Ось фрагмент інтерв’ю з Василиною Юрі-
ївною: «– Я дуже плакала. В мене сестра вмерла в 45 років. В неї 
був цукровий діабет 20 кроків [років]. Я дуже ґвалтувала:
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Сестричко моя дорога!
Тай розходимеся!

(– А ще як ви казали?) – Та:

Чо ти померла,
Чо ти діточок лишила. (…)
Та так і склала спі’ванку, пісню.
Надворі прекрасна весна зеленіє, стою на могилі одна,
Чому залишила мене сиротою, сестричко моя дорога?
(приcпів)
Устань, моя сестро, устань подивися,
Як рідні без тебе сумні,
А внуки ніколи тебе не побачать
Живою на рідній землі.
Рідні діти мої дорогі, дуже любила я вас,
Внуки би бавила вам, та не судилось мені.
Така доля у мене сумна, а я така молода,
У сирій могилі лежу, рідна родино моя.
Сестричко моя дорога, яка стежка до тебе сумна,
І діти, і внуки ідут, червоні троянди несуть.

Ну, я собі сама цю пісню склала. Можна співати. Це вже 
я склала пізніше, а на похорон я склала прощальний лист. Це 
ксьондз читав: “Дорога сестро! Всі з нетерпінням чекаєм вес-
ни. Чекала і ти, сестро, того весняного сонечка, чекала ве-
селого співу пташок, чекала Хрестового Воскресіння. Але 
життя обір валось. Росло п’ятеро дітей, ти була в сім’ї наймен-
шою”. То треба читати. То дуже делікатно, люди плакали» 
[1, c. 736–737]. 

Василина Юріївна склала також пісні про матір і про бать-
ка [1, c. 738–739]. Вона повідомила, що кілька рядків із цих 
творів стали епітафіями на надмогильних пам’ятниках її бать-
ків. Своїми мотивами, ідейною орієнтацією, емоційністю текс-
ти цієї наївної літератури значно ближчі до голосінь, аніж до 
популярних на цій території похоронних пісень релігійного 
змісту, що їх виконує на похороні церковний хор. Так званий 
«прощальний лист», «проща» – це, певною мірою, ще одна 
трансформація локальної голосильної традиції. Згідно з на-
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шими спостереженнями саме такі листи, які від імені рідних 
промовляє священик після похоронної відправи, а також над-
могильні промови, які сьогодні щоразу активніше проникають 
у похоронний обряд, поступово витіснять, замінять ще недавно 
популярні голосіння. 

Голосіння в живому побутуванні, голосіння на замовлення, 
самозаписи голосінь, трансформації голосінь у наївній літера-
турі – цей перелік не вичерпує всіх форм побутування голосінь 
в українській традиційній культурі. Так, під час експедиційної 
роботи в с. Баня Березів Косівського району Івано-Франків-
ської області нам розповіли цікавий випадок про те, що одна 
жінка, яка не мала доньок, а тільки синів, знаючи, що останні не 
голоситимуть за нею на похороні, записала голосіння за собою 
на магнітофоні і розпорядилася, щоб ці записи ввімкнули на 
її похороні: «Гаврилиха, а вона фест уміла співати, тай каже… 
Вона не мала доньок, мала сини, тай каже: “Я знаю, за мнов не 
будут плакати сини, а невістки – бо це чуже”. “А я, – каже, – 
кладу собі радійо тай буду голосити сама за собов”. Розумієте? 
“Як я вмру, то най включіт мені тото радійо”. / – І так зроби-
ли? / – Я не знаю. / – Звідки вона була? / – З нашого села. /– А в 
якому році вона померла? / – Коло двохтисячного» [1, с. 745] 4. 

У 2012 році на Полтавщині нам вдалося записати кілька 
голосінь від письменниці, керівника фольклорного ансамблю 
«Джерело» К. Швидкої. Серед них – оказіональне голосіння за 
платтям. Виникнення цього тексту пов’язане із такою історією:

«– Катерина розказувала, що вона ціле літо пасла корови, 
і дід обіцяв…

– Ага! Обіцяв він мені набра’ть на плаття: “Пі’дем у сіль-
маг, покажеш яке, і я тобі й наберу’”. А мені ж хотілось поши-
ти платтячко: “тетянкою” спідничка, а “фонариком” рукавчи-
ка. /…/ І так же ж хотілося мені швидче вирости, та плаття 
гарне, та ходить попід руки, співать по хутору. А потім же ж 
получилось так, що дід як не купив мені те плаття, та я й при-
йшла у хату, та й прийшла, та шо ж мені робить? Горе таке! 
Я ж упала там на по’лику та й тужу:

Ой моя ж родинонько, та моя ж ти годинонько!
Та моє ж ти платтячко білесеньке
Та з мачечками червонесенькими!
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Та мені ж тебе не носить,
Та мені ж тебе не видать!
Та мої ж подруженьки дорогесенькі,
Та мені ж з вами пісеньок не співать!
Та мені…

/– І плакали?/ – Та тужу’ ж! Кричу ж криком, завиваю, як 
ото завивають баби» [1, с. 316–317].

Описана історія свідчить про поширеність і популярність 
звичаю голосити півстоліття тому, оскільки навіть дівчинка 
могла виразити свої переживання, емоції у формі голосіння, 
тобто вміла голосити. У контексті нашого дослідження важ-
ливо, що описана історія разом з голосінням стали матеріалом 
для літературного оповідання, який пані Катерина готує до 
друку. Інше авторське голосіння за синами є частиною вірша 
К. Швидкої «Балада» [8]. 

Отже, представлений у статті матеріал української голо-
сильної традиції дає підстави зробити висновок, що голосіння 
фіксували двома способами: записи збирачів і самозаписи носі-
їв традиції. Записи збирачів у свою чергу поділяються на запи-
си в живому побутуванні і фіксації на замовлення. Самозаписи 
носіїв голосильної традиції були здійснені письмово (з метою 
демонстрації голосильної традиції, на прохання фольклорис-
тів) і на магнітофонну стрічку (з метою використання на по-
хоронні). На сучасному етапі побутування української голо-
сильної традиції в контексті традиційної поховальної культу-
ри ми фіксуємо нові форми прощання з померлим: прощальні 
листи, надмогильні промови, авторські пісні. Тексти голосінь 
стають матеріалом для літературної творчості носіїв традиції, 
трансформуються, проникають у наївну літературу. Такі фак-
ти свідчать про те, що українська голосильна традиція володіє 
резервами для створення нових фольклорних форм і жанрів, 
а також про те, що в ній функціонують механізми їх кореляції 
й поєднуваності.

1 Окрім голосінь, у матеріалі вміщено «Слова над гробом Шевченка» 
і рефлексії автора, пов’язані з утратою близького товариша.

2 Тут і далі номери голосінь подаємо за виданням «Голосіння» [див.: 1].
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3 Детальніше про особливості цього культурного дискурсу див. видання 
«“Наивная литература”: исследования и тексты» [6], а також підбірку статей 
на цю тематику в «Живой старине» (2007. – № 1).

4 Цікаво, що такі випадки відомі в карельській голосильній традиції 
[7, c. 21].
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Лідія Козар 
(Київ)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ДОСЛІДЖЕННЯХ  
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Восьмий конгрес україністів спонукав нас ще раз звернути-
ся до геніальної постаті Т. Шевченка. Тим більше, що волею 
долі нам випало доповідати з нагоди його 200-літнього юві-
лею. І в цьому кожен убачає щось незвичайно величне і разом 
з тим відчуває велику відповідальність. Я вирішила прослід-
кувати, як відзначали 100-літній ювілей Т. Шевченка україн-
ські громадські діячі, і як це вшанування задокументував ро-
сійськомовний часопис «Украинская жизнь» (1912–1917), що 
виходив у Москві і ставив за мету ознайомлення суспільства 
із станом, ростом і завданнями українського національного 
руху [1, c. 9], оскільки, як зазначається в передмові до видання, 
«русское общество утратило самое представление об Украине 
как национальном организме и стало трактовать украинство 
как простой “вариант русской культуры”» [1, c. 7]. Головними 
редакторами журналу були публіцисти і визначні політичні 
діячі О. Саліковський і С. Петлюра. У цьому журналі публі-
кувалися такі відомі державні і громадські діячі, як Михайло 
і Олександр Грушевські, Д. Донцов, Софія і Олександр Русо-
ви, С. Єфремов, О. Лотоцький, Д. Дорошенко, А. Кримський, 
В. Науменко, М. Сумцов, С. Шелухін та інші.

За шість років вийшло 66 номерів журналу і в кожному з 
них знаходимо повідомлення про вшанування пам’яті Т. Шев-
ченка в певному регіоні. Так, уже в першому випуску журналу 
в рубриці «На Украине и вне ея. Из прошлаго» читаємо, що «из 
событий истекшаго года, появлявшихся на горизонте украин-
ской жизни, наиболее живой интерес вызвал Шевченковский 
юбилей» [1, с. 120–121]. Зазначається, що цього моменту в 
Україні давно чекали, до нього готувалися, планувалася «за-
кладка пам’ятника Тарасу Шевченку» в Києві. Проте приготу-
вання до ювілею викликало посилену увагу охорони. У реак-
ційних виданнях «Киевлянин» і «Новое время» «забили трево-
гу», посипалися доноси як із приводу творів Т. Шевченка, так 
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і з «предлагаемого чествования этого “сепаратиста”» [1, c. 120]. 
Особлива увага була звернена на Київ. Було заборонено при-
ймати гостей з Галичини, цензура також заборонила закордон-
ні видання творів Т. Шевченка, були конфісковані три останні 
видання «Кобзаря» і цілий ряд ювілейних видань. Відбиралися 
видання «Кобзаря» навіть в окремих громадян, заборонялися 
збори пожертвувань на пам’ятник Т. Шевченка, літературні 
вечори, опротестовувалися стипендії імені Т. Шевченка тощо 
[1, c. 121]. Київська дума навіть забрала місце, відведене для 
пам’ятника Т. Шевченку [1, c. 121]. Проте, не дивлячись на 
адміністративні заборони, ушанування пам’яті Т. Шевченка 
проходило й у глухих куточках України. Особливо сердечним 
було святкування в Москві і Петербурзі, «как бы подчёркивая 
этим вынужденное молчание Киева» [1, c. 121].

У третьому номері видання вміщене невеличке 
повідомлення «Шевченковския поминки в Москве», у яко-
му йдеться про відзначення 51-річниці з дня смерті Т. Шев-
ченка на засіданні української секції «Общества славянской 
культуры и музыкально-драматического кружка “Кобзарь”» 
у Москві. Були прочитані доповіді приват-доцента В. Пічета й 
С. Петлюри. Шляхом багаточисленних цитат із творів Т. Шев-
ченка В. Пічет проводить думку про те, що «обездоленные и 
угнетённые разных слоёв находили отзвук в поэзии Шевчен-
ка и горячее сочувствие». Він робить висновок, що «суровая 
действительность, принесшая Шевченку столько страданий, 
не озлобила его души, не ожесточила его сердца» [3, c. 103]. 
Реферат С. Петлюри був присвячений зображенню душевної 
драми, пережитої Т. Шевченком не тільки як людиною, але і 
як творцем. Його виступ «К драме жизни Шевченка (к 51-й го-
довщине смерти)» був опублікований у другому випуску жур-
налу «Украинская жизнь» [2, с. 7–15]. «История жизни Шев-
ченка, – она так известна, – от рождения и вплоть до могилы, 
может быть названа тягостной, мучительной драмой; история 
его мысли и творчества – драмой не менее тяжёлой», – та-
кими рядками розпочинається виступ С. Петлюри. І далі ря-
док за рядком автор розкриває драму життя великого генія. 
Відповідаючи на питання «Що дав Шевченко українському 
суспільству?», С. Петлюра наголошує, що Т. Шевченко став 
вісником, поетичним виразником і жертвою національного 
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відродження українського народу [2, c. 9]. З ним воно пов’язане, 
ним зміцнене, виправдане і виведене на широкі, відкриті і 
вірні шляхи. Т. Шевченко – неперевершений донині, але 
він перевершив усіх, хто був перед ним, – український поет 
[2, c. 9]. На питання «Що Шевченко взяв в українського 
суспільства?» С. Петлюра наводить рядки перекладача на 
російську мову «Кобзаря» Т. Шевченка М. Славінського: 
«Всё, что сознательно или безсознательно жило и покоилось 
в народном чувстве, всё, что плакало, радовалось и стонало 
в серце народном, – всё слилось в поэзии Шевченка в один 
акорд, страстный, печальный, потрясаючий. Шевченко всё 
получил от народа и всё отдал народу, отдал просветлённым, 
претворенным в горниле мысли, чувства и страдания» [14, 
c. XXII]. Далі С. Петлюра зазначає про те, що серед діячів 
Кирило-Мефодіївського братства були люди, які за своїми 
знаннями і освітою перевершували Т. Шевченка, проте слідів 
їх впливу на нього ми не знаходимо. Він наводить висловлю-
вання про творчість Т. Шевченка П. Куліша, М. Костомарова, 
М. Максимовича, О. Бодянського. П. Кулішу твори Т. Шев-
ченка видалися «откровением свыше», сам поет повстав пе-
ред ним не як кобзар, а як «национальный пророк», а «сия-
ние духа шевченковых произведений было чем-то сверхъ-
естественным». М. Костомарова «обдало страхом», коли він 
уперше почув ненадруковані ще твори поета. «Я увидел, – го-
ворить історик, – что муза Шевченка раздирала завесу народ-
ной жизни. И страшно, и сладко, и больно, и упоительно было 
заглянуть туда!.. Тарасова муза прорвала какой-то подземный 
склеп, уже несколько веков запертый многими замками, запе-
чатанный многими печатями» [2, c. 11]. Для молоді того часу 
Т. Шевченко був «небесним світильником».

Досліджуючи творчість Т. Шевченка, державний і політич-
ний діяч, літературний критик С. Петлюра акцентує увагу на 
тому, що вивчення «Кобзаря» «навевает впечатление удиви-
тельной скромности поэта в оценке своего творчества и обще-
ственного служения его музы» [2, c. 11]. Т. Шевченко виступає 
ніби не впевнений у своїх силах, не дивлячись на те, що йому 
приходилося чути навколо себе шанування сучасників, бачити 
знаки їхнього захоплення його талантом. Ви ніде не прочитає-
те в Т. Шевченка ні одного слова, яким би він виявив свою 
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перевагу над іншими творцями [2, c. 12]. С. Петлюра вважає, 
що Т. Шевченко чекав підтримки від сучасників, їхньої оцінки 
його творчості, про що свідчать наступні рядки поета: 

Либонь, уже десяте літо,
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито:
Ніхто й не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене!
Не похвали собі, громадо, –
Без неї може обійдусь, –
А ради жду собі, поради;
Та мабуть в яму перейду
Із москалів, а не діждусь…
Міні було, аж серце мліло, –
Мій Боже милий, як хотілось,
Щоб хто-небудь мені сказав
Хоч слово мудре, щоб я знав,
Для кого я пишу, для чого,
За що я Вкраїну люблю,
Чи варт вона огня святого?
Бо хоч зостаріюсь затого,
А ще не знаю, що роблю [2, c. 12–13].

Ці рядки Т. Шевченко написав на засланні в 1849 році, коли 
почуття відірваності від рідного народу і відсутність спілку-
вання з близькими людьми особливо болісно давали про себе 
знати. С. Петлюра наводить рядки одного з листів поета, які 
пере дають його болючі переживання з приводу друзів: «Пре-
жде, бувало, бросишь в собаку, а попадешь в друга, а как по-
стигла меня беда, так святой ведает, куда девались друзья». 
С. Петлюра вважає, що причиною трагедії Т. Шевченка як по-
ета була його самотність. «Это слово как бы открывает завесу 
страданий Шевченка, не только как человека, но и как творца, 
не находившего той оценки произведениям своего творчества, 
на которую он расчитывал» [2, c. 14]. «И кто знает, – наголошує 
автор, – быть может, в той чаше страданий, какую пришлось 
в продолжении своей жизни испить “гениальному горемыке”, 
горчайшими каплями были именно те, которые отравляли 
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ущемлённое сознание “одинокого” и предоставленного самому 
себе в своём творчестве поэта» [2, c. 14]. С. Петлюра вважав, що 
історія життя Т. Шевченка ще не написана і перед дослідника-
ми стоїть вагоме завдання вивчення драми життя і творчості 
великого генія. Автор не помилився в тому, що Т. Шевченко 
«ещё долго будет жить <…> среди тех поколений, которые при-
дут на смену нам» [2, c. 15]. Це засвідчує і наше зібрання, яке 
відбувається через 100 років після написання даної статті.

Переглядаючи номери «Украинской жизни» за 1912 рік, 
знаходимо сумні повідомлення про заборону вшанування 
пам’яті Т. Шевченка: «...петербургскому украинскому клубу 
в четвёртый раз отказано в разрешении вечера, посвященного 
Т. Шевченку» [2, c. 91]; у Києві «администрация не разреши-
ла украинскому клубу не только реферата прочесть на вечере, 
но наложила своё veto даже на некоторые вокальные номе-
ра, – напр., “Заповіт”, “Жалібний марш” и др.» [4, c. 92]; «на 
другом вечере, организованном здесь обществом содействия 
начальному образованию, было разрешено прочесть реферат 
о Шевченке, но только на русском языке» [4, c. 92]; «в Одес-
се также не было разрешено прочесть реферат на шевченков-
ском вечере, устроенном украинским музикально-драматичес-
ким кружком “Українська хата”» [4, c. 92]. У п’ятому номері 
«Украинской жизни» за 1912 рік у рубриці «На Украине и 
вне ея. За месяц» є повідомлення під заголовком «Панахи-
ды по Т. Шевченко и черносотенное духовенство», у якому 
відзначається те, що «Киевскому миссионерскому комитету 
пришлось высказаться по докладу священника с. Демиевки 
о. Пестрякове, настаивавшаго на необходимости запрещения 
духовенству служить панахиды по Т. Шевченке, так как эти 
панахиды якобы пробуждают в населении сепаратизм и спо-
собствуют распространению “мазепинства”». Проти заборони 
панахид виступив єпископ Назарій, який заявив про те, що 
коли Т. Шевченко похований за всіма правилами православної 
церкви, то ніхто не має права заборонити молитися про ньо-
го [5, c. 82]. Як довідуємося з публікації «Губернския veto», 
літературно-музикально-вокальні вечори, присвячені пам’яті 
Т. Шевченка, були заборонені в містах Смілі й Пермі [5, c. 83]. 
У статті «Против украинства» відзначається, що з Хорола 
повідомляють «Раді» (№ 80) про те, як «уездный исправник» 
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конфіскував номер сільськогосподарського журналу, у яко-
му була вміщена замітка про Т. Шевченка (біографія поета із 
закликом пожертвувати на його пам’ятник) [5, c. 84]. У статті 
«Библиотека им. Т. Шевченка без “Кобзаря” повідомляється 
про те, що немає нічого ганебнішого, аніж існування бібліотеки 
імені якого- небуть письменника без його творів. У тако-
му становищі знаходиться бібліотека ім. Т. Шевченка в його 
рідному с. Кирилівці Звенигородського повіту [6, c. 112].

Поряд з такими невеселими повідомленнями про забо-
рону вшанування пам’яті Т. Шевченка знаходимо і більш 
оптимістичні повідомлення. Зокрема, у статті «Поминки по 
Т. Г. Шевченке» читаємо про те, що культ Т. Шевченка, виражен-
ня вшанування його пам’яті міцно встановилися в інтелігентних 
українських колах ще з першого року його смерті, і що тепер 
його вшанування захоплює також народні верстви, українські 
народні низи [4, c. 92]. Тут же повідомляється про те, що па-
нахиди по Т. Шевченку служили 1912 року в Полтаві, Каневі, 
Кам’янець-Подільському, Києві, Миколаєві, Єкатеринодарі, 
Єкатеринославі, Ново-Олександрії, Ризі, Курську, Мстиславі. 
У всіх цих містах, а також у Новоросійську, Одесі, Тифлісі, 
Владивостоці й Оренбурзі були організовані шевченківські 
вечори і спектаклі з концертами та рефератами, а в Харкові – 
народні читання [4, c. 92]. Цікавим є повідомлення «Экскур-
сия на могилу Т. Шевченка», у якому зазначається про те, що 
Київський український клуб організував 27 травня для своїх 
членів і їх гостей екскурсію на могилу поета. Брало участь у цих 
урочистостях 400 осіб. Були покладені вінки на могилу Т. Шев-
ченка, проте панахиду служити забороняли. Зазначається, що 
«каневская уездная полиция, во главе с исправником, вся была 
стянута к могиле поэта» [6, c. 113]. Проте, незважаючи на утис-
ки влади, відвідування могили Т. Шевченка в день його перепо-
ховання мало оптимістичний характер у плані національного 
відродження.

У повідомленні «Немецкая пресса о Т. Шевченко» вказуєть-
ся на те, що німецький журнал «Heues Wiener journal» подає 
ґрунтовну біографію Т. Шевченка. Необхідність знайомства 
німецької громадськості із життям і творчістю українського 
генія журнал мотивує таким чином: «Имя Тараса Шевченка 
вероятно будет звучать для наших читатилей, как имя совер-
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шенно чужое, а между тем, это имя великого художника и по-
эта. Больше пятидесяти лет минуло, как умер Тарас Шевченко, 
а скоро исполнится столетие, как впервые увидел свет наибо-
лее популярный поэт Украины, наддепровского края, страны 
козаков. Его муза Западной Европе неизвестна, но он безуслов-
но принадлежит к самым выдающимся лирикам мировой лите-
ратуры» [7, c. 119–120].

За 1912 рік були опубліковані такі архівні матеріали із жит-
тя Т. Шевченка: «Отправление Т. Г. Шевченка в ссылку (новые 
архивные документы)» [2, с. 96–98], «Художественные произ-
ведения Шевченка в музее украинских древностей в Черни-
гове» [2, с. 99–101], нарис К. Оберучева 1 із життя Т. Шевчен-
ка «В Ново-Петровском укреплении (из старой тетради)» [2, 
с. 101–103]. Особливо цікавий нарис полковника, громадсько-
го діяча К. Оберучева, у якому він у художній формі описує 
море, здавалось би, мертву природу гір, степу, на фоні якого 
виділяється посаджений Шевченком під час заслання неве-
личкий сад в укріпленні Ново-Петровському, де поет провів 
найтяжчі 7 років свого життя, написавши всього один вірш – 
«Москалева криниця». «Вещественную память о себе оставил 
Шевченко устройством сада вблизи укрепления под горой, где 
он воткнул, для почина, вербу. Теперь этот сад, именуемый са-
дом Шевченка, является единственным местом отдохновения 
здешних жителей», – зазначає К. Оберучев [2, c. 103]. Цікаво, 
як пише автор, що в цьому саду відбуваються урочистості на 
честь ушанування іншого поета – О. Пушкіна. Таким чином, 
«Шевченко дал место Пушкину в своём саду, который сам 
вырастил и в котором, быть может, уронил не одну горькую 
слезу», – робить висновок К. Оберучев [2, c. 103].

Ще одна важлива стаття – «Памятник Шевченку» С. Буди 
[3, с. 24–36], у якій автор розглядає складну п’ятдесятирічну 
історію спорудження пам’ятника Т. Шевченку в Києві. Це іс-
торія, як зазначає автор, не тільки схиляння перед пам’яттю 
великого слов’янського поета, але й історія знущання над 
цією пам’яттю темних сил російської реакції, не тільки історія 
монумента великому поету України, але й літопис наруг над 
тією справою, якій він віддав без останку і свій колосальний 
поетичний талант, і своє безталанне, бідолашне життя. Автор 
розповідає про те, як відбувався збір пожертвування коштів на 
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пам’ятник Т. Шевченку. «Таким образом, – зазначає С. Буда, – 
начинание становилось общеукраинским национальным де-
лом, вокруг которого объединялись не только украинцы Рос-
сии, но и украинцы Галиции. Даже украинцы, заброшенные 
судьбой в Северную Америку, не остались чужды делу: выхо-
дящая в Канаде газета “Украинский голос” объявила подписку 
на памятник» [3, c. 28]. Кожний номер часопису «Украинская 
жизнь» починався із заклику «Жертвуйте на памятник Шев-
ченку в Киеве». Пам’ятник Т. Шевченку в Києві планували 
поставити в 50-ту річницю його смерті або в 100-річчя від дня 
його народження. Проте цьому з різних причин не судилося 
було здійснитися. Пам’ятник Т. Шевченку в Києві був уста-
новлений 1939 року. У цьому ж році поставили пам’ятник на 
могилі Т. Шевченка в Каневі. У Харкові пам’ятник Т. Шевчен-
ку встановили раніше, 1935 року. У Львові пам’ятник Т. Шев-
ченку відкрили 1992 року.

Видання «Украинской жизни» за 1913 рік також умі-
щують багато повідомлень про Т. Шевченка і спрямовані в 
основному на підготовку до відзначення його 100-літнього 
ювілею, про що свідчать і назви повідомлень: «К Шевчен-
ковскому юбилею» (№ 6. – С. 94), «Где стоять памятнику 
Т. Г. Шевченку?» (№ 6. – С. 96), «К конкурсу на памятник 
Т. Г. Шевченко» (№ 1. – С. 108; № 7–8. – С. 90), «Памятник 
Шевченку во Львове» (№ 6. – С. 97), «Памятники Шевченку 
в Галичине» (№ 9. – С. 96), «Конкурс на биографию Т. Шев-
ченко» (№ 9. – С. 111), «К упорядочению могилы Шевчен-
ка» (№ 11. – С. 85–86), «Юбилейные издания в честь Шев-
ченка» (№ 11. – С. 110), «Накануне. К Шевченковскому юби-
лею» (№ 12. – С. 5–10), «К чествованию 100-летия рождения 
Т. Г. Шевченка» (№ 12. – С. 86–87), «Юбилейный библиогра-
фический указатель к сочинениям Т. Г. Шевченка» (№ 12. – 
С. 88–89), «К юбилею Шевченка» (№ 12. – С. 92). 

У статті «Накануне. К Шевченковскому юбилею» громад-
ський діяч, літературознавець С. Єфремов закликає громад-
ськість гідно відзначити 100-літній ювілей від дня народжен-
ня Т. Шевченка, «величайшего представителя украинской 
литературы, титана народной поэзии всех стран, выдвинувшего 
украинское движение из узких рамок местного провинциа-
лизма и придавшего ему широкое национальное значение» 
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[10, c. 5]. «И вот мы стоим уже накануне этого знаменатель-
ного года, – наголошує автор, – и, естественно, возникают 
вопросы, чем мы, как украинское общество, ознаменуем его, 
приготовлены ли мы к приближающемуся крупному событию 
и в состоянии ли вообще отметить его чем-либо достойным ве-
ликого имени Шевченка?» [10, c. 5]. Далі С. Єфремов говорить 
про те, що урочистості письменника повинні виражатися перш 
за все в розповсюдженні його творів серед широких верств на-
роду, у виданні його творів, у поширенні відомостей про його 
життя і діяльність, в увічненні його пам’яті суспільними спосо-
бами. Автор жалкує з приводу того, що напередодні шевченків-
ського ювілею були вилучені з «Кобзаря» «Марія», «Кавказ», 
«Юродивий», «Цар Саул» та змінено і значно скорочено ще 
21 твір. С. Єфремов робить висновок про те, що, столітній юві-
лей народження письменника застає його думки і образи все 
ще під забороною [10, c. 5].

Переглядаючи публікації за 1913 рік, знаходимо також по-
відомлення про вшанування пам’яті Т. Шевченка 26 лютого 
1913 року. Зокрема відзначається, що «галицкими украински-
ми просветительными учреждениями устроен был ряд шевчен-
ковских концертов», що «в Украине российской чествование 
“шевченковских роковин” имеет пока несколько иной харак-
тер и проявляется главным образом в устройстве панахид» [9, 
c. 75]. Далі повідомляється про те, що панахиди по Т. Шевчен-
ку були відслужені в Києві, Петербурзі, Полтаві, Чернігові, 
Єкатеринодарі, Миколаєві, Умані, Каневі, Сумах, Ризі, Благо-
віщенську та в інших містах, що засвідчило те, що «украинское 
общество благоговейно чтит память свого кобзаря» [9, c. 75]. 
У четвертому номері знаходимо публікацію «Поездка на моги-
лу Шевченка» (с. 96), у якій повідомляється про те, що поїздка 
в травні на могилу Т. Шевченка вже стає поступово звичайною 
традицією київської громади.

Значним внеском у висвітлення діяльності Т. Шевченка як 
громадського діяча і як художника стало опублікування в лют-
невому номері журналу двох статей – «Шевченко и украинское 
общество 60-х годов» С. Русової [8, с. 35–51] і «Карл Брюллов 
и Шевченко» К. Ш. (псевдонім громадського діяча, літературо-
знавця Ф. Матушевського) [8, с. 54–59). Слова громадської ді-
ячки, педагога С. Русової про те, що кожний великий поет за-
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лишає свій відбиток на те суспільство, серед якого він жив, що 
його вплив тим вагоміший, чим геніальніша його творчість, під-
тверджує і сьогоднішній Міжнародний конгрес, присвячений 
200-річчю від дня народження Т. Шевченка. Стаття С. Русової 
була написана тоді, коли український народ віддавав шану вели-
кому Кобзарю напередодні 100-річчя від дня його народження і 
50-річчя від часу його смерті. С. Русова наголошувала, що свят-
кування в 1911 році ювілею Т. Шевченка дуже яскраво показа-
ло, що за 50 років, які минули після його смерті, українське су-
спільство не перестало жити під впливом великого Кобзаря, від 
нього воно черпало основні сили свого свідомого життя, у ньому 
знаходило силу віри в краще майбутнє [8, c. 35]. Т. Шевченко дав 
основу національному відродженню своєї Батьківщини. Він був 
«душею» української «Громади» в Петербурзі, до якої входили 
П. Куліш, М. Костомаров, В. Білозерський та інші. «Можно соб-
ственно сказать, что до 60-х годов не было украинского обще-
ства, – стверджує С. Русова, – были отдельные семьи и личнос-
ти, проникнутые национальными симпатиями. Похороны Шев-
ченка – вот первый факт общественной национальной жизни в 
Украине» [8, c. 37]. «В годы самих ожесточённых притеснений 
дни смерти и рождения Шевченко объединяли по всей Украи-
не всё сознательное українство.., – наголошує С. Русова, – дни 
Шевченко по всем углам Украины стали днями общественного 
самоанализа <…> много было в этих собраниях теплоты, взаим-
ной любви; не одно поколение на этих кружковых “роковинах” 
(годовщинах) воспитало в себе беззаветную преданность вели-
ким идеалам “Кобзаря”. Летом сборным пунктом была могила 
Т. Г. Шевченко» [8, c. 52].

Найбільше публікацій, присвячених пам’яті Т. Шевченка, 
було вміщено в часопису «Украинская жизнь» за 1914 рік – 
рік відзначення 100-річчя від дня народження великого пое та. 
У першому номері вміщені статті, у яких говориться про плану-
вання свят із приводу святкування цієї визначної дати: «К че-
ствованию 100-летия рождения Т. Г. Шевченко» (с. 94–95), 
«К сооружению памятника Т. Г. Шевченку в Киеве» (с. 96–97), 
«Из жизни украинской колонии в Москве. Приготовление к 
празднованию юбилея Шевченка» (с. 106–108). Так, у статті 
«К чествованию 100-летия рождения Т. Г. Шевченко» повідом-
ляється про те, що українська громадськість активно готуєть-
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ся до відзначення сторіччя від дня народження Т. Шевченка. 
Жителі різних міст подають у міські організації заяви про гідне 
вшанування цього високознаменного для всього українського 
народу дня. Повідомляється про те, що є постанова про надан-
ня 10 учнівських стипендій імені Шевченка в школах Харкова, 
про присвоєння одній зі шкіл імені Т. Шевченка, про перейме-
нування вулиці в Шевченківську, про виділення «Кобзаря» 
для безоплатної роздачі учням шкіл. Окрім українських міст, 
підготовка до цієї дати велася у всіх містах Росії, де існували 
українські громади. Таким чином, зазначається в публікації, 
відзначення 100-річчя від дня народження Т. Шевченка на-
буває значення всеукраїнського національного вшанування і 
значення його в розвитку українства буде надзвичайно вели-
ким [11, c. 95]. 

Другий номер журналу цілком присвячений відзначенню 
100-річчя від дня народження Т. Шевченка. Відкривався він 
переднім словом «От редакции»: «День радости, котрого так 
ждал народ, родивший своего гения, омрачён, но не по вине на-
рода. Прошло сто лет со дня рождения поэта, и именно в этот 
день, как никогда, встаёт в сознании образ певца возрождения, 
постигаються пути и следы его жизни, а уста народа слагают 
вечную память родному певну. Он верил, а народ его уже уве-
рен, что для Украины “світ іде і за собою день веде”. В призна-
нии высоких заслуг Шевченка, редакция приносит памяти Ве-
ликого Имени настоящей книжкой скромную дань» [12, c. 3]. 

На 155-ти сторінках випуску було вміщено 17 публікацій 
про Т. Шевченка, у яких висвітлювалися різноманітні грані 
його таланту: «Т. Г. Шевченко. Жизненный путь» Ф. Мату-
шевського (с. 5–10), «Национальный момент в произведениях 
Шевченка» М. Данька (с. 11–17), «Любимые народные песни 
Шевченка» М. Сумцова (с. 18–23), «“Неволя” в творчестве 
Т. Г. Шевченка» В. Пічети (с. 24–31), «Краса и сила (опыт из-
следования стиха Т. Шевченка)» М. Богдановича (с. 39–48), 
«Шевченко и Библия» М. Славинського (с. 32–38), «Гравюры 
Т. Шевченка» К. Шероцького (с. 40–57), «Шевченко в своём 
дневнике» С. Єфремова (с. 58–67), «Литературные планы и 
надежды Кирилло-Мефодиевского братства» О. Грушевсько-
го (с. 68–76), «Шевченко в исторической обстановке» Ф. Ма-
тушевського (с. 77–89), «Шевченко и Гоголь» Л. Мельнико-
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ва (с. 90–105), «Как я стал переводить “Кобзаря”» І. Бєлоусо-
ва (с. 106–108), «О памятниках (по поводу проэкта памятника 
Шевченку Н. Андреева» Чужого (с. 111–113), «Отношение 
потомства к памяти Шевченка» Л. Жигмайло (с. 113–128), 
«На текущие темы (безпримерное чествование)» С. Єфремо-
ва (с. 129–134), «Отклики русской печати. В связи с юбилеем 
Шевченка» Л. Бурчака (с. 135–140). 

У біографічному нарисі літературознавця, громадського 
дія ча Ф. Матушевського перед нами постає таке коротке і таке 
багатогранне 47-річне життя Т. Шевченка. «Биография Шев-
ченка представляет собою совершенно исключительное явле-
ние, не укладывающееся в обычные биографические рамки. 
В жизни Шевченка всё в высшей степени случайно, крайне 
неожиданно и, если угодно, сказочно-безсмысленно <…> До 
47 лет Шевченко совершает свой необычный жизненный путь 
от убогой крестьянской хаты до светлых галерей академии ху-
дожеств, от жалкого удела крепостного раба до храма славы и 
безсмертия», – зазначає дослідник [12, c. 5, 10].

Наступна стаття М. Данька «Национальний момент в про-
изведениях Шевченка» розкриває причини «культу» Т. Шев-
ченка в Україні, зокрема зазначено, що «развитие культа Шев-
ченка в последние годы является последствием националь-
ного возрождения украинства в последнее десятилетие или, 
правильнее сказать, элементом этого возрождения» [12, c. 12]. 
«Многие произведения Шевченка как бы созданы для того, 
чтобы служить лозунгами национального движения… Про-
изведения его сами-по-себе уже являються могучим звеном, 
связующим миллионы украинского народа. Шевченко был 
первым украинским писателем, тесно связанным с народними 
массами, а вместе с тем он поднялся на вершину культурной 
жизни нации, открыл украинской интелигенции необозримые 
горизонты жизни украинского народа и показал этому народу 
его самого», – наголошує дослідник [12, c. 13]. «Борьба с ис-
торической Польщей, гибель казаков в холодных болотах при 
постройке “Северной Пальмиры”, являющаяся как бы симво-
лическим изображением судьбы возсоединённой Украины, 
дальнейшие события из истории Украины, – всё это слилось в 
неразрывный ряд картин, связанный судьбою украинского на-
рода»,– пише М. Данько [12, c. 17]. Далі автор наводить уривок 

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



115

з вірша Т. Шевченка «Іржавець» (1847), який підтверджує ці 
рядки, розкриває всю трагедію життя українців під владою ро-
сійської імперії:

Росказали кобзарі нам
Про войни і свари,
Про тяжкеє лихоліття,
Про лютії кари,
Що Ляхи нам завдавали, 
Про все росказали,
Що ж діялось по Шведчині,
То й вони злякались,
Оніміли з переляку
Сліпі небораки [12, c. 17]. 

«Шевченко творит свой “Заповіт”, долженствующий ас-
социировать волю масс украинского народа в стремлении к 
нацио нальному и социальному освобождению», – робить ви-
сновок М. Данько [12, c. 17].

Відомий фольклорист М. Сумцов у статті «Любимые 
народные песни Т. Г. Шевченка» детально висвітлює місце і 
роль народної пісенності в житті і творчості великого поета. «Ве-
ликий украинский кобзарь Т. Г. Шевченко вскормлен и вспоен 
родной песней. Он восприняв в свою чуткую душу все её зву-
ки и краски и повёл благое дело поэтического творчества далее, 
расширил его пределы разнообразными новыми культурными 
элементами, внёс новые мотивы, новые сюжеты», – зазначає 
М. Сумцов [12, c. 18]. Дослідник віднайшов рукописні записи 
Т. Шевченка 1843 року «думи про Бондаренка, пісню про Палія, 
пісню “Все луги, все береги, ніде води напитися”» [12, c. 18]. Він 
ретельно аналізує народну символіку, порівняння, пісні у творах 
Т. Шевченка, його щоденнику, архівній спадщині, виділяючи се-
ред них улюблену пісню поета «Ой, зійди, зійди ти, зіронько, та 
вечірняя». М. Сумцов робить висновок про те, що Т. Шевченко 
знав багато пісень колискових, весільних, історичних, жартів-
ливих і використовував їх у своїй творчості з такою майстерніс-
тю, що часом важко визначити, де «кончается заимствование и 
где начинается личное творчество». «Народ и Шевченко в этом 
отношении сплелись неразрывными узами единства мысли и 
настроения», – наголошує дослідник [12, c. 23].
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В. Пічет – дослідник «неволі» у творчості Т. Шевченка – завер-
шує своє дослідження палким закликом до пробудження «вели-
ких духовних сил українського народу». «Многомиллионными 
голосами пропоётся “слава” великому своему сыну, носителю 
правды и свободы, и звуки новых песен пронесутся по всей 
Украине. Пусть только скорее оправдаются прекрасные грёзы 
Шевченка: 

Сонце йде
І за собою день веде…
І буде правда на землі…» [12, c. 31].

Громадсько-політичний діяч, письменник М. Славин-
ський у статті «Шевченко і Біблія» відзначає те, що творчість 
Т. Шевченка наскрізь пройнята мотивами біблійного характе-
ру, вони звучать у всіх його творах суспільного, політичного 
й історичного характеру, вони присутні «незримо» у всій його 
поезії  [12, c. 33].

С. Єфремов у статті «Шевченко в своём дневнике» подав 
свої коментарі до щоденникових записів Т. Шевченка, наголо-
сивши на тому, що «эти наскоро набросанные, необработан-
ные, безхитростные, но своей непосредственностью наиболее и 
ценные заметки служат наиболее достоверными свидетелями 
великой души, великого сердца и великого таланта, так счаст-
ливо соединившихся в великом авторе “Кобзаря”» [12, c. 67].

Дослідник історії, літературознавець О. Грушевський при-
святив пам’яті Т. Шевченка дослідження «Литературные пла-
ны и надежды Кирилло-Мефодиевского братства», у якому 
відзначає, що «стихотворения Шевченка киевского периода 
являються отражением <…> мыслей и взглядов Кирилло- 
Мефодиевского братства» про те, чи зможе український на-
род «и в настоящее время создать на украинском языке такую 
же ценную и художественную литературу, столь же яркое 
выражение своих настроений и чувствований, подобно тому, 
как в исторических думах и песнях нашли себе яркое и полное 
выражение страдания, сомнения и надежда украинского народа 
прошедших столетий» [12, c. 70–71]. О. Грушевський наводить 
висловлювання діячів Кирило-Мефодіївського братства про 
творчість Т. Шевченка, які засвідчують те, що кожний новий 
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твір поета розглядався як «новый успех развивающейся укра-
инской литературы, как новый вклад в сокровищницу родной 
литературы, как доказательство её внутренней силы» [12, c. 74].

Ф. Матушевський у статті «Т. Г. Шевченко в исторической 
обстановке» відзначив, що знайомство з політичними і су-
спільними поглядами Т. Шевченка показує, яку велетенську 
роботу думки впродовж невеликого періоду часу повинен був 
він здійснити, щоб не тільки стати нарівні з ідеями віку, але й 
піднятися над ними на таку висоту, на якій він стояв як «про-
возвестник возрождения» українського народу [12, c. 89].

Л. Мельников у статті «Шевченко и Гоголь», порівнюю-
чи двох геніальних письменників, відзначав, що М. Гоголь і 
Т. Шевченко з’явилися на одній і тій же землі, під одним і тим 
же небом, з надр одного і того ж народу, але з різних його соці-
альних класів, тому й пішли різними дорогами, обумовленими 
соціально-політичними обставинами їх походження, їх вихо-
вання, їх життя. М. Гоголь «предпочёл языку родного народа 
“язык Пушкина” и на этом языке <…> создал безсмертные ху-
дожественные творения» [12, c. 104]. Т. Шевченко «шёл сво-
им собственным путём», показавши, таким чином, що поряд з 
«великим языком Пушкина, существует и может существовать 
и развиваться другой великий язык – язык Шевченка» [12, 
c. 104–105]. «Поэзию Шевченка Гоголь не признавал особен-
но крупным литературно-общественным явлением и как буд-
то даже не знал, что уже современники его видели в Шевчен-
ке пророка и вождя в деле национального возрождения своей 
родины. Естественно, что о том огромном значении, которое 
приобрела поэзия Шевченка впоследствии и которое сохраня-
ет она до сих пор, Гоголь и не догадывался», – наголошує до-
слідник [12, c. 103].

Російський письменник, перекладач І. Бєлоусов у статті 
«Как я стал переводить “Кобзаря”» пише про своє захоплен-
ня співом українських лірників, з яким він порівнює поезію 
Т. Шевченка: «…я понял его [народа. – Л. К.] душу, перелитую 
в творениях Т. Г. Шевченка» [12, c. 107]. «Когда струны лиры 
Тарасовой зазвучали в моей душе и нашли в ней отзвук, я по-
пробовал переводить стихи Т. Г-ча на русский язык… С тех 
пор – вот уже 35 лет – у меня на письменном столе лежит “Коб-
зарь”», – зізнається дослідник [12, c. 107].
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Українська письменниця, громадська діячка Л. Жигмайло в 
статті «Отношение потомства к памяти Т. Г. Шевченка», про-
слідкувавши особливості вшанування пам’яті Т. Шевченка в 
різних регіонах України і за кордоном, робить висновок про те, 
що «сбылись мечты поэта о том, что его “мережані сльзами” бу-
дут находить отклик в душе людей, будя в них благодарную па-
мять к тому, кто сам, горя любовью к правде и добру, и поныне 
по прошествии 100 лет со времени его рождения “глаголом 
жжёт сердца людей”» [12, c. 128]. 

Сьогодні, відзначаючи 200-ліття від дня народження Т. Шев-
ченка, можемо засвідчити правдивість слів Л. Жигмайло про 
Великого Кобзаря, сказані в її статті 100 років тому: «Свежесть 
и чистота чувства, а также глубина и широта мысли в Шевчен-
ковской поэзии заставляет думать, что пройдёт ещё много, мно-
го лет, а людские сердца всё-таки будут трепетать при чтении 
огненних призведений украинского гения, и ему будет постав-
лен памятник не только в Киеве, а ещё во многих городах и мес-
течках, где чем дальше, тем больше будет читаться “книжица 
словес живих”, и, наконец, что самое главное, будет созидаться 
и расти нерукотворенный памятник певцу Украины в смысле 
проникновения идей его в сознание народных масс. И, конеч-
но, много воды утечёт, пока люди сумеют устроить жизнь, в ко-
торой “врага не буде супостата, а буде син, і буде мати і буде 
правда на земли”, но и, устроивши её, они не забудут того, кто 
был для свого народа не только “апостолом правди і науки”, со-
ветуя “учиться и читати”, но тем солнцем, которое “за собою 
день веде”. Такой день для Украины начался с появлением в 
ней Шевченка» [12, c. 128].

Переглядаючи інші публікації, присвячені постаті Т. Шев-
ченка на сторінках «Украинской жизни», написані вже після 
вшанування його 100-літнього ювілею, помічаємо поступове 
згасання цікавості до його особи. Це в основному невеличкі 
повідомлення про його ювілей, про проблеми щодо встанов-
лення йому пам’ятника тощо: «Шевченко в Галицкой Укра-
ине» М. Возняка (1914. – № 3. – с. 45–52), «Столетие со дня 
рождения Шевченка в откликах украинской и русской печа-
ти» Л. Бурчака (1914. – № 3. – с. 69–107), «Шевченковские 
дни» (1914. – № 3. – с. 100–107), «Шевченковские дни в Ека-
теринославе (от нашого кореспондента)» П. К. (1914. – № 3. – 
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с. 107–111), «Чествование 100-летнего юбилея дня рождения 
Т. Шевченка в Галиции» О. Якобій (1914. – № 3. – с. 111–125), 
«Конфискация “Кобзаря” (1914. – № 4. – с. 95), «Укрепление 
могилы Шевченка» (1914. – № 4. – с. 96–97), «К Шевченков-
ским дням» (№ 4, с. 100–103), «К юбилею Шевченка» (1914. – 
№ 4. – с. 113–114), «К сооружению памятника Шевченку в 
Киеве» (1914. – № 5–6. – с. 104–105), «Отголоски Шевченков-
ских дней» (1914. – № 5–6. – с. 108).

З кожним роком таких публікацій ставало все менше. За 
1915–1917 роки вміщено всього кілька невеличких повідом-
лень: «Годовщина смерти Т. Г. Шевченка» (1915. – № 3–4. – 
С. 144), «Чествование памяти Т. Шевченка в Екатеринославе 
и деятельность “Просвиты”, вызванные войной» Е. Виров-
ського (1915. – № 3–4. – С. 146–151), «Панахиды по Т. Г. Шев-
ченко» (1915. – № 3–4. – С. 145), «Читальни им. Качковско-
го вместо народних домов им. Шевченка» (1915. – № 3–4. – 
С. 88–89), «Общественные и литературные влияния в пер-
вом периоде творчества Т. Г. Шевченка» Ф. Матушевсько-
го (1916. – № 2. – С. 16–35), «Панахиды по Т. Г. Шевченке и 
духовенство» (1916. – № 2. – С. 91), «55-я годовщина смерти 
Т. Шевченка» (1916. – № 4–5. – С. 122), «Безмолвная годов-
щина» С. Єфремова (1917. – № 1–2. – С. 44–49), «Пушкин 
и Шевченко» М. Сумцова (1917. – № 3–6. – С. 84–87). Так, 
С. Єфремов у статті «Безмолвная годовщина» пише про те, 
що шевченківські дні відбувалися в Україні впродовж усіх 
років чи у відкритих зібраннях, поїздках на могилу, чи таєм-
но, підпільно, «служа днём объединения всех украинцев, где 
бы они не находились, вокруг великого имени и связанных с 
ним идеалов» [13, c. 44]. «Ни один народ не имеет подобного 
оригинального праздника, – наголошує С. Єфремов, – нигде 
в мире мы не найдём такого трогательного обычая – совер-
шать ежегодные поминки по национальном деятеле, – прав-
да, ведь и заслуги Шевченка пред родным краем совершенно 
исключительны» [13, c. 44]. І те, що у зв’язку з революцій-
ними подіями такого святкування не відбулося, С. Єфремов 
уважає цю «безмолвную годовщину <...> лишь замечательной 
точкой в упомянутой кривой этапов украинского движения, 
как своеобразный эпизод в отношениях украинского народа к 
своему великому поэту» [13, c. 49].
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Таким чином, редакція часопису «Украинской жизни» на-
магалася популяризувати життя і творчість Великого Кобза-
ря, розкриваючи у вміщених на її сторінках публікаціях (по-
над 80 публікацій) різнобічні грані його таланту. Висвітлюючи 
деталі вшанування його найважливіших ювілев – 50-річчя із 
часу смерті і 100-річчя від дня його народження, «Украинская 
жизнь» навіки задокументувала історію тих подій, опубліку-
вавши на своїх сторінках найкращі дослідження про Т. Шев-
ченка відомих українських письменників, істориків, фольк-
лористів, громадських діячів О. Грушевського, С. Єфремова, 
Л. Жигмайло, Ф. Матушевського, К. Оберучева, С. Петлюри, 
В. Пічета, С. Русової, М. Сумцова та інших. В історії вшану-
вання великого поета відбилася історія життя України початку 
ХХ ст. Сьогодні ми, відзначаючи вже 200-річчя від дня наро-
дження Т. Шевченка, маємо можливість порівнювати вшану-
вання його пам’яті 100 років тому. Гадаємо, що пройде 100, 200 
і більше років від дня народження основоположника україн-
ського відродження, а ім’я його продовжуватиме збирати ауди-
торії для вшанування його пам’яті, буде гуртувати нових укра-
їнців на великі справи. 

1 Полковник К. Оберучев у 1899 році побував на форті Олександрійському, 
де збирав відомості про Т. Шевченка, результатом чого став написаний нарис.

1. Украинская жизнь. – 1912. – № 1.
2. Украинская жизнь. – 1912. – № 2.
3. Украинская жизнь. – 1912. – № 3.
4. Украинская жизнь. – 1912. – № 4.
5. Украинская жизнь. – 1912. – № 5.
6. Украинская жизнь. – 1912. – № 6.
7. Украинская жизнь. – 1912. – № 9.
8. Украинская жизнь. – 1913. – № 2.
9. Украинская жизнь. – 1913. – № 3.
10. Украинская жизнь. – 1913. – № 12.
11. Украинская жизнь. – 1914. – № 1.
12. Украинская жизнь. – 1914. – № 2.
13. Украинская жизнь. – 1917. – № 1–2.
14. Шевченко Т. Г. Кобзарь / под ред. Славинского. – Санкт-Петербург, 1911.

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



121

Валентина Коротя-Ковальська 
(Київ)

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 …Погуляю понад морем
 Та розважу своє горе. 
 Та Україну згадаю, 
 Та пісеньку заспіваю. 
 Тарас Шевченко  

(Кос-Арал, 1848 р.)

Багато українців, читаючи Тараса Шевченка, відчувають 
силу його магнетичної влади над поколіннями. Його поезія 
вимірюється двома вершинами – загальнолюдське звучан-
ня й водночас глибоко національне призначення. Як людина 
всебічної культури з незалежним й оригінальним мисленням, 
українську поетичну мову Великий Тарас зумів піднести у 
своїх творах до високого рівня романтичного вираження, най-
тонші людські почуття, найінтимніші особисті переживання 
так щемливо й правдиво передав у світлі соціальних проблем. 
«Кожен, хто звертається до Шевченка, знаходить свої відпо-
віді, бо він говорив про особисте, яке ставало універсальним, 
суб’єктивність його була настільки чесною і відвертою, що 
сприймається як найвища міра об’єктивності. Вимір його – це 
безмірність. Саме тому так важливо, що ми знову і знову шу-
каємо відповідей на засадничі питання саме в нього» [3, с. 23]. 
Так, саме в його творах ми знаходимо «голос пробудженої люд-
ської гідності, силу непокори, що не раз переходить у скрик 
прокляття, у грізний вибух прометеївського титанізму» [10, 
с. 3]. У прозових і поетичних творах Шевченко постає перед 
нами як великий поціновувач української народної музики. 
Не випадково свою збірку поетичних творів назвав «Кобзар». 
Адже кобзар – це, власне, не стільки поет, скільки співець. Та 
й свої поетичні твори Шевченко часто трактував як пісні-думи 
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(«За що сірому ти поцілуєш? / За пісню-думку? / Ой гаю, гаю, / 
Й не такі, як я, дармо співають» («N.N.»)). 

Надзвичайна близькість поезії Т. Шевченка до фольклору, 
зокрема до народної пісні, дає нам підстави вважати його на-
родним співцем, творцем фольклору. Т. Шевченко тонко відчу-
вав автентизм народної пісенної традиції та кобзарства, черпав 
знання, ідеї, образи, ритміку, сюжети, творчо переосмислював 
їх, надавав нового звучання. Вони ставали йому супутниками й 
порадниками, поклавши відповідну, Богом дану печать на всю 
його творчість, бо в них, як казав поет, «святую правду пропо-
нує сам народ». Обожнювання української пісні на рівні поди-
ву й захоплення виразилося в рядках «Ну що б, здавалося, сло-
ва… / Слова та голос – більш нічого. / А серце б’ється, ожива, / 
Як їх почує!... знать од Бога / І голос той, і ті слова / Ідуть між 
люди!».

Україною, її славною історією, народною культурою був 
сповнений весь поетичний світ Шевченка. Із фольклорного 
джерела виросла поезія найвищої любові до «святої України» 
й стала найголовнішим рушієм творчого життя поета, висоти 
його внутрішньої свободи й гідності, тому багато віршів Шев-
ченка вважалися народними й були дуже популярними ще за 
його життя. Інколи він міг запозичити з народної пісні навіть 
окремі рядки, і вони органічно впліталися в його думи й сло-
ва. Ця незаперечна близькість поета до народних інтересів, ду-
мок і надій спричинила до того, що перш ніж поета помітили 
професіонали- музиканти, його вірші заспівав народ – лірники, 
кобзарі, селяни, не тільки використовуючи відомі мелодії, але 
й складаючи свої. У книжці «Полум’яне слово Шевченка» Ніна 
Королюк згадує, що серед перших пісень, розповсюджених 
ще за життя поета, можна назвати такі: «Думи мої, думи мої», 
«Реве та стогне Дніпр широкий». Багато своїх пісень Шевчен-
ко виконував сам, особливо проникливо співав «Тяжко, важ-
ко в світі жити», «Гуде вітер вельми в полі», «Нащо мені чорні 
брови», про що дізнаємось зі спогадів Ковальова, котрий пере-
бував з Шевченком на квартирі в Петербурзі (1844), та Ф. Ла-
заревського, який розповідав про життя поета на засланні в 
Оренбурзі (1847). Деякі пісні, тепер народні, мають авторів. 
Так, знаменитий «Заповіт» написав полтавський автор Гордій 
Гладкий, «Реве та стогне Дніпр широкий» – учитель латин-
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ської мови Данило Крижанівський, «Думи мої, думи мої» – 
К. Борисюк (відомостей про нього не збереглося). Історію їх 
створення досліджував О. Правдюк у книзі «Т. Г. Шевченко і 
музичний фольклор України» (Київ, 1966). Н. Королюк відзна-
чає, що завдяки надзвичайній мелодійності й ритмічній вірту-
озності своїх поезій, Т. Шевченко здобув славу одного з найму-
зикальніших поетів світу. Саме це стало причиною нечуваної 
популярності першого «Кобзаря» в народі. 

Кожен, хто читатиме «Кобзар» Т. Шевченка, не зможе не 
помітити, що в плетиво своїх оригінальних творів він уводив 
народні пісні. Скільки ж він їх знав, тих «звуків України», про 
які писав: 

Я трепет сердца навсегда 
Оледенил в снегах чужбины.
И только звуки Украины
Его тревожат иногда. 
  (Поема «Слепая»). 

Герої його поезії співали і в горі, і в радості («Гой, гой, не 
беда, / Слезы тоже вода», або 

…Моя Оксана! 
Я скоро плакать перестану, 
Запомни песню ты мою 
И пой ее, как я пою. 
Она умалит сердца рану…
  (Поема «Слепая»).

Без сумніву, серце великого поета надихалося живим словом 
української пісні («В житейском бурном море… тихая струя»), 
і дотепер він вражає нас своєю безмежною обізнаністю в цари-
ні українського фольклору. Тільки в поемі «Перебендя» згаду-
ються пісні різних жанрів: 

…Недоля жартує над старою головою, 
А йому байдуже;
Сяде собі, заспіває: 
«Ой не шуми, луже!..» 
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Отакий-то Перебендя, старий та химерний! 
Заспіває про Чалого – на Горлицю зверне;
З дівчатами на вигоні – Гриця та веснянку, 
А у шинку з парубками –
Про тополю, лиху долю,
А потім – У гаю; 
На базарі – про Лазаря, 
Або щоб те знали,
Тяжко-важко заспіває, 
Як Січ руйнували.
Отакий-то Перебендя, старий та химерний! 
Заспіває, засміється, 
А на сльози зверне. 

А ще: 

«…Поки сонце встане… / Посідали. / «А хто, братця, / Співа 
про Богдана? / Я співаю. / І про Ясси, / І про Жовті Води, / І міс-
течко Берестечко…». У цих уривках яскраво чергуються думи, 
веселі й сумні, історичні й побутові пісні, веснянки й балади.

Його поезія, часто пов’язана переходами в народнопісенні 
форми, пересипана народним мелосом: історичними, козацьки-
ми, рекрутськими («У неділю рано-вранці»), гайдамацькими, 
чумацькими («Доле моя, доле»), бурлацькими, батрацькими, 
колисковими, жартівливими піснями. Особливою сердечніс-
тю відзначаються пісні про жіночу й дівочу долю часів кріпач-
чини, про материнську любов. У нього співають всі: козаки 
(«…І Дніпро укрили байдаки / І заспівали козаки» («Гамалія»)); 
чумаки («… Іде чумак з-за лиману / З чужим добром безталан-
ний. / Чужі воли поганяє, / Поганяючи, співає…» («Хустина»)); 
подорожні; дівчата («…У неділю на вигоні / Дівчата гуляли, / 
Жартували з парубками, / Деякі співали…» («Гонта в Умані»)); 
жінки («…З ким ти усміхалась, плакала, журилась. / Кому ти 
любила Петруся співать?» («Мар’яна-черниця»)); убогі люди 
(«…І простоволоса селом ходить – то співає, / То страшно го-
лосить» («Сова»)); а також птахи («…Й летячи співали» («Ве-
ликий льох», розділ «Три ворони»)). Сам Т. Шевченко знав 
безліч історичних, чумацьких, козацьких, рекрутських пісень, 
почутих від батька, співав думи. Дід Іван, свідок багатьох по-
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дій в Україні, розповідав йому про Коліївщину, і ці розповіді 
ввійшли до поеми «Гайдамаки», як теми про соціальні та на-
ціональні конфлікти. 

Т. Шевченко створив неперевершені поезії за зразком на-
роднопоетичної творчості, об’єднавши усне слово з писемним. 
Він захоплювався неповторною музикальністю народних дум і 
систематично збирав пісні. Його біограф О. Кониський згадує, 
як свого часу Київська археологічна комісія відрядила Шев-
ченка на Правобережжя збирати народні казки, пісні, легенди, 
перекази тощо [6, с. 231]. У «Київській старині» видруковано 
спогади селянина М. Кириляча про те, як Т. Шевченко запису-
вав пісні [1, с. 169]. Ці записи знаходимо у двох Шевченкових 
альбомах чи записних книжках, що входять до збірки В. Тар-
новського [5, с. 402–409], яку під час оренбурзького трусу віді-
брали в поета жандарми. У першій із двох книжок містяться, як 
пише М. Стороженко, «коло двадцяти записів пісень та дум» 
[11, с. 32]. Записані ним пісенні тексти супроводжують окремі 
нотні записи, зроблені його рукою. Збереглося чотири альбоми 
його фольклорних записів. Зокрема, історичну пісню «У Глу-
хові у городі» він використав у своїй поемі «Сон» («У всякого 
своя доля»). Відомо, що майже третина віршів «Кобзаря» ста-
ла народними піснями, які й дотепер є популярними в Україні 
та світі. 

Дуже любив народні пісні «Ой зійди, зійди, ти, зіронько 
та вечірняя», «Тече річка невеличка», «Ой на горі та женці 
жнуть», «Ой Морозе, Морозенку», «Ой лихо, не Петрусь», «Ой 
біда чайці», а також «Стоїть явір над водою», де яскраво опису-
ється доля козаків, які на своїх кістках побудували Петроград. 
Першим її оспівав великий композитор М. Березовський у кла-
сичному духовному концерті «Не отверзи мене». Перечитую-
чи «Кобзаря», помічаєш його вражаючу наближеність до дум, 
балад («У тієї Катерини хата на помості»), народних пісень, 
чумацьких, рекрутських та жартівливих («Утоптала стежечку 
через яр»), його трепетне ставлення до самого виконання на-
родної пісні: «тиха розмова», «тиха пісня». Саме в такі моменти, 
коли працює думка, розкривається пісенне царство духу, співає 
серце й душа, висловлюються найтонші, найпотаємніші почут-
тя: («Журився сам собі чогось / Та й заспівав,– звичайно, тихо» 
(«Матрос») або «…Надію в серці привітаю, тихенько- тихо за-
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співаю / І Бога Богом назову» (Оренбург, 1850)). У «Кобзарі», 
виданому в Києві 1947 року, вдалося нарахувати 175 спільно-
кореневих слів і їх форм до дієслова «співати»: співає, заспіває, 
заспіваймо, співають, співаю, співала, виспівую, заспівали тощо. 
Усе життя поет збирав українські народні пісні, зберігав, пере-
писував, запам’ятовував і співав… У народних піснях – коріння 
світосприйняття Шевченка-поета, бо саме в них він черпав ту 
«святую правду», правдиві знання й вони стали його супутни-
ками, порадниками й предметом уважного вивчення («Пісня 
вчить, як на світі жить» (прислів’я)). Чи не від перебування в 
полоні співу до великого поета приходили божественні думки, 
які до цього часу вражають нас своєю святістю? 

У неопублікованій передмові до «Кобзаря» Шевченко за-
кликає письменників вивчати справжнє життя простолюду: 
«Щоб знать людей, то треба пожить з ними. А щоб їх списувать, 
то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем чорнила 
і паперу», звернутися до народної культури, у якій він бачить 
джерело естетичного натхнення: «…прочитайте ви думи, пісні, 
послухайте, як вони співають, як вони говорять меж собою ша-
пок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують 
старовину і як вони плачуть, неначе справді в турецькій неволі 
або у польського магнатства кайдани волочать…».

Очевидно, що народна пісня була для поета чимось значу-
щим, підтримувала його у важкі часи, у горі й радості, допо-
магала зберігати людську гідність. Перебуваючи на засланні 
на Кос-Аралі, Т. Шевченко всю тугу за рідною землею виливав 
у рядках: «…Та Україну згадаю, / Та пісеньку заспіваю. / Люди 
скажуть, люди зрадять, / А вона мене порадить, / І порадить і 
розважить, / І правдоньку мені скаже.»; чи «…На степ, на море 
подивлюсь, / Згадаю дещо, заспіваю». Саме народна пісня, як 
зазначав О. Гончар, була «матір’ю Шевченкової поезії», саме 
вона збагачувала його поезію народнопісенними прикметами, 
епітетами, риторичними запитаннями та зверненнями: 

Ой, Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір
На свою Вкраїну
Що, колишучи, співала
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Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
 («Розрита могила». Березень, 1843 р.)

Ще однією важливою сферою уподобань Т. Шевченка був 
спів. Сучасники поета відзначали чудове виконання ним на-
родних пісень. За свідченням друзів, він мав тенор, а, можли-
во, баритон з високими верхніми нотами. П. Куліш, який до-
сить часто чув спів Т. Шевченка, зокрема на власному весіллі з 
О. Білозерською (Ганна Барвінок), писав: «Такого або рівного 
йому співу не чув я ні в Україні, ні по столицях… Пісню за піс-
нею співав наш соловей… і скоро вмовкає, зараз його благали 
ще заспівати… Ніхто ще не знає, що він предивний, може най-
луччий співака народних пісень по всій Україні (співав Т. Шев-
ченко, як птах співає – Ich singe wie der Vogelsingt)» [8, с. 25–26]. 
«Мою матір, – зазначає письменник, – особливо зачаровував 
Шевченко своїми співами: ходить, бувало, по залі, заклавши 
руки назад, опустивши вниз свою думну голову; шия зав’язана 
шарфом, вираз обличчя сумний, голос тихий і тонкий; мати, 
бувало плаче від його пісень» [2, с. 71]. П. Куліш вважав, що 
вустами поета весь народ заспівав про свою долю. Та й усі, хто 
знав Шевченка, відзначали, що його спів справді мав великий 
емоційний вплив на оточуючих. 

Н. Королюк звертає увагу на те, що «зі зверненням профе-
сіональних композиторів до поезії Кобзаря в українській му-
зиці виникає окремий могутній пласт – музична шевченкіана, 
яка вражає своєю свіжістю, різнобарвністю і невичерпністю» 
[7, с. 12]. Традиції Великого Кобзаря підхопили українські му-
зичні діячі. М. Лисенко був першим українським композито-
ром, який підійшов до пісенного фольклору по-науковому, ви-
робивши власні оригінальні методи обробки народних пісень. 
Він підняв цю галузь музичної творчості на значно вищий про-
фесійний рівень, заснувавши у Києві Музично-драматичну 
школу (1904). Тільки у ХІХ ст. до творчості Тараса Шевченка 
зверталися такі композитори: П. Ніщинський («Вечорниці» до 
драми «Назар Стодоля»), А. Вахнянин («Садок вишневий»), 
С. Воробкевич («Думи мої», «Минають ночі» тощо), М. Вер-
бицький («Заповіт»), М. Аркас (опера «Катерина»). Солоспіви 
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на вірші Шевченка створювали П. Сокальський, В. Заремба та 
ін. Деякі з них стали народними піснями й не завжди відомі 
автори музики, як от М. Гайворонський, автор чудових пісень 
«Така її доля» та «Тече вода». Написано безліч хорових творів 
на його слова. До спадщини поета зверталися й класики росій-
ської музики: М. Мусоргський (вокальні твори «Гопак» і «Дні-
про»), П. Чайковський (романс «Вечір», «Садок виш невий коло 
хати»), С. Рахманінов (дума «Минають дні, минають ночі»). 
Початок ХХ ст. ознаменувався кантатами та хорами С. Люд-
кевича (знаменита кантата-симфонія «Кавказ»), К. Стецен-
ка («У неділеньку у святую»), Л. Ревуцького (кантати- поеми 
«Хустина» та «Ой чого ти почорніло»), потужними творами 
Б. Лятошинського «За байраком байрак», «Із-за гаю сонце схо-
дить» і багато інших. З’являються музично-театральні, сим-
фонічні та хорові полотна М. Вериківського, К. Данькевича, 
В. Корейка, Г. Майбороди, Є. Станковича, Л. Дичко. Музикаль-
ність, наспівність Шевченкової поезії дуже близька до народ-
нопісенної творчості. Взаємозв’язок поезії Кобзаря з народною 
піснею детально й досконало вивчали українські музикознавці: 
М. Грінченко, М. Гордійчук, П. Козицький, Ф. Колеса, а пер-
шим дослідником народнопісенної основи його поезії був 
С. Людкевич, який писав, що він не складав, а виспівував свої 
поезії, хоч і без мелодії, визначив одну важливу особливість – 
вільний перехід від одного ритму до іншого. С. Людкевич на-
віть сформулював вимоги щодо інтерпретації поезії Кобзаря: 
«Без розуміння українських народних пісень нема й бесіди про 
розуміння й інтерпретування Шевченка… Музика Шевченка 
мусить бути так само живим вицвітом українських народних 
пісень, як його поезія» [9, с. 128].

Композитори та митці ХХ та ХХІ ст. не переставали зверта-
тися до творчості Т. Шевченка (понад 120 композиторів). Без 
сумніву, неперевершеним інтерпретатором поезій Шевченка у 
ХІХ ст. є М. Лисенко. Його музика до «Кобзаря» містить твори 
різних жанрів: пісні, дуети, кантати, поеми. Він поклав на му-
зику його вірші «Мені однаково, чи буду», «Наша дума, наша 
пісня». Ф. Колесса писав, що у «Музиці до Кобзаря» (87 по-
етичних зразків) Лисенко підіймається до такої самої висоти 
натхненної творчості, що й Шевченко у своїх віршах. Кожне 
покоління митців і композиторів-професіоналів поповнюють 
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пісенний світ новими зразками. Переспів Шевченкових поезій 
у народній пісенній творчості триває й досі. Засновник Націо-
нального академічного українського народного хору України 
(який тепер зветься на його честь) Г. Верьовка написав чудову 
пісню на слова поета «Не щебече соловейко»; М. Колесник – 
«Дивлюся, аж світає»; композитор О. Керекеша поклав на 
ноти поезію «Гамалія», «Іван Підкова», «Катерина»; молодий 
композитор ХХІ ст. В. Калініченко створив пісню «Ой чого ти 
почорніло»; гурт «Кому вниз» виконує пісню «Суботів» тощо. 
Багато пісень на слова Шевченка, як і народні, мають протяжні 
мінорні мелодії, («Реве та стогне Дніпр широкий», чи «Думи 
мої, думи мої»), окремі з них – романсовий характер («Така її 
доля», «По діброві вітер виє»).

Глибоким розумінням близькості поетичної творчості по-
ета до народнопісенної наповнені роботи Ф. Колесси («Студії 
над поетичною творчістю Шевченка»), М. Шагінян («Тарас 
Шевченко»), М. Рильського, який ставив поета поряд з таки-
ми світовими поетами, як Пушкін, Гейне, Міцкевич, Руставе-
лі. Шевченко ще з юнацтва володів польською мовою, про що 
зазначає П. Зайцев у праці «Життя Тараса Шевченка» (1994). 
В автобіографічній повісті «Художник» поет пише, що знання 
французької мови дозволяло йому читати твори Поль де Кока 
в оригіналі. Обізнаність з європейською музичною культурою 
простежуємо в «Щоденнику», у листуванні з друзями, його 
повістях. Він захоплювався творчістю Моцарта, Дж. Россіні, 
Й. Гайдна, музикою Мендельсона, операми Дж. Верді. Пере-
буваючи в Петербурзі, Т. Шевченко мав змогу ознайомитися 
з тогочасною європейською класичною музикою, що засвідчує 
повість «Музикант». Саме цей твір дає можливість (принаймні 
частково) розглядати погляди Шевченка у сфері музики. 

Безперечно, що улюбленим інструментом поета була бан-
дура, що відображено в художньо-поетичній спадщині Т. Шев-
ченка, де широко представлений образ кобзаря, що співає, пред-
ставника елітного традиційного співу, що побутує й у наші дні.

Серед музичних інструментів поет особливо захоплювався 
віолончеллю. Певно, далеко не останню роль у цьому відіграв 
відомий на той час у Петербурзі віолончеліст і музичний діяч 
Матвій Вельєгорський, який походив з давнього українського 
роду Велігурських і брав участь у справі викупу Шевченка з 
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кріпацтва. Прикметно, що головним героєм повісті «Музи-
кант» теж є віолончеліст Тарас Федорович, прототипом якого 
був талановитий скрипаль-кріпак Артем Наруга. Тарас Фе-
дорович часто, зігравши мелодії тих чи інших європейських 
композиторів, закінчує свої варіації українськими народни-
ми піснями, які викликали в слухачів захоплення. В одному з 
епізодів герой повісті, зігравши Шопена, починає виконувати 
народну пісню «Котилися вози з гори, / А в долині стали…», 
а в іншому після виконання «Реквієму» Моцарта несподівано 
заграв «Ходить гарбуз по городу». При цьому вдався до таких 
варіацій, що слухачі завмерли так само, як і тоді, коли слухали 
величний «Реквієм». Самого ж М. Вельєгорського Шевченко 
неодноразово згадує в повістях «Художник» і «Музикант»: 
«Только одна душа человека может так плакать и радоваться, 
как поет и плачет этот дивный инструмент», – писав він. 

Володимир Шаян писав, що його велич проста й природна 
й що такі висоти здобуваються титанічними зусиллями й пра-
цею цілих поколінь. Справді, яка ще нація має такого співця, 
поета, художника, який би зіграв величезну роль у формуванні 
національного самопізнання? Завдяки глибоким знанням з іс-
торії України, через розуміння рідної пісні як вияву духовних 
цінностей, ментальності народу, його Долі, Шевченко справді 
був «білою пташкою» («Сон»), «збірною душею» (Наталя Ку-
чер) українського народу, людиною правди, великим україно-
знавцем. Він був близьким і зрозумілим своєму народу, бо знав 
його пекельні болі та пісні («…Без золота, без каменю, / Без 
хитрої мови…»), співав разом з ним. Він осягнув сучасну йому 
Україну всім серцем, бачив її майбутнє й закликав: «Боріте-
ся – поборете!». Його правдиве мистецтво органічно виросло 
з українського ґрунту, звичаїв та традицій свого народу, з його 
кличного голосу радості й болю, який почули у всьому світі. 
Відчуваючи велич Тарасової особистості, Є. Маланюк у стат-
ті «До Шевченкових роковин» писав: «Не є вже Шевченко ані 
селянським співцем, ані …. “селянським королем” (Ю. Липа), 
ані навіть, мовляв, тим “кобзарем”. Є він складним виразом на-
шого всенаціонального творчого духу. І є він дотеперішньою 
вершиною нашої національної культури в якнайширшім зна-
ченні цього слова. І як би не поточилася далі наша історія, з цієї 
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висоти вже нікому не пощастить Шевченка стягнути до наївно-
простацького та фальшивого минулого» [10, c. 3].

Ніби все про нього знаємо. Стільки читано-перечитано, пе-
редумано, а все ж доходимо висновку, що Шевченко як яви-
ще – невичерпний, неосяжний, феноменальний, істинний, бо 
за кожним його словом стоїть Україна, а ми на шляху до неї.
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Наталія Лисюк  
(Київ)

РОДИННИЙ МІФ  
У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Художньо-поетична картина світу Тараса Шевченка спи-
рається на глибинні міфологічні засади, що становлять під-
мурівок його творчості, насамперед поетичної. У цьому сенсі 
міфологія розуміється дещо звужено – як специфічний спосіб 
осмислення людиною себе й довкілля, а власне, як «узагаль-
нене відображення дійсності у вигляді чуттєвих уявлень, або, 
точніше, у фантастичному вигляді тих чи інших одухотворених 
істот» [7, с. 458]. Міфологічний підтекст поетичної творчості 
Шевченка – одна із сутнісних її рис, характерних для роман-
тичного світобачення загалом, а насамперед творчості гейдель-
берзьких романтиків та їхніх послідовників у Середньо-Схід-
ній Європі [див.: 10].

У сучасному шевченкознавстві міфологію Кобзаря вивча-
ють з різних позицій. Серед іншого, цікаві висновки зроблено 
на основі дослідження міфологічної рецепції в Україні постаті 
поета на різних етапах соціокультурного розвитку; сформовано 
й новий науковий напрям, започаткований працями Г. Грабо-
вича [2] та О. Забужко [3], де було зроблено спроби реконстру-
ювати авторську художню модель світу, насичену потужними 
міфологічними інтуїціями; свій матеріал для дослідження зна-
ходять у його творах також античники та релігієзнавці, дослід-
ники вітчизняної міфології. Щодо останньої, то виявленню її 
відгомонів у поезії Шевченка було присвячено низку праць, де 
розглядаються певні міфологеми або їх фрагментарні комплек-
си, зокрема й представлені в окремих творах (починаючи від 
першопрохідницьких розвідок М. Сумцова [18], О. Багрія [1], 
Ф. Колесси [5] і закінчуючи працями часів незалежності – 
М. Коцюбинської [6], В. Смілянської [16; 17], С. Мишанича [8], 
В. Мовчанюка [9], Н. Слухай [14; 15], С. Росовецького [12; 13] 
та багатьох інших). 

Системною вадою деяких «міфологічних» досліджень за-
лишається брак знань у галузі міфології та застосування де-
дуктивних методів, коли готові схеми, нерідко запозичені або 
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у представників міфологічної школи, висновки яких із плином 
часу зазнали суттєвої корекції (а деякі були й спростовані), або 
в авторитетних зарубіжних і вітчизняних дослідників, які фор-
мулювали їх на основі зовсім іншого матеріалу, або ж, що най-
гірше, навіть у сучасних дилетантів-«міфологізаторів» – від 
С. Плачинди й Г. Лозко до В. Войтовича, – прилаштовують до 
творчості поета.

Показовий і термінологічний «розгул» у найменуванні ви-
окремлюваних міфологічно забарвлених елементів: у науковій 
шевченкознавчій творчості вживають як «офіційно» визнані 
філологічні (мово- та літературознавчі) терміни з означенням 
«міфологічний» (семантика, концепт, образ, символ, мотив, 
сюжет, символіка, поетика), так і цілковито «новаторські» ква-
зітерміни, значення яких є вельми розмитим, розпливчастим, 
коливаючись у значно широкому діапазоні від праці до праці 
(міфологічна структура, аспект, словообраз, архетип, алюзія, 
також міфема, мислеформа тощо). На наш погляд, для їх озна-
чення доцільно використовувати запропонований К. Кереньї 
та К.-Г. Юнгом термін «міфологема» [4], що охоплює і чуттєво-
конкретні, одухотворені образи світової та національної міфо-
логії, і відповідні мотиви, які, на відміну від архетипів, свідомо 
запозичуються елітарним мистецтвом. 

Джерела міфологічних уявлень поета різнопланові геогра-
фічно й історично: крім автохтонної традиції різної часової 
глибини він звертається й до міфології інших народів – давньо-
грецької і давньоримської, навіть скандинавської (валькірії), 
звідки черпає окремі образи й мотиви, творчо переосмислю-
ючи їх. Особливе місце в його творчості посідає креолізована, 
тобто переломлена крізь призму народно-християнського сві-
тогляду, старо- й новозавітна міфологія; подеколи в ній вчу-
ваються й ремінісценції містицизму (віра в переселення душ) 
та відгомони мандрівних сюжетів, зокрема «легенди про при-
кликання співця» [11]. Однак найвагомішою серед них залиша-
ється міфологія автохтонна, яка хоч і не донесла до нас власне 
міфів (їх можна реконструювати хіба що гіпотетично, при-
чому зі значними похибками), проте відобразилася в усій на-
родній традиції. Саме через це деякі конструкти поета певною 
мірою відтворюють цю традицію, інші – творчо розвивають та 
поглиб люють її, а деякі з’явилися виключно завдяки його влас-
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ній уяві й фантазії (наприклад, міфологеми України, великої 
слов’янської родини). 

Але не варто шукати в авторизованій, тобто трансформова-
ній, вторинній щодо автохтонної міфології Шевченковій твор-
чості відгомонів віддалених епох: вона відтворила синхронний 
зріз тогочасного побутування міфу як у народній традиції, так і 
в професійній літературі, а отже, є матеріалом для реконструк-
ції лише рівня освоєння й адаптації архаїчної і класичної міфо-
логії в першій половині ХІХ ст. Показово, що джерелами запо-
зичень виступали для поета не тільки народна селянська тра-
диція загалом (вірування, прескрипції й табу, звичаї, обряди, 
усні фольклорні твори), носієм і збирачем якої він був, але й 
міфологізована історія («Історія русів») та міфологія «учена», 
компілятивна, тобто суб’єктивні узагальнені її описи в працях 
тогочасних фольклористів, які подеколи й фальсифікували 
традицію, вигадували «кабінетних» божеств та власні міфи. 

У діахронічному розрізі магістральний шлях поета проля-
гав від відтворення окремих елементів автохтонної міфології 
до конструювання міфології авторської, що засвідчено пере-
важанням оригінальних міфологем у його творчості пізнього 
періоду. Оволодівши досконало міфологічним кодом, він мі-
фологізував дійсність. За цих умов міфологія Шевченка, хоча 
й представлена в уривках та фрагментах, має, як і міфологія 
автохтонна, системний, цілісний характер. Вона пронизує чи 
не всі рівні його творів – і сюжетику, і тематику, і персонажну 
систему включно із засобами опису, і стилістику, і поетику. 

Слід наголосити й на різній природі міфологізму укра-
їнських і російських віршованих творів Кобзаря: якщо його 
україномовна поезія відтворює насамперед народну традицію, 
розсуваючи її обшири, то російськомовна пронизана міфоло-
гічними ремінісценціями загальноромантичного штибу й лише 
спорадично звертається до традиційних уявлень українського 
народу.

Основними підвалинами міфологічного світобачення Шев-
ченка слід уважати нереалістичні уявлення про час і простір, 
антропоморфізацію універсуму й натуралізацію людини, її 
народно-християнську концепцію як перехрестя тілесного й 
духов ного начал та вірування в безсмертність душі, концепту-
алізацію деяких аспектів людської діяльності (землеробської 
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праці, сну, мовлення) у міфологічному ключі, уведення низки 
міфологічних персонажів як фольклорного, так і авторського 
походження, нарешті, широкомасштабний соціоморфізм, зо-
крема й моделювання омріяного справедливого устрою люд-
ського су спільства як системи різнорівневих братств. 

Загалом соціоморфізм – один з усталених у міфології спосо-
бів моделювання явищ за допомогою образів, пов’язаних з так 
званими соціоїдами, тобто соціальними організмами. Міфоло-
гічний соціоморфізм передбачає перенесення на природу й над-
природне рис суспільства включно з усім комплексом його від-
носин – насамперед гендерних, родинних, генеалогічних, а з по-
дальшим розвитком цивілізації – ієрархічних (владних), вироб-
ничих, розподільчих тощо. Міфологізації соціоморфного штибу 
зазвичай піддаються первинно виділені підсистеми, як-от флора 
й фауна, пантеони, ба навіть техносфера первісного суспільства. 

Широкомасштабний соціоморфізм є одною з особливостей 
Шевченкової поетичної картини світу. Це означає не так опис 
функціонування окремих явищ у вигляді сталих ієрархічних 
соціальних систем, як поширення зв’язків споріднення від 
людини на весь універсум. Ядром Шевченкової моделі є чоти-
рирівнева авторська міфологема великої сім’ї, яку формують 
Україна (український народ), генетично споріднені слов’янські 
народи і, нарешті, усе людство та універсум загалом, адже Коб-
зар бачить єдиною родиною й увесь космос, об’єднуючи об’єкти 
як живої, так і неживої природи.

Та спочатку декілька слів про поетову соціологію. Іще 
І. Франко підмітив: «Основою суспільності, по думці Шевчен-
ка, є сім’я» [19, с. 464]. Дійсно, родина для Кобзаря має надзви-
чайну вагу, свідченням чому є сукупна висока абсолютна час-
тотність у авторському лексиконі термінів споріднення (разом 
з далекими родичами налічується понад 1400 слововживань); 
для порівняння: основних термінів кластера «суспільство» на-
лічується наполовину менше – понад 700 слововживань [20].

Отже, родина дійсно є осердям системи цінностей поета. До-
сліджуючи поетове бачення родини, Валерій Шевчук вирізнив 
три окремих рівні – мікрородини-сім’ї, макрородини-нації та 
квазімакрородини-держави [22, с. 221]. Однак насправді ро-
динний міф у Шевченка – значно розлогіший. Його базовий 
рівень – це велика українська родина.
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Як випливає з поезій Кобзаря, велика українська сім’я 
складається з малих ланок, що певною мірою відображає того-
часні реалії. Найперше, це традиційна патріархальна мала роди-
на, до складу якої входять принаймні два покоління дорослих 
людей. Окрім того, як складові цієї великої родини сприймає 
Шевченко деякі інші людські спільноти, починаючи від сіль-
ської громади й закінчуючи такими особливими соціальними 
стратами, як братства воїнів та митців, а також – умовно – та-
ємні товариства інакодумців.

Патріархальна мала родина зображується поетом або, по-
перше, у дусі моралістичних народних псальмів, тобто з наго-
лошенням на її занепаді через неприйнятні стосунки, що пору-
шують звичаєві норми: розпусність, що призводить до зазіхань 
батьків на дочок, опікунів – на дівчат-сиріт (інцест – основа 
поем «Княжна», «Відьма», «Сотник» та ін.), народження бай-
стрят («Катерина», інші поеми, низка поезій), нехтування діть-
ми: «Лазять діти у запічку / Голодні та голі. / «А де ж ваша, діти, 
мати?» – / Сердешний питає. / «Тату! тату! наша мати / У шинку 
гуляє» («Ой я свого чоловіка…»), зради батьків: «За шмат гни-
лої ковбаси / У вас хоч матір попроси – / То оддасте» (П. С. «Не 
жаль на злого, коло його…»); «Гарненько з лиха напились… / Та 
батька, матір прокляли / І тих, що до хреста держали…» («Дур-
ні та гордії ми люде…»), навіть діто- та батько вбивства («Кате-
рина», «Утоплена», «Лілея», «У Вільні, городі преславнім…», 
«Слепая»), або, по-друге, – навпаки, у романтизованому клю-
чі – з відчутним наголосом на виключній ролі матері-мадон-
ни («І досі сниться: під горою..», «У нашім раї на землі…») та 
описом доконечно сильних материнських почуттів-інстинктів 
(«Княжна», «Наймичка», «Марина», «І виріс я на чужині…», 
нарешті, «Неофіти») (дещо інше тлумачення з наголосом на 
матріархальній родині подано в праці О. Шаф [21]). Натомість 
родина уявна – ідеальна – змальовується завжди як ідилічне 
об’єднання, члени якого живуть душа в душу («Садок вишне-
вий коло хати…», Л. «Поставлю хату і кімнату», «У неділю не 
гуляла…», Г. З. «Немає гірше, як в неволі…», «Подражаніє Еду-
арду Сові»). Осердя такої родини – турботлива, ніжна, лагідна 
матуся, мама, матінка, неня, яка є найвищим авторитетом для 
всіх. Саме материнська родина ляже в основу оновленого світу, 
де «буде син, і буде мати, / І будуть люде на землі» («І Архімед, 
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і Галілей..») [див. також: 2, с. 153]. І навпаки, світ зазнає оста-
точного занепаду тоді, коли мати одцурається своєї дитини, 
а брат – брата («І мертвим, і живим…»).

Доволі специфічним утворенням уявляється Кобзареві сіль-
ська громада, де, щоправда, до своїх братів і сестер ставляться 
не завжди щиро, бо зважають на соціальний статус і поточ-
ну кон’юнктуру, плазують перед багатіями (але й тут можуть 
обра ти собі неофіційного лідера – названу матір: «Що день бо-
жий обходила / Село. Помагала / Усякому. А сироти / До неї в 
покої / Приходили. І матір’ю / своєю святою / Її називали. І все 
село / За неї молилось…» («Княжна»)). Показово, що претен-
зії на батьківство у громаді поет відкидає – приміром, у поемі 
«Княжна» князь-«патріот, убогих брат» зображується у вель-
ми непривабливих барвах: муруючи храми й базікаючи про 
любов до батьківщини, він ставиться до своїх ближніх як до 
рабів. До того ж громада не виступає проти несправедливості – 
вона «мовчить, витріщивши очі» («Княжна»), не стає на захист 
знедолених, не рятує від ґвалтівників, бо панічно боїться панів 
(«Якби тобі довелося…»), натомість сама схильна до осуду сво-
їх членів, удаючись до пліток (лиха слава, неслава, поговір, злі 
слова, недобрії речі – loci communes у поета), жорстокості й на-
віть самосуду в разі порушення звичаєвих норм: «І живую по-
ложили / В домовину!.. й сина з нею! / Та й засипали землею. / 
Стовп високий муровали, / Щоб про неї люде знали, / Дітей 
своїх научали…» («Титарівна»).

На противагу напівзруйнованій патріархальній родині з її 
базовим протистоянням батьків і дітей, яке не в змозі усуну-
ти кровне споріднення, надзвичайно міцним утворенням зма-
льовує поет уявні братства військові, засновані на спільності 
принципів та поведінки, – запорозьке та гайдамацьке (почас-
ти й солдатське, див. поезію «Не спалося, а ніч, як море…»). 
Ідеологія козацького братерства, підмурівком якої є захист 
України та православ’я, визначає його духовну одностайність. 
Моделлю для цих жорстко структурованих осередків слугує 
ієрархія вертикальних зв’язків у патріархальній родині. На 
чолі запорозького братства стоять батько Великий Луг і матір 
Січ на Хортиці («Іржавець»), нижче – виборні славні батьки 
запорозь кі (гетьмани, отамани), яким беззастережно підко-
ряються їхні «сини»-козаки («Тарасова ніч», «У неділеньку у 
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святую…», «Не хочу я женитися…»). Щоправда, козацька вер-
хівка принагідно зраджує своїх синів, плазуючи перед силь-
ними світу сього: після руйнування Січі, поділу запорозьких 
степів і закріпачення вільного люду «Кирило з старшинами / 
Пудром осипались / І в цариці, мов собаки, / Патинки лизали» 
(«Невольник», див. також «Розрита могила»). Гайдамацьке то-
вариство має аналогічну структуру: на чолі його стоять бать-
ки – Максим Залізняк та Ґонта, який заради загальної ідеї не 
пощадив своїх рідних малих синів («Гайдамаки»), Тарас Тря-
сило, Швачка. Міцними й непорушними в обох стратах є гори-
зонтальні побратимські зв’язки – стосунки друзів-товаришів, 
панів-братів, братців, коли кожен захищає всіх, а всі разом – 
кожного («Гамалія», «Гайдамаки»). Військове братерство по-
над усе – яскраво доводить сюжет про дівчину, яка заради ко-
ханого спробувала ошукати запорожців («У тієї Катерини…»). 

Вельми неструктурованим, анархічним постає в Шевчен-
ка уявне товариство митців, до складу якого входять члени 
елітарного мистецького цеху. Показово, що матір’ю кожного з 
них уявляється «пречистая, святая» сестра Феба, яка викохує 
і пестує їх з дитинства та до домовини («Муза»). Тож не див-
но, що особливістю спільноти митців є позачасовість, тобто на-
лежність до вічності: «Будеш, батьку, панувати, / Поки живуть 
люди, / Поки сонце з неба сяє, / Тебе не забудуть!» («На вічну 
пам’ять Котляревському»). До складу цієї спільноти входять 
батьки-отамани – поважані всіма письменники старшого поко-
ління (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко), діди-«божі 
старці» – мандрівні українські трубадури-співці як збірний об-
раз (кобзарі, лірники й бандуристи, зокрема Перебендя й Во-
лох), друзі-брати поетової генерації – М. Гоголь, М. Маркевич, 
художник В. Штернберг (і, очевидно, молодша сестра – Марко 
Вовчок), нарешті, нерозсудливі брати-письменники, ладні про-
даватися за гроші, оспівуючи панських фавориток («Гайдама-
ки»), і готові скласти «голови буї» в собачій гризні з іншими 
братами за мить уваги повії-слави (N. N. «О думи мої! О сла-
во злая!..»). На периферії цього утворення – далекі «родичі»: 
«письменні, друковані» критики-братики, які «сонце навіть 
гудять» («Гайдамаки») і відверто глузують над поетом-селя-
нином, та непевна читацька братія – постійний співбесідник, 
до якого автор звертається, сподіваючись, що той поділяє його 
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думки. Та, не отримавши відгуку, він гірко нарікає з приводу 
глухого мовчання свого читача, обіцяючи писати для самого 
себе («Хіба самому написать…», «Меж скалами, неначе зло-
дій…», «Не для людей, тієї слави…»).

Цікаво, що представники цеху митців – люди плодовиті, які 
безупинно продукують образи, слова та думи (для поета це не 
лише думки, а й вербальні та усні тексти). У рамках тотальної 
Шевченкової соціологізації універсуму вони уявляються йому 
молодшою генерацією, потомством («Заворожи мене, волх-
ве…») – породженими матір’ю-лихом любими дітьми, яких 
батьки-митці ростять, пестять, доглядають, викохують, пере-
живаючи повний спектр батьківських емоцій («Не для людей, 
тієї слави…»), а зрештою відпускають, як сиріт, шукати долі 
меж люди («Неофіти», «Гайдамаки»).

З любов’ю й пієтетом зображує Шевченко уявні таємні то-
вариства друзів-інакодумців, проповідників нетлінних духов-
них цінностей – братерства, волі, правди, любові до ближнього, 
які в минулому йшли на мученицьку смерть, відстоюючи свої 
переконання («Неофіти»), проте нині подібні спільноти розпа-
даються зі смертю свого лідера («Тризна»).

Недосконалою виглядає в змалюванні Кобзаря й уявна 
спільнота українців як нації – сукупності предків («мерт-
вих»), представників поточної генерації («живих») та їх-
ніх нащадків («ненарожденних») («І мертвим, і живим…»). 
Матір’ю цієї спільноти є Україна, що її належить любити та 
молити за неї Господа («І мертвим, і живим…»). Україна по-
стає в множині дорогих серцю поета жіночих образів, що за-
галом не виходять поза межі родинного кола: і малої дитини, 
яка розпачливо плаче, і обідраної вбогої сироти, і щирої вір-
ної дружини, і сердешної матері-неньки, і безталанної вдо-
виці-небоги, дітей якої нагло відлучено від матері й зомбова-
но (власне, йдеться про ментальний інфантоцид), тож тепер 
вони плюндрують її (поема-комедія «Сон», «І мертвим, і жи-
вим…»). Через них ця велична матір-П’єта потерпає («Роз-
рита могила»). Проте має вона й інших синів – люблячих і 
вірних патріотів, які не хочуть мовчати навіть у кайданах та 
ладні віддати заради її безпеки все найдорожче й навіть жит-
тя, щоби не дозволити катам мучити неньку («Гайдамаки», 
«Тарасова ніч»).
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Лукавими батьками-предками цієї родини виступають 
представники попередніх поколінь, які розливали моря крові 
та сліз, а зрештою добровільно наділи кайдани, обрікаючи сво-
їх синів – сучасників поета – жити, як «раби, подножки, грязь 
Москви» або «варшавське сміття». Так живе чванькувата змос-
ковщена чи онімечена («просвищенна»!) братія – раби-присто-
суванці, які, переслідуючи власні меркантильні інтереси, гото-
ві не тільки зрадити й продати свою Батьківщину, але й зака-
тувати її, знищити остаточно, а також нещадно «драти і з бать-
ка, і брата», на словах демагогічно обстоюючи ідеї свободи та 
«братерства братнього» (поема-комедія «Сон», «Осії. Глава IV. 
Подражаніє»). Поряд із цим увиразнюється бунт дітей проти 
батьків: деякі сини не бажають носити батьківські кайдани й 
відкидають їхні недалекі конформістські заповіти. Та, на жаль, 
брати-українці не є консолідованою масою. Нерідко вони цура-
ються один одного, оскільки деякі з них стали препоганими па-
нами, які, побратавшись із лихварями-жидами, гноблять своїх 
братів-невольників, закутих невідомо ким і за що. Відтак вище 
призначення сучасників формулюється Шевченковим гаслом: 
полюбити велику руїну, побрататися, обійнятися й одностайно 
повстати проти ворога, якому з волі Господа доводиться годити 
(«Заповіт»). 

Цим ворогом бачиться йому псевдородина-метрополія з 
її безпідставними зазіханнями на роль великої родини – Ро-
сійська імперія, яка вибудовує «престол-отечество» («Гого-
лю», «За думою дума роєм вилітає…») і де правлять «цариця- 
матушка» 1 («Розрита могила») і «батюшка-цар» (поема-коме-
дія «Сон», «Кавказ»). Ця імперія – «не наша мати» («В казема-
ті», «Чи ми ще зійдемося знову…»), – заявляє поет, адже саме 
її правителі нищили й нищать український люд. Показово, що 
лінію розмежування між Росією й Україною поет проводить як 
межу між людським і нелюдським, окарикатурюючи й великою 
мірою зоо- та фітоморфізуючи імперську еліту – російських 
царів та їхніх придворних: цар – «змій», він виходить до челяді, 
вилізає, мов «медвідь» з барлогу, він не розмовляє, а цвенькає; 
цариця – «опеньок засушений», скаче, мов «чапля меж птаха-
ми»; разом вони походжають, «мов сичі надуті»; панство – «ка-
бани пузаті – / Пикаті, вгодовані»; «старшина пузата» понаду-
валася, як індики (поема-комедія «Сон»). До слова, у «Подра-
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жанії Ієзекіїлю. Глава 19» династію озвірілих правителів поет 
зображує як сімейку ненаситних хижаків – скажених львичищ.

Ідеальнішою бачиться поетові картина сімейного співжиття 
інших слов’янських народів, а власне, чехів («Єретик»), адже 
в поляків-ляхів він теж фіксує «внутрішньосімейну» гризню 
(«Інтродукція» до «Гайдамаків»). Отож весь слов’янський люд 
він хотів би бачити в перспективі як єдину спільноту, нага-
дуючи, «що ми одної матері діти, що всі ми слав’яне», брати, 
роз’єднані історично католиками, а надто єзуїтами («Гайда-
маки»), та закликаючи братів обійнятися і проговорити «сло-
во тихої любові» («Єретик»). Тоді «житом-пшеницею, як зо-
лотом, покрита, не розмежованою останеться навіки од моря 
і до моря – слав’янськая земля» і потечуть «в одно море / 
Слав’янськії ріки». 

Великою родиною ще більшого масштабу виступає все люд-
ство як праведні, покорні й добрі Божі діти. Верхівка цієї спіль-
ноти – Бог-син і Матер Божа (хоч остання виступає переважно 
як покровителька козаків («Іржавець») і взагалі українців). 
У великій людській родині не може бути жодних розрізнень, 
адже «Усі на сім світі – / І царята і старчата – / Адамові діти» 
(поема-комедія «Сон») – щоправда, космополітичні інтуїції 
насправді тут іще недорозвинені, оскільки до цієї родини імп-
ліцитно належать лише християни. Та наразі людство стало ро-
дом суєтним, проклятим («Юродивий»), і в цій християнській 
сім’ї так само кояться страшні злочини: брат «нишком у куточ-
ку / Гострить ніж на брата», готується підпалити його оселю 
та відібрати майно (поема-комедія «Сон»). Тож поет обстоює 
християнську ідею нелицемірного, чистосердного братолюб-
ства, як свого часу апостол Іоанн, який «тихим, добрим, крот-
ким словом / Благовістив» язичникам, та його послідовники- 
неофіти, які закликали молитися навіть за свого «ката люто-
го» – кесаря Нерона («Неофіти»), або як великий ідеаліст із 
поеми «Тризна». 

Нарешті, найширшим сімейним колом уявляється велика 
космічна родина, що передбачає споріднення як природних 
явищ і міфологічних персонажів між собою, так і кревний 
зв’язок універсуму та людини. Взаємини між природними яви-
щами буквально пронизані родинними зв’язками. Так, багатий 
батько діброви-гаю – річний цикл – з любов’ю перевдягає свою 
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молодую доненьку тричі на рік – то вкриє рясним зеленим по-
кровом, то «огорне / В ризу золотую», а то «сповиє дорогою / 
Білою габою» («Ой діброво – темний гаю!»). Земля, хмаронь-
ка і навіть гармата порівнюються із дбайливими та люблячими 
матерями з огляду на ті чи інші їхні дії («Кругом неправда і 
неволя…», «За сонцем хмаронька пливе…», «Нащо мені же-
нитися?..»). Спираючись на загальнослов’янську міфологему 
шлюбу землі й сонця, поет описує, як сонце стає серед неба, 
оглядаючи землю, мов жених свою молодую, та прощається з 
нею надвечір («Невольник»). До одної родини належать Укра-
їна і Дніпро («Розрита могила»), дід Дніпро, Великий Луг і 
Хортиця («Гамалія»). Братами й сестрами уявляються поетові 
круглий місяць і зоря, річки Альта з Трубайлом («Сон» («Гори 
мої високії…»)), квітки Королевий цвіт та Лілея-снігоцвіт («Лі-
лея»), душі-пташки («Великий льох»). Особливим сенсом на-
діляє поет такі фітосимволи, як стеблина-билина, одірваний од 
гіллі лист, гілочка, плід, що стають уособленнями самотності, 
відірваності від роду, сирітства.

Кровноспоріднені родинні зв’язки існують і в середовищі 
надприродних істот. Скажімо, утоплениці зберігають розріз-
нення між дочками й матерями. Згадується також про поперед-
ній родинний статус русалок – це малії діти-дівчата, причому 
нехрещені; між собою всі вони сестри, які привітно зустріча-
ють нових утоплениць («Причинна», «Утоплена»). Пречистую 
Музу називає поет святою сестрою давньогрецького бога мис-
тецтв Аполлона-Феба («Муза»); зорі безвічнії – сестрами долі 
(«Чи не покинуть нам, небого…»).

Та набагато частіше Шевченко фіксує кровні зв’язки між 
людиною і могутнім природним світом, що відображає від-
чуття внутрішньої єдності ойкумени. Поет конкретизує мі-
фологему землі-матері («Н. Костомарову»), кажучи, що всі 
люди – «чада грешные земли» («Слепая»): тож не дивно, що 
герой поеми «Тризна» припадає до землі й цілує її, «как перси 
матери родной». Так само матір’ю своєю називає поет Україну, 
батьком – Дніпро. Великий Луг та очерети є батьками, а Січ і 
чайки – матерями запорожців. Темнісінька ніч-мати покриває 
і пригортає неприкаяних дівчат («Катерина»), а лицарям-коза-
кам підказує, де ховаються їхні вороги-ляхи («Тарасова ніч»). 
Відтак померлі кидають сиротами не тільки своїх близьких, але 
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і святі гори, і море, і Дніпро, і діброви, де вони жили («На вічну 
пам’ять Котляревському»). Братом людини є весь світ воль-
ний, несповитий («Світе ясний! Світе тихий!..»); по-братськи 
говорить з людьми буйнесенький вітер; любить поет пороз-
мовляти-порадитися, як з братом чи сестрою, з білолицим мі-
сяцем («Гайдамаки»), а молодиця молодая в розпачі радиться 
з братом-туманом («Наймичка»); могила-чорнобривка стає за 
наречену козакові («Нащо мені женитися…»). Вербалізує поет 
і вірування в можливість прямих генеалогічних зв’язків між 
людиною і рослинами, створюючи на основі народних балад і 
легенд про походження дерев та квітів три повноцінні оповіді 
(«Коло гаю в чистім полі», «Тополя», «Лілея»), а також низку 
тропів.

Так само зв’язки споріднення простираються і на уявних 
персонажів. Доля стає для своїх підопічних «другом, братом 
і сестрою» («Доля»), нареченою («Мар’яна-черниця»), а то й 
матір’ю («На вічну пам’ять Котляревському») чи дружиною 
святою («Чи не покинуть нам, небого…»), Слава уявляєть-
ся зрадливою дружиною-повією (N. N. «О думи мої! О славо 
злая!..»); горе-горенько вряди-годи затихає, «мов нагодована 
дитина» («Неофіти»).

Усе вищезазначене дозволяє наочно продемонструвати, що 
мала родина становила для Поета найвищу цінність, стаючи 
для нього потужним важелем у осмисленні багатьох аспектів 
універсуму, у тому числі сучасної йому дійсності, минулого та 
прийдешнього рідної країни. Для Шевченка людина є насам-
перед creatura familiae, та й сам соціум описується як родинне 
коло, що автоматично відкидає зазіхання на керівництво ним 
з боку реальних тимчасових правителів; понад те, і цілий усе-
світ у поезії Кобзаря просякнутий родинними інтуїціями. Тут 
сімейне, родове начало переважає як індивідуальне, так і влас-
не суспільне. Така соціальна модель надзвичайно близька до 
міфологічної, що, за О. Лосєвим, базується на безумовності й 
усе осяжності споріднених і взагалі родових зв’язків, відобра-
жаючи реалії общинно-родової формації. Однак оскільки Шев-
ченко жив зовсім у іншу епоху, постає питання, чому родинний 
міф оживає для нього й стає живлющим джерелом його поезії.

Як уважають психологи, родинний міф актуалізується за 
якихось надзвичайних умов – як зовнішніх (різкі соціальні 
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злами, вороже оточення), так і внутрішніх (наприклад, руйну-
вання усталених сімейних норм). Уперше уявлення про пер-
винність і непорушність родини як індивідуальний міф були 
описані 1975 року групою італійських психотерапевтів з «Мі-
ланської школи» в книзі «Парадокс і контрапарадокс», які 
сформулювали його як мушкетерський слоган «один за всіх та 
всі за одного», підкресливши, що цей міф дозволяє утвердити 
свою сімейну ідентичність, визначити спільні цінності, ідеали, 
пріоритети [див.: 23].

Попередньо можна припустити, що зосередженість Поета на 
родинних стосунках указує як на відчуття ним ворожості ото-
чення, так і на прояви афективного психологічного комплексу, 
породженого реальними життєвими травмами – перипетіями 
його загалом нещасливого досвіду сімейного співжиття.

1 Симптоматичним видається тут уживання русизмів «матушка» 
і «батюшка» на позначення зв’язків споріднення.
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Марія Марфобудінова 
(Дніпро)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУТУВАННЯ  
ФОЛЬКЛОРУ В НОВУ ДОБУ 

(на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини)

Сучасне побутування фольклору як одне із центральних 
питань української фольклористики на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
розглянуто в працях багатьох сучасних дослідників: М. Дмит-
ренка, Л. Єфремової, Л. Іваннікової, Н. Шумади, С. Грици, 
Л. Дунаєвської, Р. Кирчіва, Б. Кирдана, В. Бойка, Л. Черкаши-
ної та ін.

Сучасний стан побутування фольклору на території Ниж-
ньої Наддніпрянщини – це складне, багатоаспектне, малодослі-
джене явище й цілком природно, що від часів збирацької діяль-
ності Г. Залюбовського, І. Манжури, Я. Новицького, Д. Явор-
ницького реальна наповненість досліджуваного фольклорного 
поля Нижньої Наддніпрянщини, яке перебуває в постійній ди-
наміці, досить суттєво змінилося. Серед самоочевидних фактів, 
наприклад, – занепад у живому виконанні дум, історичних, чу-
мацьких, козацьких, бурлацьких, обрядових, весільних пісень 
тощо, суттєва редукція масиву історичних пісень, легенд, ка-
зок, превалювання ліричної пісні (насамперед любовного зміс-
ту) та ін. За винятком кількох праць В. Буряка, М. Долгова, 
Л. Стрюк, І. Павленко, спрямованих на з’ясування особливос-
тей перебігу фольклорних процесів саме на території Нижньої 
Наддніпрянщини, лишаються майже непоміченими, або жан-
рово виокремленими, тенденції сучасного розвитку фольклору 
на цій території. Збирацька діяльність у межах Дніпропетров-
ської області впродовж понад 20-ти років, моніторинг сучас-
ного стану усної словесності в контексті її живого побутового 
функціонування й представлення носіями фольклору зі сцени 
(т. зв. секундарний фольклор) дають можливість виокремити 
певні «точки росту» й розвитку усної народної творчості в по-
рівнянні й зіставленні її з традиційним наповненням.

Актуальність дослідження зумовлена й реальним, нинішнім 
станом народної творчості, зростанням інтересу до поглиб-
леного вивчення народної культури в сучасному суспільстві; 
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з’являється необхідність неупередженого з’ясування реалій 
фольклоротворення й фольклорозбереження.

Особливо доцільним, на нашу думку, є формування банку 
даних повторних експедицій на одній і тій самій території. Та-
кий досвід мають, зокрема, російські фольклористи. «У наш 
час значення повторних експедицій не втрачає актуальності, 
оскільки в центрі уваги продовжують залишатися питання су-
часного стану фольклору, історичної ролі його жанрів, порів-
няльно-історичного вивчення» [6, с. 41]. Ідеться, зокрема, і про 
зміни в системі й сюжетному складі жанрів, що побутують.

Нами зроблено спробу здійснити огляд тенденцій розвитку 
у фольклорі Нижньої Наддніпрянщини в період, який харак-
теризується відносною стабілізацією фольклоротворчих про-
цесів, мало або зовсім непомітними зрушеннями в загальному 
масиві усної народної словесності. Ідеться про другу половину 
ХХ – перше десятиліття ХХІ ст. Розглянуто, зокрема, взає-
мини двох форм побутування народної творчості: несанкціо-
нованої, ніким не керованої, автентичної у своєму триванні й 
виявленні фольклорної складової та організованої, сценічної – 
різноманітні самодіяльні колективи, які демонструють певну 
репрезентативну частку цього самого регіонального фолькло-
ру в усталених формах.

Надзвичайно цікавим і плідним, на нашу думку, є те порів-
няльне поле, яке виникає внаслідок зіставлення записів окре-
мих жанрів у ХІХ – на початку ХХ ст. відомими фольклорис-
тами краю та їх жанрово-тематичних відповідників у наш час.

Певні проміжні висновки про побутування окремих жанрів 
усної народної творчості в регіоні, окремих звичаїв можна зро-
бити вже зараз.

Сучасна усна мистецька комунікація вбирає в себе більшість 
фольклорних жанрів, проте наймобільнішими, такими, що пе-
ребувають у стані постійного доповнення й оновлення, є ті, які 
синхронно фіксують соціальні реалії через особисті пережи-
вання, переплавляючи незрідка «анекдотичну реальність» [8] 
в анекдоти, приказки, прислів’я, короткі пісеньки-частівки, 
жартівливі пісні. Усі названі жанри представлені в сучасному 
фольклорі регіону досить потужно. Якщо порівнювати записи 
фольклорних експедицій з різних районів Дніпропетровської 
області 1960–1970-х і 1990–2000-х років, ця соціальна скла-
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дова стає ще виразнішою, доповнюється й наповнюється ре-
пертуаром 1930-х років, який рідко виходив назовні в записах 
фольклору часів «застою». Усна народно-політична творчість, 
за висловом Є. Пащенка, у 1920–1930-х роках «має особливе 
значення як своєрідний приклад “авангардизму” в фолькло-
рі, оскільки вона йде попереду тих політичних протверезінь, 
що почали реалізовувати себе тільки в кінці совєтської доби» 
[4, с. 7]. Саме така, політично загострена складова у фольклорі 
Нижньої Наддніпрянщини представлена в записках тоталітар-
ної доби М. Семенка [7].

На початку 1990-2000-х років ця «замовчувана» чи «рід-
ко згадувана» складова місцевого фольклору представлена в 
численних сучасних (!) записах. У збірці «Калита» [3, с. 366–
370] – усього 39 зразків. Наведемо лише деякі:

1. Встав би батько Махно –
Не дав би комуністам
Хліб мужицький відібрати
І в комуні їсти.
2. Сидить баба на мосту,
Чухає коросту,
В 33-му году
Не буде колгоспу.

Записано від Куц Л. А., 1932 р. н. у с. Лозове  
Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл.

Своєрідна «реактуалізація» пережитого позначилася і на 
продукуванні соціально загострених куплетів часу новітнього: 
так, від респондентів з Томаківського району Дніпропетров-
ської області записано 16 частівок про перебудову. Наведемо 
одну з таких:

Щодня ціни піднімають –
Доведеться пропадать.
Мабудь, скоро, як ведмеді,
Лапу будемо смоктать [3, с. 379].

Відзначаючи загальну тенденцію розвитку цього жанру в 
Україні, Р. Кирчів, зокрема, зауважував: «Частушка, що в ра-
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дянський час утвердилася в українському фольклорі, і коло-
мийка на західноукраїнських землях навіть у тих підцензурних 
зразках, що з’являлися на сторінках радянських видань, міс-
тили часом досить гострі гумористичні й сатиричні рефлексії 
стосовно радянського життя <…> Ця дозована критика якоюсь 
мірою стикається з потужним струменем гумористично-сати-
ричної позацензурної творчості» [4, с. 278].

У записах 1990–2000-х років на Дніпропетровщині є чи-
мало згадок про війну 1941–1945 років, причому офіційно на-
снажені, сказати б «народні», фольклорні тексти із заздалегідь 
розставленими акцентами сусідять з воєнними побутовими іс-
торіями, іноді настільки яскравими у своїй безпосередності й 
щирості, що мозаїчна картинка часу набуває нових, несподіва-
них барв і ракурсів. 

Потребують подальшого з’ясування й аналітичного осмис-
лення ті процеси, що відбуваються в царині побутування тра-
диційного фольклорного репертуару та його сучасного функ-
ціонування. Навіть побіжний, суто статистичний погляд на ма-
сив старовинних народних пісень (судячи з порівняння наслід-
ків експедиційних записів по районах області в 1960-х, 1970-х, 
1990-х та 2000-х роках на одній і тій самій території) суттєво 
трансформується. Частково цієї проблеми торкався у своїх до-
слідженнях В. Буряк [1], увівши навіть до певної частини ново-
творів свій термін «передфольклор».

Незважаючи на те, що в 1990-х роках експедиційний мате-
ріал поповнився призабутими взірцями народної творчості, 
значна частина пісень з фольклорного спадку краю, які ще по-
бутували в 1960–1970-х роках, нині вже практично не відтво-
рюються у живому побуті взагалі, а ті старовинні пісні, які ще 
згадують респонденти, значно редуковані – до 3-х, 4-х, іноді 
2-х куплетів, що можуть пригадати інформатори. Перелік та-
ких пісень досить великий. Якщо внесені до збірників твори ще 
якось можна відтворити (як текст), віднайти мелодію до таких 
пісень дуже важко, інколи й неможливо, і це безумовна втрата. 

Нерідко, на що звертали увагу чимало дослідників, ниніш-
ні пісні становлять своєрідну імпровізовану контамінацію з 
кількох подібних за сюжетом, які респондент пригадує асоціа-
тивно. Ще однією тенденцією поточного побутування фольк-
лору є вихолощення символіки в нових взірцях популярних 
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у народі пісень. Так, сучасна народна жартівлива пісня про-
дукується як конкретна побутова картинка. На перший план 
виходять соціальні колізії, сатира спрямовується, як правило, 
на моральні недоліки. Серед таких нині досить популярні на 
Дніпропетровщині жартівливі пісні: «Сватай мене, мужичок» 
(різні варіанти), «Буряки я копала» (з варіантами), «На горо-
ді бур’яни», «Ой казала баба діду», «Несе теща воду», «Ой ви, 
любі спогади», «Ой мамо, що буде» («На городі чорна редька») 
(записи з більшості районів області), «А я чорнява» («Про-
дав лісник зеленого дуба»), «Вийшла заміж молодою» (записи 
2000–2013 рр.). Усі названі твори нерідко лунають зі сцени у 
виконанні різних самодіяльних фольклорних колективів. Не-
зважаючи на те, що ці пісні «виростають» переважно з «колізії 
положень», вони не несуть майже жодної естетичної функції, 
будучи (найчастіше) виразно дидактичними, мають незмінний 
успіх у публіки.

Так, наприклад, у пісні «Ой казала баба діду» йдеться про 
жінку, яка вирушає до Америки, полишаючи діда самого, але 
дорогою до «границі» (послідовно) втрачає «ботинки», доїдає 
«сухарики», губить спідницю… Дід приводить собі іншу бабу. 
Прямий дидактичний висновок:

Отож, баби, не казіться,
Як є діди, то держіться.
Варіть дідам вареники
Й не шукайте Америки! [3, с. 360].

Якщо в жартівливих піснях ХІХ – початку ХХ ст. чимало 
натяків, мають місце характерні знаки, символи, досить розга-
лужена тропіка, то в найновітніших спостерігаємо переважно 
поетику «прямих значень». Тобто навіч спрощення й подекуди 
деградація фольклорних текстів – від усталених народнопое-
тичних формулювань до звичайного римованого нанизування 
комічних ситуацій у дусі народної естетики, але без належної 
глибини.

У постійному русі новочасне наповнення традиційних ве-
сіль них віншувань. Увесь весільний обряд у його сучасно-
му трансформованому вигляді, зберігаючи окремі локальні 
особливості, засвідчені багатьма записами впродовж 1990–
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2010-х років, наповнюються певними новими рисами. Напри-
клад у с. Миролюбівка Широківського району окремі прик-
мети й повір’я інших регіонів (зокрема Волині) вплітаються 
в обов’язкові моменти місцевої традиції. У Покровському ра-
йоні є досить вдалі адаптації весільного звичаю до сучасності 
в роботах місцевих авторів, зокрема, директор Просянського 
Будинку культури Н. Макотер у 2011 році створила сценарій 
весілля з урахуванням місцевих традицій.

Переселенці з Волині, Івано-Франківщини за останні пів-
століття вплинули на наповнення фольклорного репертуару. 
Не новотворами, але відносно новими для регіону є окремі по-
пулярні пісні, як-от: пісня про кохання «Це було на Волині», 
весільна «Вже би була їхала», численні коломийки (записи 
1970-х років, зокрема в Солонянському р-ні). Водночас більш 
віддалене в часі переселення з Курської та Брянської областей. 
Наприклад, у селах Новокурське, ім. Рози Люксембург Широ-
ківського району майже немає взірців, вони (буквально) роз-
чинилися в українському фольклорному просторі. Водночас 
у селах Нова Дача, Богданівка (колишні переселенці з Росії) 
Павлоградського району проявляється високий етнічний ста-
тус; там не лише зберігаються зразки старовинного російсько-
го фольклору, але й продукуються новотвори, зокрема пісні, 
частівки. 

Значну частину новотворів констатуємо в жанрі сучасних 
народних анекдотів і усмішок. Таких було зібрано понад сто, 
проте соціально чи політично загострених у період від 60–
70-х років ХХ ст. і трохи пізніше в записах дуже мало (хоча 
варто зазначити, що в усному обігу такі анекдоти були пошире-
ними). Мова йде, насамперед, про «внутрішню цензуру», коли 
політично чи соціально загострені твори продукуються, поши-
рюються лише серед «своїх» і майже ніколи не виходять назов-
ні, якщо йдеться про певну регламентованість. Спостерігаємо 
переважно панораму буденного життя народу, незрідка це си-
туативні побутові картинки, побудовані на грі слів чи кумед-
ності ситуацій. Соціальна критика, яка, безумовно, існувала, 
зокрема у творах політично загострених, залишилася в усному 
побутуванні, респонденти не виявили бажання повідомляти 
їх учасникам експедицій. Уважаємо, що цікавим і показовим є 
факт поповнення сучасного народного анекдоту на означува-
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ній території аматорською творчістю місцевих жителів. Такі 
твори зафіксовано, зокрема, у с. Преображенка Межівського 
району, с. Личкове Магдалинівського району, с. Богуслав Пав-
лоградського району та ін.

Елементи новотворення спостерігаємо в піснях, у певному 
осучасненні давніх зразків (є чимало прикладів із Широків-
ського р-ну). Лишається популярним жанр балади, зокрема 
створеної слідами подій війни та повоєнного часу. Мовна тка-
нина творів – суржик, що вказує й на певні соціальні акценти. 
Інша тенденція в русі власне баладного жанру – перенесення 
центру ваги з трагедії кохання на трагедію людського буття. 

Зрідка трапляються пісні солдатські (новотвори, орієнтов-
но 40-х років ХХ ст.), наприклад, «Ой трава ти зеленая»; серед 
нових пісень – і деякі соціально-побутові. 

Як і раніше, найбільшу частину в усьому масиві народної 
творчості, що побутує на Дніпропетровщині, становлять на-
родні пісні – соціально-побутові та пісні про кохання. Їх ви-
конують як у побуті (переважно по селах), так і зі сцени (са-
модіяльні чи професійні виконавці). Як зазначає сучасний 
дослідник Олександр Курочкін, «у культурі багатьох народів 
світу відзначена тенденція до синтезу національного фолькло-
ру з художньою самодіяльністю і професіональними жанрами 
мистецтва. Тут, як і в ритуально-святковій сфері, давні тра-
диції функціонують не лише як механічні цитати з минулого, 
а в статусі так званих вторинних форм фольклору» [5, с. 280]. 
Саме такі форми існування й оприлюднення фольклору стали 
домінуючими наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. і в досліджу-
ваному регіоні. Фольклорні колективи (точніше, самодіяльні 
ансамблі, що виконують народні пісні) від 1990-х років набули 
широкого розповсюдження, їх число коливається від кількох 
до кількох десятків у кожному районі області. У репертуарі 
таких колективів як давно відомі всім народні пісні, видані у 
збірках, виконувані професіоналами, так і місцеві, ніким досі 
не зафіксовані твори. Цікавою тенденцією на Дніпропетров-
щині є стійкий інтерес до фіксації й оприлюднення рідкісних 
пісень. У жанровому аспекті це пісні бурлацькі, чумацькі, си-
рітські, зрідка – рекрутські, ще меншою мірою – історичні. 
Частково результати цього вельми розповсюдженого захоп-
лення фольклорним спадком свого краю викладено у збірни-

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



153

ках фольклорно-етнографічних матеріалів «Калита» (усього 
десять, 2004–2013 рр.), які містять відомості, зібрані від сучас-
них респондентів у більшості районів області. Так, наприклад, 
на початку 2000-х років ансамбль «Туряночка» (Царичанський 
р-н), який має у своєму репертуарі понад сто творів, співає пе-
реважно місцеві пісні (як-от «Парова машина», «Ой на горі, на 
високій»). Вік виконавців (сорок – сімдесят п’ять років) дозво-
ляє пригадати деякі давні взірці, крім того, учасники ансамблю 
ведуть записи (практично здійснюють фольклорні експедиції) 
у навколишніх селах. 

Ансамбль троїстих музик с. Цибульківка (Царичанський 
р-н) може служити взірцем «самозароджуваного» фольклору: 
учасники ансамблю грають на оригінальних музичних інстру-
ментах (пляшках, ложках, чашках), створюють частівки на міс-
цеву тематику, є учасниками всіх сільських весіль, інших свят. 
У цьому селі досі побутує традиція колективних танців (поль-
ки, вальси). 

Пошукова робота ансамблю «Першоцвіт» (с. Кочережки 
Павлоградського р-ну) проходить у тому самому напрямі – за-
пис маловідомих пісень; останнім часом колектив зосере див 
зусилля на запису тюремних та рекрутських пісень, пісень пе-
ріоду війни (серед них виокремлюються своєю красою пісні 
«Некормлена пташка», «Із-за гір, із-за високих»). Фольклор-
ний ансамбль с. Мар’янське Апостолівського району збирає й 
популяризує жартівливі пісні.

З’явилася й набуває певної динаміки потреба в проведенні 
фольклорних фестивалів у межах районів області. Так, напри-
клад, пройшов уже VІ фольклорний фестиваль Павлоградсько-
го району (2012 р.), у якому з дев’яти сіл району взяло участь 
14 (!) аматорських колективів, причому репертуар цих колекти-
вів формується з місцевих джерел, органічно передаючи саму ет-
нічну наповненість територій зі змішаним населенням. Цікавим 
є факт участі окремих колективів цього району у фольклорних 
фестивалях різного рівня, зокрема й за кордоном.

Більшість самодіяльних колективів мають організований 
характер, подекуди ініціативу проявляють самі виконавці, 
у будь-якому разі мова йде не про самодостатню пісенну твор-
чість (чи аутентичну?), а про її сценічне чи інше організоване 
втілення, яке вимагає спеціальної підготовки.
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На необхідності розуміння специфіки таких процесів на-
голошує С. Грица: «У людей слід виховувати переконання, що 
фольклор, подібно як і мова, існує в першу чергу не для сцени, 
а для живого міжособистісного спілкування, що його життя в 
природних формах мусить бути забезпечене відповідним жит-
тєвим середовищем» [2, с. 4–5]. 

У репертуарі багатьох ансамблів є блок історичних пісень, 
наприклад, ансамблі «Відродження», «Знахідка» (м. Жовті 
Води), гурт «Солоняночка» (смт Солоне), ансамбль «Господи-
ня гарная», хор «Металург» (м. Вільногірськ), ансамблі «Туря-
ночка» (Царичанський р-н), «Криниця» (м. Підгороднє), «Ве-
теран» (селище Межова) та багато інших виконують історичні 
пісні часів Хмельниччини, козацькі пісні, навіть створюють 
пісні на історичну тематику чи суголосні дню нинішньому.

До генеруючих тенденцій сучасного фольклоротворення 
відносимо й творчо-художню взаємодію фольклорно-музич-
них традицій, що побутують на Нижній Наддніпрянщині як 
поліетнічному середовищі (мова йде насамперед про взаємодії 
на рівні залучення до активного репертуару зразків російсько-
го, єврейського, білоруського та фольклору інших народів).

Однак загальною тенденцією часу є висновки, які робить 
О. Курочкін: «Таким чином, фольклорна традиція стимулює 
професійне мистецтво в напрямку створення нових національ-
них художніх цінностей. Конче необхідно при цьому уникнути 
загрози тиражування, стилізації, сліпого культивування “мало-
російської екзотики”» [5, с. 282].

Такий панорамний огляд елементів нового, безумовно, не 
вичерпує всіх точок докладання зусиль в означеній тематиці, 
проте є спробою виокремлення тих жанрів, у яких ці риси за-
свідчені більш яскраво.
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Оксана Микитенко 
(Київ)

ПІД КУТОМ ІДЕНТИЧНОСТІ:  
СУЧАСНІ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ В БОЛГАРІЇ, МАКЕДОНІЇ ТА СЕРБІЇ

У культурному й науковому житті сучасної України, а та-
кож інших слов’янських держав усе відчутнішою є увага до 
етнокультурної історії та фольклору як духовної основи етно-
свідомості та національного відродження. Це визначає акту-
альність різних аспектів народознавчої науки, вимагає глибо-
кого вивчення проблем національної самобутності та ідентич-
ності як на теоретико-методологічному, так і на практичному, 
су спільно-культурному рівнях із залученням наукового євро-
пейського досвіду, зокрема досвіду слов’янських країн. 

У 2008 році в Охриді (Македонія) відбувся ХІV Міжна-
родний з’їзд славістів. У зверненні Голови організаційного 
комітету академіка М. Гюрчинова, виголошеному на відкрит-
ті з’їзду, зазначалося, що «глобалізація розвинула планетарну 
інтеграцію, але з іншого боку, ми бачимо, що поглиблюються 
відмінності між цивілізаціями, народами і державами. Світові 
все частіше загрожують непередбачені кризи, війни, конфлік-
ти, руйнації» [9, с. 549]. Саме в цих умовах, ішлося далі, зростає 
значення славістики як науки, предметом якої є слов’янство, 
що «посідає виключні автохтонні цінності», яких потребує су-
часний світ. Ідентичність слов’янства є «діалогічною, багато-
шаровою, поліфонічною» складовою європейської та світової 
ідентичності, і як така вимагає від дослідників «наблизитися 
до нової ідентичності славістичної науки», що здатна завдяки 
своїй духовній енергії та творчому характеру перепинити рух 
сучасному моральному дефіциту. 

Джерелом оригінальності, що живить культуру та виступає 
індикатором її життєдайності, є фольклор, ширше – народна 
культура, що разом з мовою становить чинник ідентичності – 
культурної, етнічної, соціальної, кожна з яких визначається 
певними зв’язками – етнічними, персональними, релігійни-
ми. Як у теперішньому, так і майбутньому процесі «європеїза-
ції» збереження фольклору означає збереження ідентичності, 
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оскільки саме фольклор є одним із знакових символів кожної 
нації, що живе доти, доки живими лишаються її культура та 
мова, найяскравіше виражена у фольклорі. Тут доречно згада-
ти слова видатного сербського письменника Милорада Пави-
ча, «першого письменника третього тисячоліття», «Хазарський 
словник» якого було видано в понад 30 країнах світу, зокрема в 
Україні, і який із трьох найбільших вартостей – держава, нація, 
культура – на перше місце поставив саме культуру, без якої не 
може бути ані нації, ані держави. 

 Культурна інтеграція та етносоціальна диференціація – дві 
діаметрально протилежні тенденції, що знаходять утілення в сла-
вістичних етнофольклорних дослідженнях сьогодення. Поряд із 
програмами, зверненими до транснаціональної природи низки 
традиційних культур, постає проблема національної ідентич-
ності – збереження змістовних ідей певного етнонаціонального 
ареа лу. Фольклорну культуру можна вивчати як міжперсональ-
ну, локальну, регіональну та загально-етнічну. Процес творення є 
фундаментальним для цієї системи, оскільки саме в ньому поля-
гає прагнення збереження, актуалізації та передачі нагромадже-
ного досвіду та художнього надбання нації [12, с. 155].

Універсалізм як проблема, що виникає в період інтеграцій-
них та глобалізаційних перетворень, несе чималі загрози кож-
ній культурі – її індивідуальності, автохтонності, її праву ви-
бору. Такі загрози відчувають переважно «малі» нації, зокрема 
південні слов’яни, і саме вони в першу чергу потребують пара-
метрів фольклорної творчості, якими наголошується їхня не-
повторність, для вибудови власної національної, соціальної та 
культурної ідентичності. Завдяки фольклору спільнота «ма-
лих» націй здатна самоідентифікуватися та самовирізнитися, 
використовуючи механізми традиційної культури та врахову-
ючи необхідність еволюції, коли нові культурні явища відчува-
ють безпосередній вплив традиції. Фольклорною традицією в 
багатьох слов’янських країнах упродовж століть торувався не 
просто магістральний, але й взагалі єдино можливий шлях куль-
турного розвитку. Саме у фольклорі відбилися характерні риси 
національних культур. Водночас фольклорна традиція була й 
залишається тим творчим процесом, на рівні якого в різні часи 
не припинявся плідний творчий діалог. Сучасний митець у Ма-
кедонії, Сербії чи в іншій країні залучатиме й відтворюватиме 
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власний креативний досвід за допомогою традиційних художніх 
моделей не просто тому, що без власного виразу його ніхто не 
помітить у загальній культурній мозаїці Європи, але й тому, що 
такий вираз є синонімом його самобутньої культурної традиції.

У різні часи ідея слов’янської спільноти ставала предметом 
політичних спекуляцій. Зокрема, починаючи з кінця ХХ – по-
чатку ХХІ ст., офіційний домінуючий наратив подає Балкани 
як світ «периферійний» та «маргінальний», з усіма негативни-
ми атрибутами, що випливають з такого визначення. Особливу 
увагу привертають дослідження «балканського менталітету», 
які вводять термін «Homo Balcanicus» на позначення певно-
го, відмінного від європейського, психоментального типу. Ге-
тероморфність, що знаходить утілення на рівнях етнічному, 
культурному, релігійному, естетичному, мовному тощо, уважа-
ється «диференціальною ознакою Балкан» [5, с. 33, 36]. Нато-
мість саме ідея європейського співробітництва сьогодні здатна 
об’єднати країни континенту, і саме тому в етнокультурному 
сенсі ідея слов’янської спільноти має широкі перспективи. 

Тут варто навести проблему, особливо важливу для Півден-
но-Східної Європи, винесену пару років тому для обговорення 
на міжнародній науковій конференції в Інституті історії Маке-
донської академії наук і мистецтв – «Балкани у цивілізаційно-
му концепті Європи», а також міжнародний культурологічний 
проект «Інтерпретації», за результатами якого 2009 року було 
видано збірник «Чорний Араб як фігура пам’яті» («The Black 
Arab as a Figure of Memory»). Проект, підтриманий ЮНЕСКО, 
мав європейське значення і був присвячений аналізу універ-
сального архетипу Чорного Араба як фігури міфологічної, іс-
торичної, обрядової, епічної тощо з позицій етнопоетики, теорії 
літератури, герменевтики та культурології. Аналіз показав, що 
образ Чорного Араба представлений у різних пластах культур-
ної спадщини слов’янських і неслов’янських народів, головним 
чином регіону Балкан та басейну Середземного моря, а істо-
рично сягає неолітичного та елліністичного періодів розвитку 
цивілізації. Сьогодні такі «фігури пам’яті», як підкреслила у 
вступній статті керівник проекту й упорядник збірника акаде-
мік К. Кулавкова, зберігають «семантичний субстрат» і пред-
ставляють синтез попереднього дискурсу, передусім у плані 
протиставлення свій / чужий, тим самим висувають питання 
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універсальності та локальності певної традиції [15, р. 26], а в 
кінцевому рахунку підтримують ідею цивілізаційного діалогу 
та можливостей міжкультурного обміну. 

Велике значення мають Міжнародні симпозіуми з балкан-
ського фольклору, які, починаючи з 1969 року, проводить Ін-
ститут фольклору ім. Марка Цепенкова (Скоп’є). Їх визнано 
одними з найважливіших європейських наукових заходів не 
лише серед славістів, але й фольклористів та етнологів інших 
балканських народів; матеріали симпозіумів подаються у збір-
нику «Македонски фолклор». 

Широка й водночас конкретна проблематика є притаман-
ною для македонської етнології і фольклористики. Наймо-
лодша серед слов’янських народознавчих гілок – македон-
ська – є надзвичайно потужною і плідною, зокрема щодо ви-
вчення національної ідентичності. Основними завданнями 
наукових досліджень Інституту фольклору ім. Марка Цепен-
кова (Скоп’є), який було створено 1950 року, а також Інституту 
старослов’янської культури (Прилеп) та Інституту літератури 
(Скоп’є), було визначено збирання, вивчення та публікацію ма-
кедонського фольклору й фольклору інших етнічних спільнот 
у Македонії, а також фольклору македонців, які проживають на 
території Греції, переселенців до США, Канади, Туреччини [2, 
с. 17, 23]. Такі дослідження, зокрема й польові, тривають і нині, 
однак тепер науковці роблять висновок про те, що в репертуарі 
переселенців продовжує зберігатися македонська народна пі-
сенна та оповідна традиція, яка водночас збагачується новими 
мотивами, пов’язаними з подіями життя в новому середовищі. 

У межах спільних міжнародних проектів македонські фольк-
лористи порушували проблеми локального та універсального, 
зокрема стосовно слов’янської фольклорної традиції. Цій проб-
лемі було присвячено співпрацю македонських та польських 
фольклористів, що об’єднала науковців Інституту фольклору 
ім. Марка Цепенкова (Скоп’є) та кафедри з етнології та куль-
турної антропології Варшавського університету, до якої долу-
чилися й інші наукові установи обох країн, у тому числі Інсти-
тут слов’янської філології Варшавського університету та Етно-
графічний музей (Варшава), з македонської сторони – Етно-
логічний музей (Скоп’є). Дослідження ідентичності мали на 
меті спільні проекти Інституту фольклору ім. Марка Цепенкова 
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та Інституту фольклору з Анкари (Туреччина), а також україн-
сько-македонський проект «Етнокультурні процеси в Україні і 
Македонії: основні тенденції сучасного розвитку». Результатом 
цієї роботи став спецвипуск журналу «Народна творчість та 
етно графія», присвячений македонській фольклористиці (№ 3, 
2009) (головний редактор академік НАН України Г. А. Скрип-
ник), презентація якого відбулася в Києві 2010 року. 

Особлива увага македонської фольклористики традиційно 
приділяється фольклору національних спільнот на території 
Македонії. Цій проблемі присвячені численні збірки фолькло-
ру та наукові праці, що досліджують різні аспекти турецько-
го, албанського, румунського, ромського фольклору. Більша 
частина емпіричного матеріалу подається в перекладі маке-
донською мовою, що має неабияке компаративне значення. 
Одержавши останнім часом новий імпульс, етнокультурні до-
слідження в Македонії мають на меті компаративний та інтер-
дисциплінарний підходи у вивченні звичаїв народного життя, 
міфології й релігії, мови й діалектів, археології й етномузико-
знавства, народної творчості й історії. 

З огляду на те, що кожна етнічна культура є діалектною за 
своєю природою і такою, що представлена низкою «культурних 
діалектів», особливої ваги набувають регіональні дослідження, 
зосереджені на етнокультурному вивченні окремих локальних 
традицій. «Для слов’янського світу подібний напрям у вивчен-
ні народних обрядів, календаря, вірувань тощо є надзвичайно 
актуальним, – підкреслює О. Бєлова, – оскільки у різних етно-
культурних традиціях Славії до нашого часу добре зберегли-
ся елементи, які свідчать про побутування архаїчних фольк-
лорно-міфологічних уявлень, про існування спадкоємності між 
“слов’янськими старожитностями” та інноваційними тенденці-
ями, що розвиваються на їхній основі» [1, с. 55]. Дослідження 
 локальних традицій різних регіонів країни – один із пріори-
тетних напрямів болгарської етнології, починаючи з 80-х років 
ХХ ст., коли з’явилася серія видань, присвячених вивченню 
народної духовної і матеріальної культури Болгарії в регіо-
нальному та ареалогічному аспектах. Зокрема, вийшли друком 
томи, у яких було представлено такі області Болгарії, як Родо-
пи, Ловецький край, Сакар, Странджу, Пиринський край тощо. 
Регіональні дослідження були й залишаються частиною довго-
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строкової програми Інституту етнології та фольклористики з 
Етнографічним музеєм Болгарської академії наук 1, які, поряд 
із традиційними завданнями, мають на меті й нові. Серед най-
важливіших завдань – дослідження «культурної ідентичності 
та інтеркультурних взаємин у болгарському та європейському 
контекстах, сучасна культурна політика, теоретичні та приклад-
ні аспекти збереження нематеріальної культурної спадщини», 
що передбачає залучення інтердисциплінарних методів дослі-
дження – фольклористики, культурної антропології, етнології, 
етномузикознавства, соціології тощо [13, р. 38]. Філологічний 
напрям болгарської фольклористики, яка здобула високе ви-
знання «провідного напряму національної гуманітаристики 
впродовж трьох останніх десятиліть ХХ ст.» [13, р. 36], було 
розширено значною мірою завдяки працям і активній діяльнос-
ті Т. Живкова. Якщо раніше увага приділялася переважно ви-
вченню «свого», а на «чуже» дивилися зверхньо, то останнім ча-
сом, як зазначає Р. Іванова, саме інтерес до «чужого» визначає 
надзвичайно велику кількість друкованих праць, зокрема моно-
графічних видань [4, с. 37]. У цьому напрямі можна виокремити 
вивчення культурної ідентичності болгарських спільнот за кор-
доном (в Угорщині, Словаччині, Чехії, Польщі, Молдові, Руму-
нії, Сербії, Австрії, Македонії), з аналізом як особистісної, так і 
групової ідентифікації, збереженням та поширенням у новому 
середовищі власних культурних моделей, явищем культурного 
білінгвізму, міжкультурними взаємозв’язками, формами куль-
турного обміну між країнами тощо. 

З другого боку, велика увага приділяється вивченню куль-
турної специфіки етнічних та релігійних спільнот і в самій 
Болгарії. Як відомо, цілий ряд етнічних груп – вірмени, євреї, 
роми, турки, влахи, гагаузи – є частиною болгарського суспіль-
ства, які також зробили свій внесок у формування болгарської 
етнічної території, так само, як і релігійні меншини католиків, 
мусульман та старовірів. Зазначеним проблемам присвячено 
низку праць болгарських фольклористів, зокрема колективні 
монографії: «Българи в Словакия. Етнокултурни характерис-
тики и взаимодействия» (Софія, 2005 р.); «Градиво за етно-
логия на миграциите» (Софія, 2006 р.); В. Ганевої-Райчевої 
«Българите в Унгария – проблеми на културната идентичност» 
(Софія, 2004 р.); Е. Анастасової «Старообредците в България: 
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мит – история – идентичност» (Софія, 1998 р.) та «Етничност, 
традиция, власт. Етюди за приход» (Софія, 2006 р.); Є. Мице-
вої та С. Папазян-Танієлян «Арменците разказват за себе си…» 
(Софія, 2007 р.); С. Антової «“Тук живеем, тукаш хляб ядем”. 
Етнокултурна идентичност на българите в Словакия» (Софія, 
2007 р.); Є. Іванової та В. Крстева «Ромската жена. Простран-
ства и граници в живота й» (Стара Загора); В. Матеєвої «Га-
гаузите – още един поглед» (София, 2006 р.); Ж. Стаменової, 
С. Средкової, Ж. Пампиревої та інших «Гагаузите в България. 
Записки от терена» (Софія, 2007 р.); Л. Микова «Изкуството на 
хетеродоксните мюсюлмани в България (ХVІ–ХХ век). Бекта-
ши и къзълбаши / алевии» (София, 2005 р.) та ін. Різним аспек-
там етнічної та культурної ідентичності в умовах трансформа-
ційних процесів Південної та Східної Європи присвячено ряд 
номерів журналу Інституту фольклору БАН «Български фолк-
лор» (зокрема, кн. 1 і 3, 2005 р.; кн. 1 і 2, 2007 р.; кн. 1, 2008 р.; 
кн. 1, 2009 р. та ін.), де також було представлено результати 
міжнародних дослідницьких проектів, яких, зокрема, з 2004 по 
2009 роки було понад сорок [13, р. 39]. Важливим став спільний 
болгарсько-італійський проект «Культурні та політичні ідеї 
стосовно Західної Європи та Балкан: історичний та антрополо-
гічний дискурс», у якому науковці обох країн представили своє 
бачення фольклору, культурної спадщини, стратегії наукового 
дискурсу, результати якого було висвітлено у двомовному ви-
пуску журналу «Български фолклор» (№ 4, 2003 р.). Цей напрям 
доповнює спільний болгарсько-словенський  проект «Фолькло-
ристичні дослідження в Болгарії та Словенії в  історичній та су-
часній перспективі», за результатами якого було видано англо-
мовний спецвипуск журналу «Български фолклор»: «Bulga-
ria – Slovenia Research», презентація якого відбулася 2011 року 
в Інституті словенської етнології Науково- дослідного центру 
Словенської академії наук і мистецтв. 

Водночас болгарські науковці наголошують, що проблема 
ідентичності та акцент на дослідженні спільнот – етнічних та 
конфесійних – поставили завдання міждисциплінарного роз-
ширення наукового аналізу, залучення даних таких суміжних 
областей знання, як соціологія, психологія, філософія, завдяки 
чому поглиблюється поле наукового вивчення. Відповідно ряд 
проектів має прикладне спрямування, залучаючи до сучасних 
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процесів розвитку країни культурний досвід нації та її немате-
ріальну культурну спадщину. 

У рамках спільних проектів між Інститутом етнології та 
фольклористики з Етнографічним музеєм БАН та ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України було опубліковано спец-
випуск журналу «Народна творчість та етнографія» (№ 2, 
2008 р.), присвячений болгарській фольклористиці, а також 
спецвипуск журналу «Български фолклор» (2011 р., кн. 3–4), 
присвячений українській етнології та фольклористиці. 

Одним з важливих напрямів аналізу трансформаційних 
змін традиційної культури в сучасних умовах є вивчення ко-
мунікативно-функціональних особливостей обрядового тексту 
в урбаністичному середовищі. Характерні зміни, яких зазнає в 
міському культурному контексті традиційний фольклорний 
текст, набувають особливої актуальності саме в аспекті іденти-
фікаційного процесу культури. Проведені дослідження, зокре-
ма на матеріалі малих міст, показали, що традиційна культу-
ра сільського типу (із притаманними їй художніми формами) 
у сучасному міському середовищі здатна створювати й підтри-
мувати ідентифікаційні процеси, завдяки чому відповідний 
культурний феномен набуває характерної емблематичності. 

Надзвичайно актуальними й перспективними для сучас-
ної етнології та культурної антропології стають роботи 
слов’янських учених, у яких порівняльний аналіз художньої 
культури проводиться в контексті національної, соціальної та 
локальної ідентичності. Зокрема, М. Сантова в дослідженні 
«Култура и традиция на малкия град» («Культура і традиція 
малого міста») (Софія, 2001 р.) розглядає історичні, соціальні, 
релігійні та культурні особливості двох малих європейських 
міст – Банско в Болгарії та Бенш у Бельгії. Автор подає типо-
логію культурно-ідентифікаційних чинників малого міста, що 
моделюють ідентичність європейської спільноти завдяки куль-
турі та традиції, уводить культуру цих міст не лише в загаль-
ний європейський та національний контексти, але й у контекст 
локальної культурної ідентичності, що знаходить яскраві про-
яви на різних рівнях соціокультурного вияву. 

Дослідження ідентичності, зокрема ролі фольклору як 
чинника регіональної та локальної культурної традиції, сьо-
годні, як ми пересвідчуємося, набуває особливого значення в 
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південослов’янській етнології та фольклористиці, де останнім 
часом особливо домінує широкий культурологічний аспект. 
Роблячи наголос на розумінні фольклору як певного дискур-
су модерності, автори пропонують відмовитися від погляду на 
фольклор як «традиційний» і «сучасний», оскільки вже самий 
фольклор є певним «проектом модерності». Вона, у свою чергу, 
визначається не за часовими принципами, а як позиція, певне 
відношення до актуальних завдань, що знаходять свій вияв у 
сфері суспільних відносин, як фактор раціоналізації людського 
існування всередині традиції та як вербалізація картини світу 
відповідно до законів фольклорної поетики [11, с. 22]. 

Без сумніву, славістика, особливо після низки дискусій 
останніх років, вимагає методологічного оновлення, але вод-
ночас засвідчує необхідність посилення саме «етнічних» дослі-
джень. Як підкреслював М. Сибінович, будь-які факти націо-
нальної культури можна об’єктивно описати та оцінити, лише 
порівнявши їх з відповідними явищами в інших слов’янських 
культурах [7, с. 11]. 

На цьому, зокрема, було наголошено на двох останніх міжна-
родних конференціях зі славістичної фольклористики (у 2006 
та 2011 рр.), що відбулися в Сербії, ініціатором яких був тодіш-
ній голова Комісії з фольклору при Міжнародному комітеті 
славістів др. Л. Раденкович, а організатором – Інститут балка-
нознавства Сербської академії наук і мистецтв. Метою міжна-
родного наукового симпозіуму, що проходив у містах Белград, 
Кралево та Матарушка Баня 3–6 жовтня 2006 року, став «аналіз 
стану фольклористики в кожній слов’янській країні окремо та 
оцінка дотеперішніх основних результатів щодо запису, збере-
ження та вивчення національного фольклору» [6, с. 7], а також 
питання предмету та обсягу сучасної фольклористики, значен-
ня регіональних досліджень фольклору, створення електронних 
баз даних тощо. Нові методи вивчення сучасного фольклору, 
пов’язані з антропологічним аспектом, здебільшого орієнту-
ються на соціальні параметри сучасної урбаністичної культури. 
Л. Раденкович підкреслив, що «нова фольклористика», відхо-
дячи від перспективи «народу» та «традиційної моделі світу», 
усе більше наближається до соціології і вводить перспективу 
«людини як особистості в сучасному суспільстві». Попри нові 
напрями досліджень нагальним завданням, особ ливо в умовах 
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глобалізації, залишається «захист фольклорної спадщини як 
важливого елемента національної ідентичності» [6, с. 10–11]. 

Визначення місця й ролі фольклористичних досліджень в 
умовах глобальних соціокультурних змін стало однією з основ-
них проблем ХV Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, Біло-
русь, 2013 р.) [10, с. 255]. Водночас роль традиційного та ав-
тентичного фольклору у вирішенні проблем національної іден-
тичності має першочергове значення й залишається в центрі 
уваги дослідників. Про це йшлося на міжнародній конференції 
«Спільне у фольклорі слов’янських народів», яка в межах засі-
дання Комісії з фольклору при Міжнародному комітеті славіс-
тів відбулася 2011 року в місті Аранджеловац (Сербія). Саме 
центральна тема «класичної» славістичної фольклористики 
ХІХ–ХХ ст., яка зосереджувалася на принципових питаннях 
щодо спільних витоків, типологічних та історичних зв’язках 
фольклору різних слов’янських народів, а у ХХІ ст. має у сво-
єму розпорядженні нові методи та підходи досліджень, була 
обрана як така, що надає можливість вивчати генетичні збіги 
та ранні запозичення в слов’янському фольклорі. На проти-
вагу пізнішим фольклорним жанрам, особливо так званому 
«пост фольклору», увага до яких, як наголосив Л. Раденкович, 
неминуче призводить до «маргіналізації фольклористики та 
дріб’язковості її проблематики», для з’ясування кардиналь-
них питань славістичної фольклористики, а саме – спільних 
витоків, ареального поширення сюжетів і мотивів, вивчення 
генетичних та типологічних збігів тощо, стали народні бала-
ди, замовляння, загадки, інші жанри слов’янського фолькло-
ру. На таких засадах ґрунтується видання «Етнолингвистичка 
проучавања српског и других словенских језика» (Белград, 
2008 р.) за редакцією П. Пипера та Л. Раденковича [3]. 

Те, що сербська фольклористика розвивається, в основному, 
на ґрунті всебічного філологічного аналізу, із серйозною скла-
довою польового досвіду та широким залученням комплексно-
го підходу, вельми успішно вирішуючи в межах традиційного 
напряму актуальні питання сучасної європейської науки, за-
свідчують, зокрема, щорічні міжнародні славістичні конферен-
ції, які традиційно проводить у середині вересня, у «дні Вука 
Караджича», Міжнародний славістичний центр Белградського 
університету. Славістична фольклористика, яка на цих зустрі-
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чах розглядається в одній з тематичних секцій, поряд з давньою 
сербською літературою, літературою ХХ ст., постмодернізмом 
тощо, залучає як іноземних науковців, так і представників різ-
них наукових центрів та університетів Сербії. 

Дослідження етнічних спільнот на території Сербії залиша-
ється пріоритетним завданням сербської гуманітаристики, яка, 
часто за підтримки міжнародних наукових центрів, звертається 
до «білих плям», зокрема в етнології. Таким став, наприклад, 
міжнародний проект «Приховані меншини на Балканах», що 
підняв питання ідентичності малих етнічних груп, які через 
низку причин, нерідко і з власного небажання асимілюватися, 
формально не визнані як меншини у своїх країнах, відповідно 
не мають інституційної підтримки для навчання рідною мовою 
та інших видів культурної діяльності. Основною метою проек-
ту, відповідно й збірника, опублікованого під цією самою на-
звою [8], став інтердисциплінарний розгляд багатьох аспектів 
мовної та етнічної ідентичності «прихованих меншин» у країнах 
сучасної Південно-Східної Європи. Він прагнув дати відповідь 
на питання, яка етнічна належність мігрантів після 2–3-ї гене-
рації, які чинники зумовлюють етнічну мімікрію, що визначає 
етнічні межі на Балканах і який досвід може надати Європі цей 
традиційно «етнічно комплексний» регіон. Ці питання розгля-
нуто докладно на широкому конкретному матеріалі з перспек-
тиви соціолінгвістики та етнолінгвістики [6], етнології, історії та 
соціології, антропології та етномузикознавства. 

Ми розглянули лише деякі аспекти такої важливої та ба-
гатопланової проблеми в сучасній фольклористиці, зокрема 
південнослов’янській, якою є дослідження ідентичності. Водно-
час можна з упевненістю стверджувати, що будь-яка проблема, 
яка сьогодні привертає увагу дослідників слов’янської культу-
ри, урешті-решт, має на меті ствердження власної етнокультур-
ної та національної, а тим самим і загальнослов’янської ідентич-
ності. Як наголошував академік П. Влахович, «життя народу 
розвивається, виокремлюючи при цьому те, що становить скла-
дову народного єства, і тим самим утворює нові цінності, які 
входять до скарбниці традиційної народної культурної спадщи-
ни. Етнологія невсипно слідкує за змінами, що відбуваються із 
розшаруванням суспільства у його матеріальній культурі, гро-
мадському житті та духовній творчості. Йдеться про тяглість і 
єдність цілого, а також про його загальне значення» [14, с. 90]. 
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Леся Мушкетик 
(Київ)

УГОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ 
В УКРАЇНСЬКИХ РОДИННО-ПОБУТОВИХ ПІСНЯХ

Міжетнічні зв’язки у фольклорі – не випадкове явище, адже 
їх формують прикордонні етноси, що вступають у взаємо зв’яз-
ки синхронного чи діахронного плану. Тривалі контакти існу-
вали між українським та угорським населенням Закарпаття, 
що призвело до появи численних мадяризмів в уснопоетичній 
творчості українців-русинів. Зокрема, у ліричних піснях спо-
стерігається значна кількість угорських лексичних запозичень, 
зафіксовано явище мовної інтерференції. Угорські мовознавці 
Є. Барань та І. Чернічко зауважують: «Запозичення – найпо-
ширеніший результат взаємодії мов. Найбільш проникливою 
для запозичень є лексико-семантична система. Лексичні за-
позичення є визначальними для всіх інших контактно-зумов-
лених мовних змін: саме вони зумовлюють фонологічні та 
морфо логічні запозичення. На території Закарпатської облас-
ті України угорсько-українські мовні контакти мають великі 
 традиції» [1, с. 96].

Українсько-угорські міжмовні контакти досліджувало ба-
гато вчених: І. Фогарашій, В. Німчук, П. Чучка, І. Ковтюк, 
Ш. Бонкало, Л. Чопей, Е. Балецький, Л. Деже, І. Удварі та ін. 
Мадяризмам у місцевих говірках, тобто в живій народній мові, 
яку покладено в основу фольклорних творів, присвячено пра-
ці Е. Балецького, Й. Дзендзелівського та ін. Багато на цьому 
терені зробив професор П. Лизанець, який написав низку фун-
даментальних праць [10; 11], де, зокрема, зазначив: «Лексичні 
запозичення – це результат тривалого мовного процесу, впро-
довж якого слова (та їх структурні елементи) однієї мови по-
ступово засвоюються системою іншої мови в результаті мов-
них, економічних, політичних і культурних відносин різних 
народів» [10, с. 173].

Дослідник виокремив два шляхи, якими лексичні мадяриз-
ми проникали в українські говірки, – усний і книжний, зазна-
чивши, що цей процес відбувався в різні періоди по-різному. 
Він також здійснив тематичну класифікацію слів, виділивши 
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29 основних тематичних груп. Одну з них складають фольк-
лорна лексика, вірування, обряди, звичаї, музика, пісні, танці. 
Найбільше запозичень – іменники (85,3 %), менший відсоток 
становлять дієслова (8,8 %), прикметники (3,2 %), прислівни-
ки (1,6 %), вигуки (0,8 %), сполучники (0,2 %) частки (0,1 %). 
Чисельників і займенників немає, виняток – езер (тисяча) 
[10, с. 107].

Кількість мадяризмів у народній пісенності варіюється за-
лежно від місцевості. Передусім це угорські власні назви та 
імена, такі як Будапешт, Відик, Дебрецен, Дюла, Маріка, Піш-
та тощо. У піснях назва Угорщина звучить також як Мадярщи-
на, Мадярія, це слово походить від угорської назви країни та її 
жителів (magyar). У заробітчанських піснях трапляються най-
менування угорських міст і поселень, наприклад: «Ей, вийди, 
білявина на гору високу / Та позирай, як бідую у Шарошпото-
ку». Відомою не лише на Закарпатті, але й поза його межами є 
лемківська пісня, де місто Дебрецен згадується як Дебречин. 
За народними оповідями, Дебрецен колись був Доброчином, 
його заселяли русини:

Як ішов я з Дебречина додому,
Зайшла мені чорна курка дорогу.
Іди, іди, чорна курка, додому, (2)
Не заважай, не заважай на дорозі нікому. (2)

Як ішов я з Дебречина до Густу,
Знайшов я лим вишивану хустку.
Ой чи шила, чи не милая, чи не шила, (2)
Лем би она, лем би она вишиваная била. (2)
[АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-(3Б)3, од. зб. 12, арк. 147].

Назви сучасних Ужгорода й Берегового під час їх перебу-
вання в складі Угорщини – Унгвар і Берегсаз: «Буду їсти, буду 
пити, та ся буду бити / Та ся буду з Берегсазу з темниці ди-
вити»; «Я обійшов всю країну та ще й пів Унгвару / Та не міг 
им нігде знайти сьому личку пару». Лексеми «країна», «міс-
то», «область» також можуть передаватися по-угорськи: орсаг 
(orsza ́g – країна), варош (város – місто), вароський (міський), 
вармедя (vármegye – область): «Черешня, черешня дванадцять 
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конарів / Лем би відвішати вароських стилягів». Слово орсаг 
може вживатися як синонім Угорщини: «Та є у тя, мамко, стул-
чик на залізних лабах, / Оден любко на орсагу, а другий на шва-
бах» (láb – нога). У першому томі «Коломийок» В. Гнатюка в 
рубриці «Нації і племена» [3] угорці згадуються як Мадяр, Ма-
дярка, Веньгир, Веньгерка, Венгерчуки.

Персонажами закарпатських пісень є Янчі, Маріка, Моріш, 
Пішта та ін. Ці імена можуть перероблюватися на український 
лад: Імре стає Імрієм, Янчі – Янчієм. Угорські довгі голосні час-
то передаються двома літерами, наприклад «é» як «ий»: Péter – 
Пийтер тощо. Зменшене від угорського Дьордь – Дюрі звучить 
у звертанні (в українському кличному відмінку) як Дюручку, 
від нього утворюється збірне Дюрове тощо.

Друзі, приятелі іменуються як цімбори, чимбори, пойташі, 
пайташі, пайташечки. Угорські слова cimbora, pajta ́s (друг, 
приятель) дуже поширені в народній мові та фольклорі, від 
них походить чимало дериватів, зокрема дієслово цимбору-
вати / цімборувати: «Ей у моїм городочку шалата, шалата, / 
Цимборуймо, чимборочко, та взму тя за брата». Власне, сло-
вотворча активність мадяризмів, тобто активна участь слова 
в процесі словотворення на ґрунті мови-реципієнта, є озна-
кою їх інтенсивного засвоєння, що підтверджують численні 
приклади. Як відомо, слова ґазда та леґінь звучать органічно 
в українській мові й мають певну позитивну конотацію. Вони 
є давніми угорськими запозиченнями і прийшли в загально-
український мовний фонд через Закарпаття. На Закарпатті 
спостерігаються їх похідні та видозміни на кшталт ледінь, ле-
діні, ґаздик, ґаздувати, ґаздуський лиґіник, дві дівки ґаздеські 
тощо. З угорського фольклору перейнято звертання до мате-
рі – мамко солоденька. Слова e ́desanya, e ́desnyelv (солодка, тоб-
то рідна мати, солодка чи рідна мова) в угорській мові звучать 
цілком природно, так само, як і приспів-звертання до коханої 
ондьолом, кіш ондьолом (мій ангеле, мій маленький ангеле) 
у жартівливій пісні:

Як на небо підемо, кіш ондьолом,
По два, по три махнеме, кіш ондьолом,
Нап’ємося як бики, та поб’єме й козаки, кіш ондьолом.
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Коли я був на небі, кіш ондьолом,
Цукор мі був у жибі, кіш ондьолом,
Просили ня всі чорти, кіш ондьолом,
А я казав, заплати, кіш ондьолом

[АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 327, арк. 30].

Українські пісні перейняли також такі звороти й рефрени 
угорських пісень, як ігай-чугай, шарга рецеце тощо.

Досить поширеними в народних піснях є назви традицій-
них професій – вівчаря (югас) і плотогона (бокораш): «Тече-
тече бистров річков зелена смерічка, / Имняйте, бокорашики, 
то наша Марічка»; «Ти, югасу молоденький, ци всі твої вівці, / 
Я ти єдну виділила в лісі на долинці». Таким чином, у фольк-
лорі паралельно функціонують слова з однаковою семанти-
кою – вівчар і югас. У піснях багато іноетнічних назв різних 
занять і професій: біровик / бировик (з угор. biro ́ – суддя), бов-
таш (від слова bolt – магазин), ковач (kovács – коваль), толвар, 
толвай (tolvály – злодій), бідного наймита співчутливо назва-
но берешик (з угор. béres) та ін. Очевидно, що процес творення 
українських еквівалентів не є однозначним. В одних випадках 
спостерігаємо фонетично точне засвоєння слова, в інших – не 
властиве українській мові закінчення подовжується відповід-
ним суфіксом на позначення професії (напр., бировик).

Популярною на Закарпатті є пісня «Ой не ваша, леґіники», 
що існує в численних варіантах: «Ой не ваша, леґіники, не ваша, 
не ваша, / Бо я собі полюбила в Рахові бовташа». Від запози-
ченого слова боднар (bodnár) шляхом додавання афікса -овка 
утворився іменник жіночого роду боднаровка. Героїня з таким 
іменем фігурує в закарпатській баладі, створеній за сюжетом 
відомого твору про Бондарівну та пана Каньовського, що по-
бутує в різних версіях. 

В українській мові, як і в угорській, слово бетяр (betyár) 
має три семантичні значення: 1) розбійник; 2) хлопець-заво-
дій, бешкетник, джиґун; 3) благородний розбійник, опришок. 
Наприклад: «Дам я тебе Янчієві, найбільшому бетяреві»; «Ой 
ти, дубе шелеснатий, / Ти, битярю не жонатий. / А ти, дубе, роз-
ширися, / Ти, битярю, оженися». Близьке за семантикою є сло-
во толвар / толвай, однак його основне семантичне значення 
злодій, крадій:
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Мамко моя, я ни твоя, Толвар, толвар, не бий в ночі,
Далась мене за толваря. Бо уб’єш мі чорні очі.
За толваря, за п’яницю  Толвар, толвар, не бий уже,
Мене, мамко, одиницю.  Кедь не любиш, лиши ня вже

[АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 23, арк. 221].

Як уже згадувалося, найбільший відсоток становлять запо-
зичені іменники, в українських піснях вони часто вживаються 
на позначення побутових реалій. Так, існує чимало угорських 
назв частин одягу. Це чизми (csizma – чоботи), калап (kalap – 
капелюх), кобат / кабат (kaba ́t – пальто чи піджак), бунда 
(bunda – свитка, шуба) тощо: «Кумичко, кумичко, повічте ку-
мові, / Най ся не лакомлять на муй кобат новий»; «А я собі та 
любила красного Марунду, / І він казав, аж мі зшиє із заячи-
на бунду». Часто в піснях поряд з діалектним словом крисаня 
вживається угорське слово калап як атрибут хвацького леґі-
ня, гуляки, капелюх якого прикрашений пір’ям або квітами, 
букетиком – бокрейдою (з угор. bokre ́ta – букет  квітів): 

А я леґінь, а я леґінь мадярський,
У мнє калап, у мнє калап бетярський.

За калапом, за калапом два перка,
Що мі дала вчора вечер фраїрка 

[АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 10, арк. 37]. 

Широко вживаним атрибутом убрання є чижми, чижемки – 
чоботи. У піснях вони часто набувають конотації «парадні», 
«святкові», приміром, в опису весільного одягу, танців: «Чер-
венії чижемочки, що ви наробили? / В Кречунові на помостї 
трьопоти ходили». Чижмам протиставлено бочкори (постоли):

Не буду ся женити…
Покля ем ся не оженил –
У чижмочка клоп, клоп,
А як ем ся оженил –
У бочкорах шльоп, шльоп.
Гоп цуп, цумундра… [6, c. 130]. 
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Багато угорських назв зафіксовано в селянському побуті, 
описах садиби, хати, домашнього начиння, праці в полі та біля 
худоби тощо. У лексиці широко вживають назви садових і го-
родніх рослин угорською мовою (як і власне поняття «сад», 
«город» – керт, кішкерт). Народна пісенна естетика прагне до 
конкретності чуттєвого сприйняття, точності й докладності ви-
значень, як зовнішніх, фізичних (насамперед зорових і слухо-
вих), так і внутрішніх, психологічних. Різні садові рослини на-
бувають певної символіки в піснях, викликають різні почуття 
й асоціації: «У нашому кішкирті пасоля цоркоче. / Що кому до 
того, котрий котру хоче»; «Такого мужа маю, як у кирті ружа. / 
Я й сама такова, як ружа кертова»; «У кішкерті шалата, крас-
на дівка багата, / А ще краще худобна до роботи способна»; 
«У кішкерті туліпан, сидить на нім младий пан, / Мочить пірко 
до леду, ліпша любость од меду». 

У приготуванні закарпатських страв нерідко вживається 
капуста кольрабі, назва якої набула угорського фонетично-
го оформлення каралаби (karala ́bé), що в жартівливих піснях 
може римуватися з прикметником криволабий, тобто це дво-
кореневе слово з української та угорської складових (láb – 
нога): «Ей капуста, капуста, самі каралаби / Бо деякі хлопці 
самі криво лабі». Значного поширення в піснях набула лексема 
керт, рідше кирт (kert – сад, город). Як і в угорській мові, вона 
може вживатися в сполученні з прикметником кіш (малень-
кий), тобто кішкерт, у піснях здебільшого це зменшувальний, 
ласкавий відтінок. Дериватами є дієслово кертесити, прикмет-
ник кертовий: ружа кертова – садова троянда (так часто на-
зивають дівчину). 

Згадані й подібні слова (ружа, банда, сукня), вочевидь, ко-
лись були запозичені угорською мовою зі слов’янських (чи ін-
ших) і набули в ній дещо інших семантичних значень. Перей-
няті місцевими говірками, вони можуть вводити в оману 
читачів і слухачів закарпатських пісень. У перекладознавстві 
ці слова називають «удаваними друзями перекладача», адже в 
українській мові вони мають інші значення. Наприклад, сукня 
(szoknia – спідниця), банда (banda – ансамбль, група музикан-
тів), пушка (puska – рушниця): «Полонина зашуміла, а бук роз-
вивався, / У Воловім банда била, коли м відбирався». У піснях, 
здебільшого жартівливих, знаходимо такі назви тварин: мачка 
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(macska – кішка), мацур (кіт), мача (кошеня), кутя (kutya – со-
бака), сомар (szomár – осел). Цікаво, що слово мацур утворило-
ся за аналогією до угорського діалектного kacor – кіт, а мача – 
від мачки.

П. Лизанець зазначав: «Морфологічне оформлення запози-
чених іменників полягає в розподілі їх за родами, типами від-
мінювання української мови й визначається двома основними 
чинниками: 1) закінченням слова в мові-джерелі; 2) аналогією 
чи впливом найхарактерніших моделей словотворення і слово-
зміни української мови» [10, с. 132]. Зразком такого оформлен-
ня є угорське слово кочі (kocsi – віз), яке має численні дери-
вати. Невластиве українській мові закінчення подовжується, 
додаються українські афікси й утворюються слова жіночого 
роду (в угорській мові взагалі немає родів): кочія / кучія, кучіга, 
кучішка. У початковому складі слова може вживатися як голос-
ний «о», так і «у». У фольклорі така лексема доволі поширена, 
у цьому випадку вона входить до традиційного коломийкового 
зачину: «Горі селом, долі селом бігала кучішка, / Хіба й умру, та 
не буду да чия невістка»; «Горі селом, долі селом бігала кучія, / 
Як не будеш, дівко, моя, не будеш нічия». Без змін з мадярської 
перейнято назву візниці – кочіш.

По-угорськи звучать і номінативи багатьох господарських 
знарядь, предметів домашнього вжитку тощо. В одній жартів-
ливій пісні співаночки уявляються засмаженими в каструлі – 
лабоші, їх так багато, що вистачить на мажу (з угор. ma ́zsa – 
центнер, тут – велика кількість): «Тільки у ня співаночок 
було би на мажу. / Як ся буду вмирати, всі в лабош засмажу». 
У застільних піснях часто згадують угорську фруктову горіл-
ку – паленку / палінку та доволі поширене в краї найменування 
бокала, чарки, склянки – погар (poha ́r): «Погарчику криштальо-
вий, візьму тя за вушко, / Будь здорова, миленькая, будь здо-
рова, душко».

В угорців назва Різдва звучить як kara ́csony (Kарачонь), це 
слово вважають давнім слов’янським запозиченням, своєю чер-
гою воно могло перейти з угорської до закарпатських українців. 
На Закарпатті досі на Різдво випікають хліб керечун, карачун, 
який згодом ділять на дараби чи дарабчики (шматочки), якими 
пригощають членів сім’ї та дають худобі. Населення Закарпат-
тя готує угорські страви – паприкаш, гуляш, левеш та інші, куди 
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кладуть каролаби (кольрабі), крумплі (картоплю) і зеллер (се-
леру), печуть фанки (fánk – пиріжок), лангоші (la ́ngos – пончик, 
випічка), погачі, богачі (pogács – корж, коржик) та шетемені 
(sütemény – тістечко) тощо. Для приготування святкових страв 
кличуть сокачку – кухарку (szokács – кухар). До багатьох страв, 
особливо в минулому, робили заправку з борошна – ранташ 
(ra ́ntás), казали «рантована страва», «я рантову» (заправляю). 
Додавати червону паприку до страв вважалося по-мадярськи: 
«Так мадярки в Повчи варять» (ідеться про відоме як центр па-
ломництва поселення Маріаповч у сучасній Північно-Східній 
Угорщині).

Набагато рідше трапляються іменники на позначення аб-
страктних понять. Szerencse (серенче) в угорській мові означає 
удачу, везіння; boldogsa ́g (болдогшаг) – щастя. Ця лексема ре-
формується засобами мови-приймача в різних версіях: сирин-
ча, серенча, сиринчиця, серенчочка, серенчливий, в українському 
фольклорі лексема конотується також як щастя: «Та із дуба зе-
леного паде жиру доста, / Я сиринчиці не маю, а тяготи доста»; 
«Горі, сонічко, горі, вейся, віночку скорі, / На ладку головоньку, 
дай, Боже, серенчонку». 

Серед виявлених нами гунгаризмів номени бороцк, гаті, ґаз-
да, дараба, кабат, левенте, леквар за походженням є слов’я ніз-
мами, однак до українських говорів Закарпаття вони потрапи-
ли за посередництвом угорської мови. Питаннями зворотних 
запозичень в українській мові Закарпаття цікавився Л. Чопей, 
про слов’янські запозичення в угорській мові ґрунтовну дво-
томну монографію написав І. Кнєжа [14]. 

У народній пісенності спостерігаємо значно менше запо-
зичень інших частин мови. Це можна пояснити тим, що вони 
мають більш обмежений діапазон номінацій. Поширеним діє-
слівним мадяризмом в українській усній словесності є дієслово 
банувати – сумувати, тужити за кимось (з угор. ba ́nni): «Оддам 
я ся оддам, хоч я побаную / Хай я газдуського хліба покуштую»; 
«Не бунуву, миленький, за тобов. / Та я тебе, дівко, любив, та 
буду любити». Від нього творяться й інші частини мови: при-
слівник банно («Ой мі буде банно!»), іменник банованя («Ой на 
горі винобраня, / Буде за мнов банованя»). Дієслово біровати 
походить від одного зі значень угорського bi ́rni – могти: «Доки 
буду біровати помалу ходити». Часто трапляється вираз нич, 
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що є перекрученим від nincs – нинч, тобто немає: «Янічева жона, 
ой ся заболіла, / Янчій тото нич не вірить, / В тебе, душко, нич не 
болить». Паралельно побутує вислів не є – у мене не є тощо. Так 
само за допомогою українських суфіксів -ува, -юва утворюють-
ся слова енгедувати (з угор. engedni – дозволяти), кельтувати 
(kell – потребувати, мусити).

Запозичені прикметники рідко зберігають початкову фор-
му, набуваючи звичної для української мови фонетичної та 
морфологічної будови. Так, від угорського слова піці (pici – ма-
лесенький) утворюється піціцький (наприклад, ротик піціць-
кий), від рендеш (rendes – правильний, гарний) – рендешистий 
(«Капуста, капуста широкого листа, / Бо в нашого ґазди ренди-
шисті вуста»), від цифра (cifra – яскравий, розмальований) – 
цифрований, від чалад (csala ́d – сім’я) – чаладійський. Угорські 
прикметники можуть вживатися в українській мові як іменни-
ки і прикметники: «Фраїрове давні, то сьте були файні, / А ви 
теперішні гунцути, гамішні»; «Скочив пес у овес, а сука в татар-
ку. / Не дай мене, мати, за леда битангу». Тут угорське гунцут 
(huncut) означає хитрий, гаміш (hamis) – нещирий, бітенга / 
битанга (bitang) – підлий, низький. Від угорського röngy (ган-
чірка) походять іменник ряндя – ганчір’я та прикметник рян-
дявий – обдертий, аналог діалектного цуравий.

Окрім прикметників і дієслів, трапляються й інші частини 
мови, приміром, прислівники бізувно, бізівно, бізувне (звичай-
но, безперечно, безсумнівно) – від угорського bízik (надіятися, 
вірити, бути впевненим). Часто вживається прислівник шуга 
(suha) – ніколи: «А я тебе, легінику, не любила шуга, / Бо не зна-
ла, легінику, що є в тебе друга». В угорському фольклорі поши-
рена формула на позначення вірності, вічного зв’язку закоха-
них тощо: «Нас розлучить лише могила, лопата та поховальні 
дзвони» та її варіанти. В українських піснях є подібний вираз, 
угорське слово arso ́ (лопата) модифікується як аршів, тут цей 
стереотип передає трагізм любовних переживань:

Мамко, моя мамко! Серце мі ся замкло.
Не є того ключа, аби го удомкло.
Не вдомкне го нико, ні піп, ні ладика,
Лише го удомкне аршів та мотика!
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Приклади запозичення висловлювань наводить у своїй 
статті П. Милославський, ці пісні були опубліковані в тогочас-
ній періодиці [12, с. 63]: «Закувала зозулиця та сіла на ганок. / 
Забывимся поклонити: Йов регелт киванок» (у перекладі: 
Доброго ранку); «Та я свою былявину припер горы муром, та 
надыйшов мадариско: Міт чіналс іт уром?» (у перекладі: «Що 
ти тут робиш, пане?»).

У творах майже не трапляються числівники, крім тисячі 
(езер), на позначення великої кількості: «Ой сорочки немає, 
тільки ноговиці, / Треба б йму по п’ять езрів та красної вдани-
ці». Тут, згідно з правилами українського відмінювання, випа-
дає голосна «е».

Отже, процес угорсько-української мовної інтерференції 
характеризується гетерохронністю, тобто запозичення відбу-
валися в різні історичні відтинки. У родинно-побутових піснях 
українців-русинів зафіксовано чимало лексичних гунгаризмів: 
найбільше – іменників (переважно номінації побутових реа-
лій та дійових осіб), значно менше – дієслів і прикметників, 
незнач на кількість слів, які належать до інших частин мови. За-
позичені слова лише частково лишаються незмінними, а зага-
лом оформлюються згідно з фонетичними та морфологічними 
законами української мови. Таким чином, процес входження 
угорських слів є активним, засвоєння відбувалося інтенсивно, 
що засвідчено отриманням ними нових конотацій, входженням 
запозичених лексем до фразеологізмів, широким використан-
ням їх у мові-приймачі тощо.
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Людмила Попович 
(Белград, Сербія)

СВІТОЗАРНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОТИСТАВЛЕННЯ 
КОЛЬОРІВ У СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ  

ТА ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА *

Опозиція «блискуче» – «без блиску», де лексема «блиск» 
задіяна в значенні «сіяння, сяяння», охоплює всі існуючі назви 
кольорів і може становити своєрідну культурну універсалію. 

Ідея про назви кольорів як мовні універсалії із часу анто-
логічної праці Б. Берліна й П. Кея [30] знайшла багатьох по-
слідовників з-поміж мовознавців. Згідно із цією гіпотезою, 
сім фаз у процесі виокремлення назв кольорів, заснованому 
на проти ставленні світлого й темного, з одного боку, та систе-
матичності виділення базових кольорів, з другого, схематич-
но відоб ражають еволюцію розвитку лексико-семантичного 
поля кольоропозначень у більшості сучасних мов. Пригадай-
мо, що на першому етапі, відповідно до згаданої гіпотези, по-
слідовно виокремлюються два кольори – білий і чорний. Якщо 
в мові існує три назви кольорів, тоді, окрім білого й чорного, 
обов’язково буде заявлений і червоний колір. Системою із чо-
тирьох назв охоплено позначення білого, чорного, червоного та 
зеленого кольорів (причім зелений може охоплювати і синій). 
На п’ятому етапі ізольовано виокремлюють назви білого, чор-
ного, червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів. Корич-
невий колір розрізняють на шостому етапі, тоді як на сьомому, 
кінцевому, етапі розвитку виокремлюють, окрім перелічених, 
рожевий та / або фіолетовий, та / або помаранчевий, та / або сі-
рий кольори [30, с. 22–23]. Таким чином, мови зі сформованим 
лексико-семантичним полем назв кольорів містять від вось-
ми до одинадцяти основних лексем, навколо яких згруповано 
реш ту кольоропозначень. 

З 1969 року, коли були опубліковані результати експери-
ментальних досліджень Б. Берліна й П. Кея, з’явилося чимало 

* Дослідження здійснено в рамках наукового проекту 177022 «Народна 
култура Срба између Истока и Запада», що фінансується Міністерством 
освіти, науки та технологічного розвитку Республіки Сербія.
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нових наукових праць на подібну тематику, з яких зрозуміло, 
що в давніх та менш відомих мовах, а також у мовах окремих 
племен, дані про назви кольорів не співпадають з категориза-
цією, запропонованою Б. Берліном і П. Кеєм [40, с. 29]. Окрім 
того, у деяких добре відомих сучасних мовах існує декілька назв 
кольорів, яким, згідно з висновками Б. Берліна й П. Кея, має 
відповідати одне кольоропозначення, нaприклад, синій і бла-
китний / голубий на позначення синього в східнослов’янських 
мовах, marron і brun як основні назви коричневого кольору у 
французькій мові тощо. Критику універсальної теорії катего-
ризації кольорів засновано передусім на дослідженнях, які під-
тверджують, що в давніх культурах та між окремими племена-
ми сьогодні назви кольорів були мотивовані не хроматичним 
принципом, а наявністю в них ознаки блиску [40, с. 29–30].

Деякі мовознавці вказують на те, що заснований на ознаці 
блиску принцип категоризації назв кольорів історично передує 
хроматичному принципові. Конкретно, сер Дж. Лайонс, розгля-
даючи систему назв кольорів у давньогрецькій мові та класич-
ній латині, пояснює наше нерозуміння принципів позначення 
кольорів у давніх мовах наслідком змішування підстав для їх 
виокремлення. Сучасні дослідники класичних текс тів переваж-
но відштовхуються від категоризації кольорів, яку сер Дж. Ла-
йонс назвав ньютонівською, позаяк І. Ньютон у своїй «Оптиці» 
(1704) уперше виокремлює сім кольорів, відомих нині як кольо-
ри спектра, згідно з принципом упорядженості музичної шкали. 
У давніх же народів, згідно з думкою сера Дж. Лайонса, катего-
ризацію було засновано на ознаці блиску [38]. До такого ж ви-
сновку приходить у дослідженнях світозарності кольору в Дав-
ній Греції та Римі російський мовознавець Н. Казанський [11].

Антропологи підтверджують цю гіпотезу, водночас акценту-
ючи, що в окремих племен сьогодні система назв кольорів скла-
дається з двох лексем, які обов’язково позначають блискуче та 
без блиску [37; 39; 40, с. 19–22; 29; 30]. Нейрологи пояснюють 
даний факт тим, що інформація про блиск передається нейро-
каналами швидше від даних про колір [32, с. 308], а когніти-
вісти додають, що для розрізнення цих двох інформаційних 
потоків людина мусить володіти розвиненими аналітичними 
здібностями [40, с. 22]. У результаті оптична категоризація 
назв кольорів з’являється на пізньому етапі розвитку людини 
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та суспільства і завжди йде слідом за типологією, заснованою 
на ознаці блиску [40, с. 23].

У наших попередніх дослідженнях [16–19; 41] неодно-
разово звернено увагу на те, що вживання назв кольорів у 
слов’янському фольклорі мотивоване первісною опозицією 
«блискуче» – «без блиску», що підтверджує передусім амбіва-
лентність кольоропозначень як на рівні символічному (маємо 
на увазі позитивне або негативне прочитання одного й того ж 
кольору, залежно від міфологічного, демонологічного або літе-
ратурного кодування або контексту), так і з точки зору співвід-
несеності кольорів із предметами, які вони позначають, коли 
те, що сьогодні позначається одним кольором, у фольклорних 
текстах називається іншим (напр., серб.: зелени коњ, зелени 
вук; рос.: малинушка, калинушка – лазоревый цвет; лазоревый 
аленький цвет тощо).

Часте вживання назв на позначення сірого кольору та їхнє 
смислове навантаження на всіх рівнях слов’янського фольк-
лорного тексту, а також відсутність позначень коричневого ко-
льору, окрім у текстах пізнього походження, також спростову-
ють гіпотезу про універсальну категоризацію кольорів, згідно 
з якою позначення коричневого виокремлюються на ранішому 
етапі від назв сірого [30, с. 23]. Дослідження кольоропозначень 
у сучасних слов’янських мовах, наприклад, у сербській [10], 
підтверджують, що назв коричневого кольору не представлено 
в літературних текстах тією мірою, як назви сірого кольору, що 
також ставить під сумнів універсальну категоризацію кольорів 
Б. Берліна й П. Кея. 

Відомості з мов, що належать до інших мовних сімей, напри-
клад, семітсько-хамітських, підтверджують, що протиставлен-
ня блискучого і без блиску однаково притаманне сакральній 
символіці. Символіка кольорів у Біблії має величезне значення 
не тільки для проникнення в принцип категоризації кольорів 
у семітських мовах, але й щодо погляду на кольори, загально-
прийнятому в християнській цивілізації. Дослідження базових 
назв кольорів у Святому Письмі виявляють, що у всіх текстах 
їхню опозицію побудовано на символічному рівні, перш за все 
між білим і червоним, тоді як протиставлення білого чорному 
жодним чином не характерне для сфери біблійного сакраль-
ного: ...the primary binary opposition of ‘dark’ /  ’black’ versus 
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‘bright’ / ’white’ does not obtain with in the biblical sacred sphere. 
Instead, the primary binary opposition is that of ‘bright’ /  ’white’ 
versus ‘red’ [33, с. 202].

При протиставленні білого червоному перший член опози-
ції асоціюється із чистотою і невинністю, а другий – із гріхом. 
Проте дослідники біблійних текстів наголошують, що черво-
ний колір амбівалентний, він може позначати божественне, 
коли його пов’язано з полум’ям, що відкривається людям шля-
хом божественного, і з кольором крові, який в асоціативному 
ряді веде до тілесного та грішного [30, с. 203–205]. Причину 
амбівалентності червоного кольору в даному випадку, як і в 
слов’янському фольк лорі, можемо шукати в протиставленні 
блискучого та позбавленого блиску. Червоний колір у кон-
тексті вогню дає імпульс до позитивного трактування. На ри-
туальних обрядових строях він сприймається не як кров, а як 
сяяння божественного, як, зрештою, і білий, золотий, срібний, 
що переважають в описах ритуалів та в розкішних храмових 
інтер’єрах: «The brightness of cultic utensils is quite prominent in 
the description of Solomon’s temp le» [30, с. 203]. Кольори, якими 
доводиться присутність Бога, – це синій блиск коштовностей, 
золотий та червоний колір вогню. Антропоморфного Бога опи-
сано як величного старця, що сидить на блискучому троні. Його 
одіж біла, як сніг, а волосся – як чиста нова вовна. Його стілець 
із вогню, а полум’яні ріки витікають з-під нього [30, с. 204]. 

Білий і полум’яно-червоний, золотий і полум’яно-синій ко-
льори систематично представлено в слов’янському фольклорі 
в контексті потойбічного, чудесного. Наголошення на проти-
ставленні «блискуче» – «без блиску» (подане лексемами, які 
ми, за звичкою, уживаємо на позначення кольорів) становить 
універсалію слов’янського фольклору. Прикметники білий, зо-
лотий, жовтий, червоний, зелений, відповідно рос.: белый, золо-
той, желтый, красный, зеленый; серб.: бео, златан, жут, црвен, 
зелен тощо позначають блискуче в одному і тому ж контексті, 
починаючи з космогонічних мотивів в обрядових та ліричних 
піснях і закінчуючи епічними піснями та казками. Найархаїч-
ніші символи в слов’янському фольклорі виокремлені саме за 
наявністю в них ознаки блиску. Мотиви, у яких представлені 
білий / золотий камінь, золотий пісок, біла риба, золотий олень, 
мають однакові міфологічні конотації, позаяк їх пов’язано із 
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сяянням небесних тіл, обожнюваних в архаїчних культурах. 
Слов’яни в даному випадку не були винятком [18; 19].

Справжнім сяйвопоклонником в українській літературі та 
культурі виступає Тарас Григорович Шевченко. Категоризацію 
кольорів у його творчості необхідно розглядати синкретично, 
тобто водночас у літературних творах і малярському доробку. 
У Шевченкових поетичних творах назви кольорів нагадують 
фольклорні епітети, їх навіть ужито в стійких сполуках, прита-
манних народнопісенній поетиці: біле тіло, синє море, зелений 
гай, сизий сокіл тощо. У прозових творах російською мовою та 
щоденнику кольоропозначень, як на професійного художника, 
не так уже й багато. Дещо в цьому плані частотою вживання 
назв кольорів вирізняється «Прогулка с удовольствием и не 
без морали», тоді як у повісті «Художник» або в щоденнику, 
де, здавалося б, кольорам не перебути, їх навдивовижу мало, 
а коли й уживаються, то в контексті описів сонячного сяйва, 
місячного світіння, поблискування на сонці молодої зелені. 
Золотаво-червоними тонами і сяючим білим насичена палітра 
Шевченка-художника. З огляду на обмеженість обсягу статті, 
хотілося би зупинитися на виокремленні за ознакою блиску 
лиш деяких кольорів у творчості Т. Шевченка, сподіваючись, 
що ця тема стане поштовхом для нових, подібних досліджень.

Назва білого кольору в індоєвропейських мовах, як відомо, 
походить від кореня *bhā ‘сяяти’ [27, 1, с. 88; 6, 1 с. 196; 42, 1, 
с. 152]. Саме ця внутрішня форма знаходить своє втілення у 
фольклорному космогонічному символі білого каменя, прига-
даймо з російської бел-горюч (тобто блискучий, сяючий) камень 
або білий каменець із українських колядок, бео камен у сербсько-
му фольклорі, який розміщено в центрі космогонічної моделі як 
праматерію, праріч, що дала початок матеріальному світу [18]. 
Цікаво, що в космогонічних фольклорних текстах в одному кон-
тексті знаходимо не тільки згадку про білий камінь, але й про 
золотий, синій (рос.: синь-горюч), що свідчить не стільки про 
кольорове сприйняття, скільки про символічне позначення сяю-
чого тіла, невичерпного джерела світла [18]. Згадку про камінь-
праріч знаходимо й у Шевченковій повісті «Прогулка...»:

На мори сынему, на камени билому
Ясный сокол квылыть-проквыляе...
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Ці рядки спадають на думку героєві твору, коли він спосте-
рігає за сходом сонця на морі. Опис уражає величністю та ри-
туальним звучанням: «Я превратился в слух и зрение. Еще ми-
нута, гул сделался слышнее, а горизонт темнее. Еще минута, и 
я уже слышал не неопределенный гул, а страшный рык какого-
то чудовища. Свет усиливался [тут і далі курсив наш. – Л. П.] 
и принимал серовато-млечный колорит. Из-за темного необо-
зримого горизонта бесконечною стеною с огромными фанта-
стическими куполами медленно подымались тучи. Подымаясь 
выше и выше, они теряли свои колоссальные причудливые 
формы и обращались в темно-серую массу нескончаемого про-
странства. Над горизонтом становилось светлее, и тихо, едва 
заметно тихо, как бы из самого горизонта, подымался огромный 
беловато-серебристый шар, только одним абрисом похожий на 
солнце. Свет проник повсюду и окончил прекрасно-страшную 
картину моря, под названием “Пролог ужасной бури”. Бледный 
шар подымался выше и выше и становился бледнее и бледнее, 
наконец, как бы растопился и исчез в млечно-серой массе». Пе-
ред нами майже сотворіння світу, якому дано бути присутнім, 
окрім самого творця, митцеві. Описана картина сприймається 
не тільки як поклоніння силі творця, але і як справжнє покло-
ніння сонцю, цій біло-срібній, світозарній кулі, перед якою хо-
четься впасти ницьма. 

Ритуальне поклоніння величі білих / сяючих Сонця і Міся-
ця ритмічно повторюється в поезії Т. Шевченка. Неможливо 
читати рядки Неначе ляля в льолі білій / святеє сонечко зійшло 
(«У Бога за дверима») і не проникнутися почуттям обожню-
вання світила, яке в Шевченкових творах завжди представлене 
в біло-золотій, деколи червоній, полум’яній, сяючій гамі. Адже 
у відомих поетичних рядках біліє місяць; ...зорі сяють, серед 
неба горить білолиций («Гайдамаки»), або А весною процвіла я / 
Квітом при долині. Квітом білим, як сніг білим, / Весь гай осві-
тила («Лілея», автограф) дієслова біліти, горіти та освітити 
вжито в одному синонімічному ряді, їх можна взаємозамінити, 
не змінивши при цьому опис картини та поетику твору. 

Сяйво притаманне народним уявленням про міфологічних 
істот. У їхніх фольклорних описах важливий не колір, а блиск, 
що супроводжує саму з’яву. Таке сяйво в слов’янському фольк-
лорі позначається ізофункційними в символічному вимірі бі-
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лим, золотим, червоним та сяючим синім кольорами. Блукаючі 
вогники, тобто демонологічні істоти, що одурманюють людину, 
ведуть її до певної загибелі, часто трапляються у європейсько-
му фольклорі. У такому розумінні можна трактувати і Шевчен-
кове Біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає («При-
чинна»), де чорний колір позначає чужий простір, населений 
потойбічними істотами, котрі випромінюють сяйвo, біліють.

Здатність білого кольору світити, осявати, випромінювати 
Т. Шевченко свідомо кодує в символи, що нагадують тради-
ційні народні уявлення. Підтвердженням такого припущення 
може стати його малярський доробок, де білому кольору від-
ведене місце внутрішнього джерела світла, випромінюваного 
певним об’єктом на полотні. Т. Шевченко, як у своїх поетичних 
творах, так і в малярстві, часто використовує одні й ті ж мотиви, 
що систематично повторюються в різних контекстах, отримую-
чи, з огляду на таке нанизування, вагу скріпів, які пов’язують 
окремі сюжети в міфотворчу систему, добре потрактовану у 
відповідних дослідженнях. Одним з таких нанизуваних моти-
вів у малярстві Т. Шевченка є зображення української хати на 
рисунку батьківської хати (1843) і на попередньо виконаному 
малюнку «Зустріч Тараса Бульби з синами» (1842), а також на 
полотні «Селянська родина» (1843) та на офорті «Судня рада» 
(1844). У цих творах білим кольором (з ніжним золотавим від-
тінком у хроматичному творі «Селянська родина») наголоше-
но на найяскравішому місці – на стіні хати, що стає додатко-
вим, внутрішнім джерелом світла, глибоким виразником сим-
воліки твору. Сніп сонячного проміння падає на стіну хати, що 
стає символом гармонійного існування («Селянська родина»), 
торжества правди та істини в праведному суспільстві («Судня 
рада»), протиставлення свого чужому, народної традиції – її 
зраді («Зустріч Тараса Бульби з синами»). Шевченкові жан-
рові картини із життя українського села, що відтворюють ідеа-
лізовані уявлення про золотий вік людства, зображення укра-
їнської гармонійної родини, у якій убачаємо святе сімейство, 
нерозривно пов’язані з мотивом хати, що променіє білими сті-
нами. Сяйво перебирає на себе функцію центрального мотиву, 
протиставляється пустці й темноті, позбавлених світла: Може, 
вернеться з-за світа / В пустку зимовати / Хоч всередині обі-
лить / Горілую хату («Заворожи мені, Волхве»). Трактування 
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білого кольору як джерела світла, блиску, повноти існування в 
протиставленні до кольорів, позбавлених блиску, темних, «го-
рілих» у творах Т. Шевченка співзвучне з фольклорною дихо-
томією, однак поет вдається до такого протиставлення цілком 
свідомо, керований зоровим сприйняттям митця. 

Червоний колір у творчості Т. Шевченка, за наявністю в нім 
ознаки сяяння, світіння, також протиставлено іншим кольорам, 
але й самому червоному без блиску. Цей колір, разом зі згада-
ним білим, золотим та всіма відтінками коричневого, розкішно 
представлений на полотнах художника, що можна тлумачити 
даниною класицизму. Шевченкове захоплення червоним, про-
те, переступає межу канонів панівного напрямку. На Шевчен-
кових полотнах та акварелях червоний колір вогню перетворю-
ється на невпинну стихію («Пожежа в степу», 1848), заграву, 
що нагадує захід або схід сонця. Однак прозовий опис пожежі в 
степу, який Т. Шевченко подає в повісті «Близнецы», нагадує 
метафоричне зображення сходу або заходу сонця: «С закатом 
солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С прибли-
жением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной 
горизонтальной чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали 
показываться красные струи и язычки... Чудная, неописанная 
картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, лю-
буясь огненною картиною, вспоминал...». У подібному ключі 
поет описує світанок: Світає, край неба палає, соловейко в тем-
нім гаї сонце зустрічає.

Світозарний край неба – один із провідних мотивів Шев-
ченкового малярства. Він з’являється й на акварелі «Місячна 
ніч на Кос-Аралі» (1848–1849), але там зовсім інша кольоро-
ва гама – золотаво-бузкова. Блиск пов’язує біле, червоне й 
золоте, навіть синє, сіре й бузкове на Шевченкових полотнах 
перетворює їх у символічно ізофункційні кольори: «Смотрю, 
золотое солнце повисло над фиолетовым горизонтом и рас-
сыпало свои изумрудные лучи по всему необъемлемому про-
странству. Новая прелесть! Новое очарование! Пораженный 
чудной гармонией, я в безмолвии опустил руки и, не переводя 
дыхания, смотрел на эту великолепную ораторию без звуков»  
(«Прогулка...»).

Описи світил, що горять, виступають мотивами-скріпами в 
Шевченковій поезії: З-за гори / Червоне сонце аж горить («Єре-
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тик»); І дивиться, як над горою / Червоний місяць аж горить 
(«Княжна»). Вогнеточиві світила в Шевченковій поезії часто 
сприймаються як передвісники біди, неправди, пожежі, що її 
розпалює в людських серцях заздрість, ненависть та ненасит-
ність. Їхній блиск, як зрештою, і блиск заграви в Шевченковій 
поезії, страшить, створює почуття дисгармонії та передчуття 
лихого: Та недовго сонце гріло... Запекло, почервоніло і рай за-
палило («Єретик»); З-за лісу / Червоний діжою / Місяць сходив; 
Луна червона побіліла («Марина»).

Коли йдеться про зображення червоного кольору предметів, 
Шевченкове червоне теж випромінює, як запаска Катерини на 
однойменному полотні («Катерина», 1842), як штори в будин-
ку графині Лаваль: «В зимние длинные ночи этот дом освещал-
ся внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, 
и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и 
декорация теряет свой настоящий эффект» («Художник»), або 
інтер’єр майстерні Брюллова: «Красная комната, увешанная 
большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрач-
ные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к 
этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталася памят-
ною до гроба» («Художник»).

У всіх художніх описах за червоним предметом сяйво, що 
нагадує про Шевченкове сяйвопоклонництво, обожнювання 
митцем сходу і заходу сонця: «Любил я также летом встречать 
восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная 
картина! В истинно художественном произведении есть что-то 
обаятельное, прекраснее самой природы, – это возвышенная 
душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и 
в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-худож-
ник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу 
чарующие мгновения» («Художник»).

Червоний осяйний протиставлено в символічному ключі 
червоному без блиску, що часто виступає синонімом до чор-
ного, особливо в описах крові або кривавої (почорненої) зем-
лі. Епітет чорна в поєднанні із земля не часто трапляється в 
слов’янському фольклорі, що дало підставу дослідникам дійти 
висновку про те, що таке словосполучення (чорна земля) запо-
зичено з грецької міфології [13, с. 155–156]. Зауваження про 
чорну землю як криваву справедливе в контексті опису битви 
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в слов’янському фольклорі. Картина чорної кривавої землі з 
розкиданими по ній білими кістьми, що поблискують на сонці, 
міститься й у Шевченкових переспівах «Слова о полку Ігоре-
вім»: Тихе поле половецьке / Не оране, не сіяне. / Почорнене ко-
питами, а костьми побілене / А кровію червоною... (Чорновий 
автограф), або на іншім місці: Земля чорна копитами / Поорана, 
поритая, / Костьми земля засіяна, / А кровію политая («З пе-
редсвіта до вечора»). Цього протиставлення нема в «Слові…», 
де у відповідному місці епітет білий не вжито, але є в народній 
пісні: Чорна рілля заорана / І кулями засіяна, / Білим тілом зво-
лочена / І кровію сполочена. Проте рядки вражою чорной кров’ю 
землю окропіте або довго-довго кров степами текла-червоніла; 
Нема Богдана червонить / Жовті Води й Рось зелену та Черво-
нив ти синє та не напоїв («Гайдамаки») – це вже Шевченко-
ве проти ставлення червоного кольору крові іншим кольорам, 
воно пере гукується з вищезгаданою біблійною опозицією чер-
воного та білого: «Прийдіть, і будемо правуватися, говорить 
Господь: коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов 
сніг; якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть мов вов-
на вони!» [Ісая 1:18]. Червоний без блиску, як колір пролитої 
крові, у Т. Шевченка перетворюється в символ гріха, який тре-
ба відмолювати, за який треба нести покуту. Червона пустеля 
вписується в один ряд із чорною, об’єднаних за ознакою «без 
блиску»: Пустиня циганом чорніла... / Червоніє по пустині / Чер-
вона глина та печина («У Бога за дверима лежала сокира»). 
У цитованих рядках протиставлення білого сяйва чорному і 
червоному без блиску символічно акцентує, що «пустиня», над 
якою на восьме літо, у неділю (дзеркальне зображення сотво-
ріння світу, де конструктивний принцип замінено деструктив-
ним), сходить святеє сонечко, має нагадувати про гнів Божий 
та його ласку, про необхідність покути заради очищення.

З іншого боку, дієслова червоніти, почервоніти в значенні 
«сяяти, засвітитися» (Червоніє за горою («Причинна»); А ти 
стоїш, червонієш («Мар’яна-черниця»); Усміхнися моє сер-
це / Тихесенько, тихо / Почервоній, моє любе (Г. З., автограф)) 
у творчості поета формують один синонімічний ряд з дієсло-
вами біліти, побіліти (див. приклади вище), але й зеленіти, по-
зеленіти: І процвітеш, позеленієш / Мов Іорданові святиє / Луги 
зелені, береги! («Ісаія. Глава 35»); І все то те, вся країна / 
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 Повита красою, / Зеленіє, вмивається / Дрібною росою («Світає, 
край неба палає»). Дієслово зеленіти в наведених рядках також 
ужито в значенні «сяяти». Згадка про росу на ранішньому сон-
ці зосереджує увагу саме на ефекті поблискування, а не на ко-
льорі, тоді як у сполуках зелений гай / ліс зеленим позначено за-
тінений від сонячного або місячного світла простір, тому епітет 
зелений у Шевченкових творах часто поєднується з епітетом 
темний, коли йдеться про засаджені деревами форми простору.

Зелений сад або гай у народній творчості слов’ян виступає 
як символічна універсалія живого. Мотив шляху в потойбіччя, 
що проходить повз зелений сад, поширений у слов’янському 
фольклорі:

Вы пастели три недели лежала,
На четвертой выздаравливать стала,
А на пятой ва зеленый сад пашла.
Мима саду, мимо зелена саду
Пролежала тут дороженька торна,
Что торна-торна, прабита до песка,
До горючева камушка [25, 2, с. 132].

Шлях пролягає повз зелений сад або зелене поле / зелену 
леваду, тобто, у даному разі саме колір є стійким символом при 
змінних формах простору. Назва кольору зелений походить 
від одного індоєвропейського кореня з прикметниками золо-
тий, жовтий – від *ghel-, *ghol- (прасл. *gъļtъ) «блиск» [6, 2, 
с. 275; 42, 3, с. 648], тому, подібно до золотого, зелений колір 
у слов’янському фольклорі насичений блиском і функціонує 
як атрибут свого простору. Золотий / жовтий, білий та зелений 
кольори, позначені ознакою блиску, у фольклорі часто висту-
пають як атрибути топосу, що розділяє свій простір від чужого, 
або в ролі медіатора, який пов’язує цей світ і потойбіччя (Сві-
тове дерево) [18].

У поезії та прозі Т. Шевченка зелений колір також позна-
чено амбівалентною символікою. З одного боку, це колір онов-
лення, як у цитованому уривку з переспіваного пророцтва Ісаї 
або в рядках з вірша «Минули літа молодії»: Вона не зійде вже 
ніколи / Садочок твій позеленить, / Твою надію оновить!, але й 
колір непотамованих пристрастей, які в Шевченкових творах 
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завше асоціюються з ідеями деструкції та гріха, як наприклад, 
у відомому образі загадкової «зеленої хати та кімнати» з по-
еми «Варнак». Згадку про зелені палати знаходимо і в одно-
іменній повісті російською мовою: «Палаты наши – зеленая 
дуброва! Майданы наши – степь широкая, привольная! Мы 
днем спим в своих зеленых палатах, а ночью гуляем и топчем 
ногами аксамит и золото!». Про те, що в даному разі не йдеться 
про мето німію, а про оригінальний образ-символ, можна дізна-
тися, звернувши увагу на докладний опис зелених палат: «Для 
этого у меня в разных лесах были погреба или забытые древние 
пещеры, которые были известны только моим эсаулам и весьма 
немногим испытанным товарищам». Тобто, зелені палати – це 
пивниці та печери в лісі. Тут радше напрошується епітет тем-
ні, а не зелені, і саме в такому розумінні Т. Шевченко вживає 
кольоропозначення зелений, коли в ньому немає елемента 
блиску, сяяння: «Пока я разоблачал эту мрачную археологи-
ческую задачу, темный лес, которым мы ехали, стал еще тем-
нее. Верхушки высоких старых кленов и ясеней, недавно бле-
стевших на светло-фиолетовом фоне неба, потемнели. Значит, 
солнце закаталося» («Прогулка...»). У процитованому уривку 
блискучим зеленим верхівкам дерев протиставляється темний 
зелений ліс, на цій опозиції побудовано контраст цілого тво-
ру. Образ лісу як непрохідної пустелі кілька разів згадується 
на сторінках «Прогулки…», а згадка про зачарованих чорних 
пастухів, які стережуть зачароване чорне стадо, недвозначно 
нагадує про фольклорний «чужий» простір: «Густая, темная 
пустыня мало-помалу начинала редеть, проясняться и, нако-
нец, совсем расступилась. Остались только черные великаны 
дубы по сторонам дороги, как заколдованные пастухи вокруг 
заколдованного черного стада» («Прогулка...»). Ізофункцій-
ність зеленого й чорного, характерну для Шевченкової поезії 
та прози, теж засновано не стільки на архаїчній фольклорній 
опозиції, якої Т. Шевченко, мабуть, не був свідомий, скільки 
на митецькому сприйнятті кольорів як нехроматичних засобів 
відтворення дійсності: «Иногда мы позволяем себе прогулки на 
Петровский и Крестовский острова с целью нарисовать черную 
ель или белую березу» («Художник»). Замітимо, що «черную 
ель» (Piceanigra) у Росії стали вирощувати лише із середини 
ХІХ ст., тобто в даному випадку йдеться не про породу дере-
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ва, а саме про протиставлення затіненого темного осяйному 
білому, яке для Шевченка-маляра було необхідним елементом 
довершеності картини: «День был прекрасный, небо светлое, 
голубое, глубокое и ясное, как мысль великого поэта. Белые 
прозрачные тучки-красавицы, как непорочные сновидения 
младенца, сменялись одна другою, и, пролетая небесное про-
странство, они набрасывали широкие темные пятна на мою 
ненаглядную панораму. С этими очаровательными пятнами 
панорама казалась и шире, и глубже, и бесконечнее. Я глаз не 
мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне ка-
залось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку,  
и Тальне, и даже самую Умань. Я принялся за работу. Разло-
жил темные и светлые пятна на моем неоконченном рисунке, 
и рисунок ожил, заговорил и сам собою окончился» («Прогул-
ка...»). Ось у чому, на думку живописця, полягає таїнство до-
вершеності: у протиставленні світозарного – затіненому, блис-
кучого – такому ж, але без блиску, і в цьому потрібно шукати 
ключ до символіки назв кольорів у його творчості.

На цьому протиставленні можна вибудовувати синонімічні 
ряди й антонімічні пари кольоропозначень: з одного боку, – 
білий, червоний, золотий, зелений, сизий, голубий, рожевий,  
а з другого, – червоний, чорний, сірий, жовтий, синій, темний. 
Протиставлення білого червоному, чорному, але й білому без 
блиску; червоного – чорному та червоному без блиску, золо-
того – жовтому, сизого – сірому, голубого – синьому, зелено-
го – чорному та зеленому без блиску свідчать про глибинну 
опозицію «блискучий» – «без блиску», притаманну не лише 
народній творчості, але й Шевченковій поетиці.
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Ганна Сокіл 
(Львів)

ФОЛЬКЛОРИСТИКА В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ 
ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В українській історії Наукове товариство імені Шевченка 
(початкова назва – Товариство ім. Шевченка, засноване 140 ро-
ків тому (1873) у Львові, перетворене на наукове (1892)*) – 
перша суспільна установа, яку названо на честь Кобзаря. І хоча 
спочатку планували назвати Товариство «Галич», згодом його 
організатори зійшлися на імені Шевченка, яке з’єднало розді-
лених кордоном представників української нації. Ім’я Шевчен-
ка стало світлом національного відродження, символом укра-
їнської культури, канвою для розбудови нової науки, пріорите-
том якої були українознавчі дисципліни. Ця інституція виник-
ла у Львові «з метою забезпечення захисту для українського 
слова поза межами царсько-жандармської влади» [15, с. ІХ] і 
об’єднала українську інтелігенцію навколо національної ідеї.

Створене на зразок європейських академій, НТШ нероз-
ривно пов’язане із загальноукраїнською наукою. У його струк-
турі діяло три секції – історико-філософська, філологічна та 
природничо-математично-лікарська з різними комісіями. При 
перших двох – Етнографічна комісія. Залежно від амплітуди 
функціонування товариства відповідно розвивалася й народо-
знавча галузь. За часи діяльності НТШ для фольклористики 
характерні тенденції інтенсивного збору матеріалу, публікацій 
та глибокого наукового опрацювання народної словесності; 
посилена увага до жанрових і тематичних зібрань; організація 
систематичної дослідницької роботи; звернення до вивчення 
етномузикознавчого аспекту; постановка нових теоретичних 
проблем. Особливо продуктивним виявився проміжок від на-
дання товариству статусу наукового і до початку Першої сві-
тової війни (1892–1914). У воєнний час (1914–1918) темпи 
наукової роботи помітно знизилися. Відтак наступне двадця-
тиліття (1919–1939) характеризувалося поступовим віднов-
ленням науки та нестабільними процесами у фольклористиці, 

* Далі – НТШ.
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зважаючи на ті суспільно-політичні події, які відбувалися і в 
Галичині, і в усій Україні.

Якісно новий етап науки пов’язаний з переїздом М. Гру-
шевського до Львова 1894 року. На той час ґрунт для фольк-
лористики в Галичині вже підготував І. Франко та його ото-
чення, а з приходом молодого науковця з Києва посилилася 
й поглибилася систематична дослідницька робота. Очевид-
но, якби М. Грушевський приїхав до Львова на десять років 
раніше, йому не вдалося б досягнути тих результатів, які він 
здобув тут на поприщі української науки, – тоді суспільство 
ще не було готове до цього, оскільки не вистачало ентузіастів, 
які могли б серйозно займатися наукою. На початкових стаді-
ях роботи важливу роль відіграло порозуміння між членами 
Товариства. У цьому контексті варто наголосити на взаєм-
ній науковій діяльності «великої трійці» – М. Грушевського, 
І. Франка та В. Гнатюка, – які залишаться у пантеоні найви-
датніших українців усіх часів завдяки своїй праці в НТШ [21, 
с. 7]. Перший з них був головою Товариства (1897–1913), дру-
гий – директором філологічної секції (1898–1907), останній – 
багаторічним секретарем (1898–1926). Усіх їх об’єднувала 
спільна діяльність в Етнографічній комісії, спрямована на 
виявлення важливих духовних цінностей. Цей час увійшов у 
історію як Золота доба.

Талант М. Грушевського залучати до роботи наукових пра-
цівників дав вагомі результати. За його протекцією членом 
НТШ став І. Франко (1895), згодом когорту фольклорис-
тів було поповнено молодими силами (В. Гнатюк, З. Кузеля, 
О. Роздольський, Ф. Колесса). Високо оцінюючи діяльність 
Товариства, І. Франко завдячував насамперед організатор-
ським здібностям М. Грушевського, з появою якого розпочала-
ся систематична наукова робота. «Хто б там не приписував собі 
заслугу зреформування сего Товариства, – писав І. Франко 
1901 року, – все одно треба сказати, що заслуга зорганізуван-
ня в ньому наукової праці вповні належить проф. М. Грушев-
ському. Чоловік широкої освіти, незламної волі і невичерпної 
енергії, він сполучає в собі серйозність і критицизм ученого-
історика з молодечим запалом для справи піднесення рідного 
народу» [19, с. 160–161]. З наведеної цитати простежується, як 
високо оцінив І. Франко організаторську та наукову діяльність 
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М. Грушевського і його роль у реформуванні НТШ. Хоча це 
були тільки початки роботи М. Грушевського як голови Това-
риства, І. Франко зумів розпізнати в ньому неординарну по-
стать – талановитого керівника і здібного науковця.

НТШ стало новим етапом у розвитку науки і здобуло по-
важне місце серед наукових інституцій слов’янського світу. 
Уже перші кроки, які воно робило, викликали навіть здиву-
вання й подив окремих слов’янських діячів, зокрема В. Яги-
ча, у зв’язку з тим, «як се товариство ухитряється при таких 
мізерних фондах продукувати так багато» [18, с. 360]. Систе-
матична праця в НТШ – це справді перший приклад такої ак-
тивної роботи не лише в історії галицької, а й загалом загаль-
ноукраїнської науки. 

Безпосередньо сам М. Грушевський, крім історичних дисци-
плін, зосереджував значну увагу на питаннях фольклористики. 
З його приходом усе частіше почали з’являтися в «Записках 
НТШ» розвідки, присвячені цій галузі, рецензії на фолькло-
ристичні видання українських та зарубіжних авторів. Для 
успішного виконання наукової роботи він готував і залучав мо-
лодь. Разом з І. Франком спонукав О. Роздольського, В. Гна-
тюка до співпраці в перших томах «Етнографічного збірника». 
У 1901 році було запропоновано тоді ще студентові Віденсько-
го університету З. Кузелі подавати систематичні огляди захід-
ноєвропейських наукових видань до бібліографічного відділу 
«Записок НТШ», що молодий дослідник ретельно виконував 
упродовж тривалого часу.

За ініціативою М. Грушевського й І. Франка засновано 
окрему серію для публікування фольклорно-етнографічних 
матеріалів, адже до того часу не існувало спеціальних часопи-
сів, де можна було б поміщати уснопоетичні матеріали чи тео-
ретичні розвідки. Українські дослідники змушені були друку-
вати фольклорні записи разом з розвідками в російськомовних, 
польських періодичних виданнях. За слушним зауваженням 
Ф. Вовка, «наш український народ не мав досі ні своєї наукової 
літератури, ні своїх власних наукових інституцій, і наші праці, 
як і наші робітники на етнографічному полі мусіли шукати при-
тулку то у московській, то у польській, то інших слов’янських і 
позаслов’янських літературах» [1, с. XVIII]. Уперше в Україні 
почали виходити рідною мовою спеціальні часописи для публі-
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кації фольклорно-етнографічних матеріалів (серія «Етногра-
фічних збірників» і «Матеріалів до української етнології») та 
науково-теоретичних розвідок («Записки НТШ»). Із появою 
цих видань нарешті з’явилася можливість оприлюднювати на-
укові статті, публікувати фольклорно-етнографічні матеріали 
рідною мовою.

Пріоритет української мови сприяв інтенсивній діяльнос-
ті НТШ. Із цього приводу суттєво змінилася на краще і мов-
на ситуація. На перше місце ставили національні інтереси. 
Одним із засадничих принципів було публікування матеріа-
лів, пов’язаних безпосередньо з Україною. Цим було закла-
дено основу, а заодно й наукову базу для подальшої роботи і 
взаємозв’язків з українськими та зарубіжними дослідниками, 
що простежується з публікацій, зокрема основного друкова-
ного органу Товариства – «Записок НТШ», які забезпечували 
також і міжнародні контакти. 

Найпродуктивнішим для часопису, як і діяльності Товари-
ства загалом, став період з 1895 по 1913 рік, упродовж якого 
редагував його М. Грушевський. Якраз тоді інтенсивно публі-
кували свої праці І. Франко, В. Гнатюк, Ф. Колесса, Ф. Вовк, 
З. Кузеля. «Записки НТШ» стали трибуною для теоретичних 
розвідок, у яких порушено загальнонаукові проблеми про усну 
словесність, окремі фольклорні жанри, а також питання історії 
фольклористики [див.: 13]. Внесок окремих персоналій у наро-
дознавчу науку розкрито в працях В. Доманицького про З. До-
ленгу-Ходаковського [7], М. Кордуби «Розвідки д-ра Раймунда 
Фридриха Кайндля з етнографії рускої» [10], І. Франка «Еміль 
Коритко, забутий слав’янський етнограф» [17], А. Франка «Гри-
горій Ількевич як етнограф» [16, с. 91–122, 123–156, 117–139]. 
Низку публікацій у «Записках НТШ» присвячено культур-
ним взаєминам українців, у яких ідеться про фольклористич-
ні зв’язки, листування відомих науковців, громадських діячів, 
наведено короткі біобібліографічні довідки [2; 3; 12] тощо. Не-
оціненним джерелом інформації для дослідників були рецензії. 
«Діставши нову книжку в руки, – зауважив В. Дорошенко, – на-
самперед хапались переглядати рецензійний відділ» [8, с. 31]. 

Широку інформацію з фольклористики представлено в 
розділах «Наукова хроніка» і «Бібліографія», які, за редагу-
ванням М. Грушевського, були постійними в часопису. Важ-
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ливе значення мали повідомлення про матеріали з питань 
народознавства з інших українських та зарубіжних видань. 
Скажімо, В. Гнатюк систематично рецензував випуски росій-
ської періодики – «Живая старина», «Этнографическое обо-
зрение», «Известия Отделения русского языка и словеснос-
ти». Огляди публікацій з різних іноземних часописів, як уже 
було зазначено, робив З. Кузеля, активно співпрацюючи в 
бібліографічному відділі «Записок». Найчастіше він вибирав 
інформацію з публікацій, що з’являлися в Італії, Австрії, Ні-
меччині, Франції. Скажімо, на 1909 рік чужоземна бібліогра-
фія, що стосувалася всієї української території, уже обіймала 
10 000 заголовків [9, с. 362].

З відходом М. Грушевського від редакторства (1913) струк-
тура «Записок НТШ» дещо змінилася. Лише деякі томи вмі-
щували певний інформативний матеріал (1926 р., т. 144–145; 
1937 р., т. 153), натомість публікацій довідкового характеру, 
рецензій на праці з фольклористики в них уже не було. 

Суттєву організаторську роботу в редакції «Записок» здійс-
нював, крім М. Грушевського та І. Франка, В. Гнатюк, який по-
стійно налагоджував зв’язки з багатьма науковцями не лише 
українськими, а й зарубіжними, забезпечував видання фольк-
лорно-етнографічним матеріалом та розповсюджував часопис у 
наукових колах України й за кордоном. Документи того часу за-
свідчують, що як секретар НТШ, а згодом голова Етнографічної 
комісії, В. Гнатюк займався обміном наукової літератури. Ска-
жімо, до нього звертався російський дослідник М. Сперанський 
з Москви з проханням надіслати окремі номери «Записок», де 
містяться дослідження професора Колесси [4, с. 353]. Чеський 
історик та етнограф Л. Нідерле писав із Праги, що останні річні 
комплекти «Записок НТШ» для нього стали важкодоступни-
ми [4, с. 165]. На жаль, не завжди вчасно можна було одержати 
видання НТШ навіть у підросійській Україні, про що, зокрема, 
нерідко повідомляв Б. Грінченко з Чернігова: «Дякую за присла-
ні мені книжки. Вони мені дуже здаються, бо саме тепер друкую 
новий том фольклорної прози. “Етнографічний збірник” у мене 
є тільки шість томів, “Етнографічних матеріалів” [“Матеріали до 
української етнології”. – Г. С.] є тільки перший том; “Записок на-
укових” не стає ХХVІІІ т. і всіх після ХХХІІІ. Коли б прислали 
на ту ж адресу, то вельми вдячний був би» [4, с. 83–84].
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За обсягами видавничої продукції НТШ посідало одне з 
провідних місць серед подібних закладів інших слов’янських 
народів. З наукового погляду видання Товариства не поступа-
лися подібним зарубіжним. Вони охоплювали важливі царини 
науки й відігравали значну роль у розвитку фольклористики. 
Навколо часописів було згуртовано в співпраці передові на-
укові сили розділеної на той час України та залучено широ-
ке коло зарубіжних авторів. Статті, надруковані в «Записках 
НТШ», одержували позитивні відгуки в іноземних виданнях.

До Першої світової війни в НТШ було видано 118 томів «За-
писок НТШ» зі 155, що вийшли у Львові до 1939 року; 36 ви-
пусків «Етнографічного збірника» (із фактичних 39); 15 то-
мів «Матеріалів до української етнології» (з усіх 22); 14 томів 
«Збірника філологічної секції» та ін. Така активна діяльність 
НТШ перед початком війни дає підстави прирівнювати Това-
риство до академічної установи, яка зорганізувала та виховала 
наукові кадри українців, залишивши глибокий слід у історії 
української наукової думки. Велику цінність для дослідниць-
ких студій мала також бібліотека НТШ, основу якої становили 
книжки й періодика, рукописні та архівні матеріали з украї-
ністики. Безпосередньо перед війною до бібліотеки надходили 
майже всі українські газети, що видавали в Європі й Америці. 
Подібних фондів української преси, як констатував багаторіч-
ний секретар НТШ В. Гнатюк [5, с. 134], не було більше ні в 
якій іншій бібліотеці на українських теренах. Усе це засвідчує, 
що фольклористична робота в Галичині на той час проводила-
ся фахово, систематично.

Темпи наукової діяльності помітно знизилися під час вій-
ни, коли НТШ припинило працювати у звичному форматі. 
1914 рік, який мав бути ювілейним для Товариства (планували 
відзначити століття свого патрона, Т. Шевченка й сорокаліття 
літературної діяльності І. Франка), не приніс очікуваних ре-
зультатів. Дещо вдалося зробити, але збірник на честь І. Фран-
ка вийшов аж 1916 року, після смерті поета. Під час окупації 
Львова російська влада не дозволяла проводити ніякої робо-
ти в інституції: заборонили засідання, не працювала друкарня, 
призупинили видання наукової літератури. У зв’язку із цим 
керівництво Товариства перенесло центр НТШ на деякий час 
(травень-вересень 1915 р.) до Відня, де були більші можливості 
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продовжити наукову й видавничу справу. До столиці Австрії 
переїхали В. Щурат, який виконував на той час обов’язки го-
лови, Ф. Колесса, С. Рудницький. За допомогою кур’єра вони 
спрямовували діяльність «розірваного навпіл» НТШ. Така си-
туація стримувала накреслені ще до війни плани, тому цей пе-
ріод був малопродуктивним для Товариства. Та все-таки було 
опубліковано, за підрахунками В. Гнатюка, 22 книжки і 6 зо-
шитів [5, с. 82]. Щоправда, із запланованих 11 видань Етногра-
фічної комісії вийшло всього 8.

У міжвоєнне двадцятиліття (1918–1939) поступово віднов-
лювалася діяльність комісій НТШ, де зосереджувалася укра-
їнська наука. Етнографічну комісію, яку очолював В. Гнатюк, 
а після його смерті Ф. Колесса, поповнили нові члени – І. Ра-
ковський, С. Рудницький, Г. Колцуняк, Я. Пастернак та ін. Од-
нак через брак коштів постійно виникали проблеми з виданням 
фольклорних збірок, публікацій статей і досліджень. Польська 
влада, що також керувала на Галичині з кінця 1918 року, пере-
слідувала все українське, не виділяла державної допомоги для 
науково-видавничої справи, забороняла навчання українською 
мовою в університеті, школі тощо. Незважаючи на такі умови, 
фольклористика поповнилася ґрунтовними студіями Ф. Ко-
лесси, серед яких новим словом у науці про усну словесність 
стали дослідження ґенези народних дум з голосінь, що запе-
речило усталену тезу (П. Житецького, В. Перетца) про напів-
книжне та напівнародне походження кобзарських рецитацій. 
Учений наголосив на важливості синтетичного вивчення дум 
(поєднання словесного тексту з мелодією).

У 1920-х роках з’явилися узагальнюючі праці з історії укра-
їнської літератури, у яких розглянуто фольклор: «Начерк істо-
рії української літератури» (1920) Б. Лепкого, «Історія україн-
ської літератури» (1920) О. Барвінського, «Історія української 
літератури» (1920–1924) М. Возняка. Епохальним явищем 
європейського зразка стала «Історія української літератури» 
М. Грушевського, перші томи якої вийшли у Львові 1923 року. 
Розгляд історії української словесності автор розпочав з фольк-
лору, відвівши йому два томи. Праця вирізняється високим 
теоретичним рівнем, оригінальністю концепцій та добірністю 
ілюстративного матеріалу. Тим, що М. Грушевському вдалося 
подати, за його ж словами, такий «розкішний образ обрядової 
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поезії», він завдячував В. Гнатюкові, зокрема за цінне видання 
колядок і щедрівок, яким достатньо скористався у своїй моно-
графії [6, с. 189–190]. 

Заслуговують на увагу глибокі наукові дослідження М. Воз-
няка про фольклористичну діяльність «Руської трійці» – «У сто-
ліття “Зорі” Маркіяна Шашкевича» (1935–1936) і розвідки про 
Франка-фольклориста. Важливу роль у фольклористичній дум-
ці Галичини відіграли доробки К. Сосенка, І. Свєнціцького [див.: 
20]. Хоча міжвоєнне двадцятиліття й позначилося помітним 
спадом фольклористичних студій, все ж з’явилися цінні публі-
кації, які до сьогодні не втратили своєї ваги.

Піднесенню наукового престижу сприяла співпраця із за-
рубіжними вченими. Чимало представників НТШ (Ф. Вовк, 
М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк, З. Кузеля, Ф. Колесса, 
Я. Пастернак) результатами своєї праці досягли європейського 
рівня, їх обирали членами народознавчих, фольклористичних, 
антропологічних товариств у Петербурзі, Парижі, Відні, Берлі-
ні, Празі. Натомість дійсними членами НТШ у Львові ставали 
відомі зарубіжні дослідники (Ян Бодуен де Куртене, Еріх Бер-
некер, Олександр Брікнер, Олаф Брок, Любор Нідерле, Франц 
Пастрнек, Макс Фасмер, Іван Шишманов, Ватрослав Ягич, 
Альфред Єнсен, Раймунд Кайндль, Шарль Сеньобо, Олексій 
Шахматов та ін. [див.: 11; 14, c. 464–509].

Отже, в українській фольклористиці в кінці ХІХ – першій тре-
тині ХХ ст. було зроблено значний поступ, чому сприяла діяль-
ність НТШ. Знакову роль відіграла «велика трійця» (І. Фран-
ко, М. Грушевський, В. Гнатюк), яка інтегрувала всесторонню 
працю на збирацькому, едиційному теоретико-дослідницькому 
рівнях. НТШ виявилося тією організацією, де зосередилися чи-
малі наукові потуги, у якій розв’язували важливі проблеми, що 
їх концепція відповідала академічним принципам.

Традиції наукової роботи продовжуються у відновленому в 
Україні НТШ, яке вважає себе одночасно складовою Міжна-
родної асоціації україністів. Однак на сучасному етапі наука 
про усну словесність здебільшого здійснюється через Націо-
нальну академію наук України (в її структурі Інститут мистец-
твознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го в Києві та Інститут народознавства у Львові, де функціону-
ють відділи фольклористики). Підготовка молодих фахівців, 
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що було найсуттєвішою проблемою на початках незалежності 
України, проходить також у вищих навчальних закладах. Що-
правда, на сьогодні спеціальність «Фольклористика» наявна 
тільки в Київському національному університеті ім. Т. Шев-
ченка (Львівський університет ім. І. Франка, на жаль, утратив 
її). Тому можна говорити і про вагомі здобутки, і про втра-
ти. У рамках діяльності НТШ відновлено «Записки НТШ», 
але залишилися нездійсненими плани щодо випуску «Етно-
графічного збірника», «Матеріалів до української етнології», 
у яких подавалися б зібрані фольклорні матеріали, що могли 
потужно представити синхронний зріз усної словесності. 
Зрозуміло, усе це потребує державної підтримки. З друго-
го боку, певною мірою налагоджуються міжнародні наукові 
зв’язки. Своєрідним орієнтиром для подальших перспектив 
фольклористичної науки може послужити діяльність Науко-
вого товариства імені Шевченка, що змобілізувало б культур-
ну ідентичність нації.
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Анатолій Ткаченко 
(Київ)

ФОЛЬКЛОРНА СИМВОЛІКА –  
КЛЮЧ ДО ПРОЧИТАННЯ «ЛИКЕРИНОГО ЦИКЛУ»
Мотив недосяжності ідеалу є одним із найхарактерніших 

для інтимної лірики поетів-романтиків. Відчуваючи і звичайні, 
емпіричні вияви краси, романтики все ж віддають перевагу без-
смертним душевним поривам, що підносять до сфер універсу-
му. Цьому піднесеному ладові душі протистоїть реальне життя, 
що породжує драматичні й трагічні колізії, – і то не лише в лі-
риці, а й у тому ж таки реальному житті. 

Драматичні колізії, унаслідок яких постав цикл, переважно 
відомі, однак варто стисло їх нагадати. Ликера Полусмак (а не 
Полусмакова, як було переінакшено; у заміжжі – Яковлєва, 
1840–1917) – кріпачка батьків Шевченкового знайомого 
Миколи Макарова, сирота, вивезена наприкінці 1859 року з 
Полтавщини до Петербурга. Про деталі їх знайомства та роз-
цурання з Шевченком написано чимало. Щоправда, дослід-
ники спиралися переважно на спогади їхнього оточення, яке 
відіграло не вельми порядну роль у цій прикрій історії. Не пе-
редруковуючи спогадів самої Ликери, що їх записав та опуб-
лікував 1911 року Кость Широцький [9], автори пояснювали 
таку позицію тенденційністю тих свідчень. Утім, для спогадів 
М. Карташевської та інших учасників драми, попри їх відвер-
ту ворожість і пліткарство (що визнають і самі упорядники), 
усе-таки знайшлося місце – і це нормально, бо там є деякі 
важливі відомості. Ю. Івакін констатував: «Звичайно, певну 
(хоч і не головну) роль у цьому розриві зіграли Карташевські, 
В. М. Білозерський, О. М. Білозерська-Куліш, М. Я. Макаров, 
Н. М. Забіла, які активно протидіяли шлюбу Шевченка з Ли-
керою. Дехто з них (як, наприклад, М. С. Карташевська) во-
роже ставився до поета, дехто не міг змиритися з тим, що його 
нареченою стала проста покоївка. Та було б спрощенням по-
яснювати протидію всіх згаданих осіб наміру поета одружи-
тися з Л. Полусмаковою [Полусмак. – А. Т.] тільки класовою 
упередженістю» [2, с. 290]. 

Тридцять років тому то були слушні корективи. Однак те-
пер станової упередженості уже зовсім не беруть до уваги. Ніби 
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забувається, що кріпацтво було скасоване в рік смерті Шевчен-
ка, але він того так і не діждався, від чого ще більше страждав. 
Можливо, тенденційними слід вважати отакі фрагменти:

«Брешуть, що він пив дуже горілку. Так мені аж досадно, 
що брешуть і ніщо так не досадно» [9, с. 285]; «Йому графиню 
сватали і його не пускав до мене Макаров – той пан, якого я 
була кріпостная, хоч я й не була кріпостная, бо я була козач-
ка і тоді дізналася про те, як визволилася. <...> Вони (пани) 
не хотіли, щоб я йшла від них, а – як я вибралась – усе відняли 
від мене» [9, с. 286]; «Якби не казали мені, що він був в Сибірі, 
то я б не жалкувала тепер. Коли ж Макаров хотів собі мене 
приобрісти!

Казали мені пани: “Ти хочеш бути панею, а сама не знаєш, що 
йдеш за сибіряку”» [9, с. 288].

Тяжким ударом для поета могла бути приписувана Ли-
кері записка брутального змісту, яку опублікував П. Зайцев 
1914 року в журналі «Русский библиофил», ніби як у відпо-
відь на публікацію спогадів Ликери в «Літературно-науковому 
віснику» (1911): «Послуша[й] Тара[с] твоими записками издес 
неихто ненужаеца у нас у суртири бумажок много» [6, с. 168]. 
Саме ця записка, якщо визнати її ідентичність (могла бути і 
фальшивкою інтриганів, і пізнішою фальсифікацією), остаточ-
но поховала мрію про одруження.

На наш погляд, варто вислухати різні сторони, зокрема і 
звинувачувану, яка відіграла і надихаючу, і фатальну роль у 
долі поета. Такими міркуваннями керувався автор цієї статті, 
передруковуючи спогади Ликери [10; 11]. Бо є в тих свідченнях 
і «тенденційна» (цілком природна з уст колишньої покоївки) 
характеристика петербурзького середовища, і каяття, і спроба 
якось виправдатися: молода була, не розуміла... Є, зрештою, 
і спокута літньої жінки за нерозважливу поведінку в юності. 
Чого немає в інших співучасників трагедії, котрі пліткували, 
пояснювали, оправдовувалися добрими намірами, і ніхто не 
визнав себе бодай трохи винним. 

Відлуння цих морально-психологічних колізій знаходимо в 
Шевченкових листах і віршах так званого Ликериного циклу. 
До нього, напевне, відноситься і вірш «Росли укупочці, зросли...» 
(це припущення О. Дорошкевича Ю. Івакін вважав дуже ймо-
вірним), а далі – «Ликері», «Н. Я. Макарову» («Барвінок цвів і 
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зеленів…»), «Л.» («Поставлю хату і кімнату…») і, як видається, 
кільцевий мотив вірша «Не нарікаю я на Бога...». 

У першому з названих творів, за жанром – ідилії, висловле-
но мрію «одружитися і йти, / Не сварячись в тяжкій дорозі, / 
На той світ тихо перейти». Наступні, які були писані під час 
кульмінації та розв’язки в стосунках, проаналізую докладніше.

Автограф послання «ЛИКЕРІ» не зберігся. У «Більшій 
книжці», куди його переписав І. Лазаревський, рукою Шевчен-
ка виправлено дату «6» на «5 августа». Безпосереднім імпуль-
сом до написання вірша, стверджує Наталка Полтавка (Н. Ки-
бальчич, вона ж Н. Симонова), став епізод, коли її мати, Надія 
Забіла, не пустила Ликеру з Шевченком до Петербурга купу-
вати «на придане». На запитання, чи пустила б, якби вони вже 
були повінчані, Шевченко одержав ствердну відповідь, після 
чого, розгніваний, присів до столу «і написав звісні вірші, на-
правлені просто проти моєї матері:

Моя ти любо! мій ти друже! 
Не ймуть нам віри без хреста» [7, с. 324].

Певна річ, ці рядки мали і значно ширше спрямування: про-
ти закостенілого у святенницьких поглядах і звичаях оточен-
ня. Типологічну низку таких панів-лібералів виведено в інших 
творах Шевченка. Тому й тут він вживає третю особу множини: 
«Раби, невольники недужі!» (раби панівної ханжівської моралі, 
догматизму, забобонів, зокрема і привнесених візантійською 
обрядовістю).

За розгортанням семантичної композиції, послання умовно 
можна поділити на три частини, кожна з яких розпочинається 
звертанням до адресата. Перша – осуд консервативного середо-
вища – завершується риторичним вигуком перед цезурною па-
узою посеред 6-го рядка.

Друга частина – по 13-й рядок включно – настанови лірич-
ного героя (а він і тут, і в усьому циклі, як і загалом у ліриці по-
ета, майже ідентичний із власне автором). «Єретичні» заклики 
видаються досить несподіваними. Цьому сприяє, зокрема, ви-
несення риторичних заперечень «не хрестись» і «не молись» на 
завершення 7-го та 8-го рядків, унаслідок чого ритмічне й ри-
мове сподівання емфатично їх виділяє, і лише наступні анжам-
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бемани ніби пом’якшують попереднє єретичне «провисання», 
а в рядках 9–13 з’являється й семантична мотивація. Емфатич-
ної павзації анжамбеманом та цезурами зазнають і рядки 9–11, 
що також посилює враження спонтанної фіксації мовного по-
току. Отже:

Моя ти любо! Не хрестись,
І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить Бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби його – ми люде!

Не даремно саме ці рядки зазнавали цензурних вилучень і 
перекручень. Ю. Івакін вбачав тут критику церкви й релігії, хоч 
та критика здавалася йому трохи парадоксальною, оскільки 
поет протиставляє богові офіційної релігії, Саваофу, Бога як 
символ вищої правди і справедливості. Деякі дослідники при-
тримуються думки, що тут зіставлено Бога-Отця і Бога-Сина, 
або що поет викриває старозавітного Саваофа. Очевидно, що в 
цьому творі озвучено критику не атеїстичну, а лише протест-
ну, спрямовану проти одержавленої церкви з її дріб’язковим 
догматизмом, лицемірством, прагматичною пристосованістю 
до світських потреб. Натомість висловлено віру в «живого іс-
тинного Бога» (поема «Марія»), не нав’язуваного ні місіонера-
ми, ні можновладцями. Подібні мотиви відлунюють і в напи-
саному раніше, 27 червня, вірші «Світе ясний! Світе тихий!» 
та в пізнішому (5 жовтня) «Не нарікаю я на Бога», де Шев-
ченко, щойно переживши особисту драму, дедалі глибше усві-
домлює свою місію, покладаючи відповідальність за сказане й 
написане («сію слово») тільки на себе, і водночас страждає від 
неможливості сьогочасного щирого побратимства: ліпше оду-
рити себе самого, «Ніж з ворогом по правді жить / І всує нарі-
кать на Бога!».

Увесь вірш «Ликері» сповнений риторичних фігур – ви-
гуків, стверджень, заперечень; варіюються анафоричні й епі-
форичні звертання. Серед тропів звертає на себе увагу також 
емфатично анжамбемоване експресивне порівняння, що за-
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вершує першу частину твору: «Заснули, мов свиня в калюжі, / 
В своїй неволі!». 

У третій частині (рядки 14–21) «калюжа» стає вже пред-
метним образом-символом неволі, обмеженості, затхлості, 
фарисейства, житейського бруду. Контекстуальна антитеза 
цьому – образ волі, створений повторенням семантично клю-
чового епітета «вольную» у поєднанні з образами святої душі 
та руки, поданої на вічний союз і на подолання лиха. 

Викликають зацікавлення також ритмічний малюнок та риму-
вання твору. Вірш становить собою астрофічну 21-рядкову струк-
туру, написану 4-стоповим ямбом, що від часів «Енеїди» І. Кот-
ляревського став набувати в українській літературі рис канону. 
Однак завдяки вже згаданій емфатичній павзації, нерегульовано-
му альтернансуванню 2-складових і 1-складових клавзул, а також 
риторичним пунктуаційним особливостям, ритміка тексту знач-
но урізноманітнюється, наближаючись до розмовної просодії. 

Схема римування – baabbbccdeeddcbbcbchh – підтверджує, 
що вірш написано експромтом, без особливої регламентації 
чергувань. Це дало змогу варіювати римові повтори, підхоп-
люючи й підтримуючи за їх допомогою посилювані римами 
звертання до адресата й наскрізні мотиви, а насамкінець різко 
відійти від них у дворядковій коді, де вжито прикметникову 
неповну йотовану риму «дебеле – веселій».

Отже, у третій частині послання «Ликері» поступово на-
ростає антитеза лиху, облуді, посилюється сподівання щасли-
вого кінця, якому в реальному часі та просторі так і не суди-
лося здійснитися. Та все ж і в наступних віршах циклу немає 
жодного слова докорів адресатам послань.

Навіть у написаному після розцурання вірші, який тепер на-
зивають за першим рядком «Барвінок цвів і зеленів...», хоча 
Ю. Івакін подавав його по-іншому: «Н. Я. Макарову (“Барвінок 
цвів і зеленів...”)». Дослідник аргументував це так: «В автографі 
“Більшої книжки” слово “Н. Я. Макарову” написано великими 
літерами над першим рядком вірша і графічно більш схоже на 
назву твору, ніж присвяту. Під цим заголовком вірш надруко-
вано в десятитомному академічному виданні Шевченка. Про-
те мали певну рацію й редактори ювілейного шеститомного 
видання АН УРСР, надрукувавши це прізвище як присвяту 
вірша. Річ не тільки в тому, що за змістом ця назва є присвя-
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тою, а й в тому, що існує ще один автограф вірша під назвою 
“Л[икері]” (в Центральному державному архіві літератури і 
мистецтва в Москві). У “Більшій книжці” під “Н. Я. Макаро-
ву” – густо закреслене слово (чи не “Ликері”, яке поет закрес-
лив, надписавши зверху нову назву – присвяту?)» [3, с. 355].

Звернімо увагу на знак запитання. Ю. Івакін ще вагається, 
а наступники подають його версію реставрації закресленого 
слова як доконаний факт. Насправді ж, як можна судити з кон-
турів закресленого слова в автографі «Більшої книжки», уці-
лілий «хвостик» літери «р» визирає з-під закреслення ближче 
до його середини, а не до кінця, тож більш імовірно, що спершу 
там теж було написано «Макарову», а не «Ликері», тільки дріб-
нішими літерами і без ініціалів. А з нового рядка – «На пам’ять 
14 сентября». Вже над закресленням ще більшими буквами на-
писано з ініціалами: «Н. Я. Макарову». 

Цікаво, що попередній вірш, який упорядники озаглавили 
«Ликері», насправді надписано так: «Ликері на пам’ять 5 ав-
густа 1860 г.», до того ж не прописними літерами, а такими, 
як і весь текст; тобто, є більші підстави називати послання за 
першим рядком «Моя ти любо! Мій ти друже!..», а те, що по-
дають як заголовок, відокремивши і написавши з великої «На 
пам’ять 5 августа 1860 г.», подавати одним рядком як присвя-
ту. Так само і наступний вірш «Л.», теж адресований Ликері, 
не називають за першим рядком і не подають ім’я як присвяту. 
Тобто, у назвах віршів циклу, що їх давали упорядники, немає 
послідовності. Утім, хоч би кому було адресовано чи то заголо-
вок, чи присвяту вірша «Барвінок цвів і зеленів...», це навряд 
чи дає підстави для переакцентування принципово незмінної 
актантної моделі [див.: 12, с. 9] самого послання: адресант – 
суб’єкт – об’єкт – адресат.

Перший катрен вірша:

Барвінок цвів і зеленів,
Слався, розстилався;
Та недосвіт перед світом
В садочок укрався.

Коментуючи ці рядки, Ю. Івакін вважає загальний сенс їх 
символіки ясним і зрозумілим: нещасливий кінець кохання до 
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Ликери. Водночас, щодо конкретного змісту образів барвінку і 
недосвіту постають різнотлумачення. Так, О. Кониський гадав, 
що під барвінком поет розуміє Ликеру, а може й себе з нею, а під 
недосвітом – «всі оті пащиковання» [5, с. 570] про неї. Ніби й 
погоджуючись із таким прочитанням образу барвінку, хоча і 
звузивши його (тільки Ликера), Ю. Івакін далі розмірковує: 
«Якщо “недосвіт” (тобто ранковий мороз) – це “пащикування”, 
то чому авторові “недосвіта шкода”? Чи не самого себе (або свої 
почуття до Ликери) розумів поет під “недосвітом”?» [3, с. 355]. 

Із таким тлумаченням категорично не можна погодитися. 
Фраза «недосвіта шкода» не дає підстави розвертати на «само-
го себе» весь попередній текст:

Потоптав веселі квіти,
Побив... Поморозив...
Шкода того барвіночка
Й недосвіта шкода!

Якщо прийняти припущення Івакіна, то автор постане та-
кою собі унтер-офіцерською вдовою, котра спершу нашкодила, 
потім сама себе покарала й одразу ж пожаліла. Сам комента-
тор далі ніби бере свої слова назад: «Висловлюючи всі ці при-
пущення, ми свідомі того, що в ліриці далеко не кожне слово, 
рядок, образ можна раціоналістично витлумачити: “отут автор 
хотів сказати те, а отут те...”. У ліричному творі поети вислов-
люють свої часом невиразні й неусвідомлені почуття і настрої, 
і аналітичний розтин такого твору на якісь смислові мікро-
елементи не завжди щось може в ньому пояснити. Щодо цьо-
го Шевченкового вірша, то врешті могло бути й так, що Шев-
ченко, не надаючи окремим його образам конкретного, точно 
окресленого алегоричного змісту, втілив у творі свої пережи-
вання й почуття, навіяні розривом з Ликерою (“поморожені” 
надії на особисте щастя тощо)» [3, с. 356]. 

Погоджуючись із цими міркуваннями, все ж варто наголо-
сити, що є підстави трохи уточнити тлумачення О. Конисько-
го: образ барвінку в українській міфопоетиці символізує моло-
дість, дівоцтво, перше кохання та «чистий шлюб». Зів’ялий бар-
вінок – нещасний стан жінки [див.: 8, с. 9]. Слово «топтати», 
та ще в поєднанні з образами барвінку чи василька, евфемічно 
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натякає на те, від чого в поемі «Катерина» застерігає інший ев-
фемізм – «Роблять лихо з вами». Ось одна із «сороміцьких» пі-
сень (у лапках, бо в ній – жодного дисфемізму, а тільки алюзії) 
у записі З. Доленги-Ходаковського:

В вишневім садочку
Скопаю я грядочку,
Посію я васильок
І хрещатий барвінок.
Где ся взяв мій миленький,
Пустив коня у барвінок,
А сам пішов у васильок.
Кінь барвінок витоптав,
А сам васильок вищипав.

А ось фрагменти іншої:

Ой ходила по садочку,
По зеленім барвіночку,
Набачила, бідная,
На вулиці бугая.
Як стало вечоріти,
Став ся бугай волочити
Сюди-туди по улиці,
Де хороші молодиці.

* * *
– А як тато запитає,
– Че ж барвінок усихає?
– Коти ходять за мишами,
Барвіночок витоптали [1, с. 9, 19].

Т. Шевченко, добре знаючи і цей шар фольклору (зберегли-
ся його записи сороміцьких пісень), якісно модернізує його, 
відкидає грайливість, притаманну Рабле, і виводить під не-
досвітом не лише «пащекування», а швидше усіх тих, чиїми 
стараннями було відвернуто шлюб, але насамперед пана по-
коївки Ликери, Макарова, котрому адресовано вірш. І тоді все 
стає на свої місця: зазнавши страждань і нервового потрясіння, 
поет по-християнському прощав усіх і не вдавався до інвектив. 
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У цьому і відповідь на запитання Ю. Івакіна, чому «недосвіта 
шкода»? Бо то не зовсім «ранковий мороз», як вважає дослід-
ник, а передсвітанковий приморозок, паморозь, і вона розтане у 
промінні сонця. 

Спираючись на могутній прихисток народної етики й есте-
тики, поет завдяки образному паралелізму відкривав «добро-
зичливцям» те, що буде з ними і з їхніми суєтними пристрас-
тями у світлі вічності. Зберігаючи певну герметичність для 
«широкої» публіки, вірш тонко давав зрозуміти адресатові 
глибину осягнення та переживання драми ліричним героєм, 
його катарсисний жаль і великодушність до інших персонажів, 
істинний духовний аристократизм.

У цьому контексті зрозуміло, що навряд чи варто тлума-
чити недосвіт і як «весняний передсвітанок» (Н. Чамата), 
пов’язуючи з ним не лише людей, що прагнули перешкодити 
шлюбу, а й, знову-таки, чомусь «власні сумніви поета перед 
важливим життєвим кроком»; а з барвінком – «не тільки сим-
вол весілля, одруження з Ликерою, якого так бажав Шевченко, 
а й образ його сподівань, мрій про родинне щастя» [13, с. 95]. 
Виходить, нібито і барвінок – Шевченкові сподівання, і недо-
світ – Шевченкові мрії. Тут уже самообслуговування унтер-
офіцерської вдови у квадраті. При цьому зичливі землячки, 
починаючи з Марії Вілінської-Маркович та її листів М. Ма-
карову (обоє тоді порізно відпочивали за кордоном), де вона 
інтригує-радить, як саме «разуверить» поета за допомогою са-
мої Ликери, і згадані Ю. Івакіним «Карташевські, В. М. Біло-
зерський, О. М. Білозерська-Куліш, М. Я. Макаров, Н. М. За-
біла, які активно протидіяли шлюбу Шевченка з Ликерою» [2, 
с. 290], усі ці «рятівники», втручаючись у справи інтимні, куди 
нормальним людям узагалі зась, якось не «вписуються» в образ 
недосвіту? 

Не вельми вмотивованою видається й отака логіка комента-
рів: «Присвята вірша М. Я. Макарову замість первісної присвя-
ти Ликері свідчить, що й після розриву з нареченою Шевченко 
зберігав до нього приязні почуття, а може, й визнав слушність 
його негативного ставлення до свого шлюбу з Ликерою» [4, 
с. 747]. Надто вже далекосяжні висновки з самого лише фак-
ту переадресації, та й то факту дуже сумнівного, який не три-
мається на закресленні, бо хвостик літери «р» випинається в 
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іншому місці. До того ж, були в Шевченка й інші адресати, 
наприклад Аскоченський... Та й наступний вірш циклу – «Л.», 
написаний 27 вересня, тобто після розцурання, адресовано не 
кому іншому, а Ликері, до якої, за щойно наведеною логікою, 
вже не могло бути «приязних почуттів». І тут коментар аж над-
то куций: «Л. – Ликера Полусмакова, розрив взаємин з якою 
відбився в цьому вірші» [4, с. 748].

А як же він там відбився? Хіба в самому тексті твору постає 
той розрив? Це досить показовий із погляду психології твор-
чості факт: навіть після гостро-емоційних сцен розриву, вже 
ніби змиряючись із думками про довічну самоту, Шевченко-
лірик та романтик ще бодай у жанрі ідилії зберігає химерну та 
марну надію, пов’язуючи її з архетипами хати, саду-раю, мате-
рі, діток. Саме тому хронотоп твору, легко й ненатужно підно-
сячись над неприємним «тут і тепер», коливається в діапазоні 
«майбутнє – минуле – майбутнє»: від візії-прожекту до візії-
сну-спогаду і навпаки – від туги за тим, чому не судилося ста-
тися, до невизначено-сновидного замовляння прийдешнього, 
де є час і місце для християнського прощення, любові, нових 
чуттєвих спалахів.

За розгортанням художньої семантики та компонуванням 
психологічного сюжету, ідилію «Л.», як і чимало інших лірич-
них творів Шевченка, зокрема проаналізоване вище послання 
«Ликері», теж можна поділити на три частини. У першій части-
ні (рядки 1–6) висловлено (а відтак ніби втілено в майбутньо-
му часі) заповітну мрію про будівництво своєї хати як прихист-
ку від житейських змагань і турбот. Для її здійснення поет, як 
відомо, вдавався і до практичних кроків, але тут радше йдеться 
вже не так про будівництво реального родинного гнізда, як про 
предметний образ-символ усамітнення, втечі від спокус і три-
вог світу. У цій частині переважають помірковані оповідні ін-
тонації, втілені в усіх сферах художньої мови – від фонічної до 
синтаксичної. Неокличні речення, сповільнювальна тавтологі-
зація у фольклорному дусі («хату і кімнату», «садок- райочок», 
«однині-самотині»), «ощадлива» тропіка (лише два епітети, 
виражені іменником-прикладкою – «садок-райочок» – та прик- 
метником – «маленькій благодаті»), некваплива дієслівна ди-
наміка («посижу», «похожу» 1, «буду спочивати»), протяж-
ні асонанси з переважанням і-о-у, приглушені алітерації на 
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с-д-т – усе це має навіювати стан розважливого втихомирено-
го спокою-забуття, що переходить у сновидні образи-візії дру-
гої частини послання (рядки 7–10). Не даремно тут, у другій 
частині, тричі повторено дієслово «приснитися»: як анафора 
і як епізевксис (невпорядкований повтор, що постає в цьому 
випадку ще й завдяки інверсіям): «Присняться діточки мені, / 
Веселая присниться мати, / Давнє-колишній та ясний / При-
сниться сон мені!..». 

Третя, завершальна частина починається з останнього 
складу 10-го рядка: «і ти!..». Спокійний плин оповіді тут ури-
вається. Навіть трохи раніше – на попередньому риторично-
му вигуку, який, проте, ще не віщує різкої інтонаційної зміни, 
а лише готує її. Далі постає антитеза до попередньої оповіді. 
І то не тільки на суто граматичному рівні (у першій части-
ні – «буду спочивати», тут – «Ні, я не буду спочивати»), а й 
на контекстуальному, оскільки переміщений у майбутнє сон 
«Давнє- колишній та ясний» (ніби поєднання «футуруму» 
й «плюсквамперфекту») протиставляється також переміщено-
му в майбутнє сну теперішньому («футурум» плюс «презенс»). 
І в цьому майбутньо-теперішньому сні знову постає нав’язливе 
марево такої нібито цілком можливої ідилії кохання: «Бо й ти 
приснишся. І [в] малий / Райочок мій спідтиха-тиха / Підкра-
дешся, наробиш лиха... / Запалиш рай мій самотний». 

Два останні рядки – як остання надія і як шанс, що його ли-
шає власне автор адресатові послання. Хай і ціною руйнуван-
ня спокою, спочинку, райочку, зате – «лихо»-радість, «лихо»-
чуттєвість, лік від самоти і тихого сну-згасання.

З погляду строфіки та ритміки вірш є астрофічною 15-ряд-
ковою структурою, де застосовано один з основних Шевчен-
кових розмірів – 4-стоповий ямб. Цим розміром написано і 
знамениту ідилію «Садок вишневий коло хати…» з казематно-
го циклу (вона також налічує 15 рядків), як і послання «Ли-
кері». Однак, на відміну від останнього, буквально зітканого 
з фігур патетики, риторичні вигуки зустрічаються тут лише 
в 10-му рядку. Завдяки цьому, а також цезурі після третьої 
стопи та відсутності виразної повної рими (є лиш асонансна; 
загальна ж схема римування – baabcbcbe(α/е)bedde) 2; саме 
тут збурюється й підноситься інтонаційна хвиля над загалом 
розміреною емоційною тональністю та згармонізованим рит-
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мічним малюнком. Це допомагає створити ефект несподіван-
ки, необхідний і для фонічного виокремлення, передачі рап-
тового збурення. Просодія твору також наближається до роз-
мовної. Асонанси й алітерації (і-о-у, с-д-т) підтримуються 
як горизонтально, так і вертикально протягом усього тексту. 

Як уже було сказано, безпосередньо примикає до циклу 
й вірш «Не нарікаю я на Бога…», в інших творах цього пе-
ріоду також відчувається інтертекстуальний перегук із бо-
лючою темою. Так, у поемі «Саул» є рядки, де узагальнено 
причини світового лиха: цар і його прихвосні усе «розтлили, 
осквернили, / І осквернених, худосилих, / Убогих серцем, за-
вдали / В роботу-каторгу». У вірші «Минули літа молодії» 
з «Барвінком...» та фольклорно-бароковим садком перегуку-
ються рядки: «Сиди один собі в кутку. / Не жди весни – святої 
долі! / Вона не зійде вже ніколи / Садочок твій позеленить, / 
Твою надію оновить!». Навіть нібито суто фольклорна стилі-
зація «Титарівна-Немирівна...» теж набуває зовсім іншого 
відтінку в цьому інтертексті: «Титарівна-Немирівна / Людь-
ми гордувала... / А москаля-пройдисвіта / Нищечком вітала!». 
А далі: «Хоча лежачого й не б’ють...», «І тут, і всюди – 
скрізь погано...», «О люди! Люди небораки!» – інвектива, 
де вже не тихо, а пророчо про схід сонця пише: «Женуть до 
матері байстрят / Дівчаточок, як ту отару. / Чи буде суд! Чи 
буде кара! / Царям, царятам на землі? / Чи буде правда меж 
людьми? / Повинна буть, бо сонце стане / І осквернену зем-
лю спалить». «Якби з ким сісти хліба з’їсти...»: «Ні. Тре-
ба одружитись, / Хоча б на чортовій сестрі! / Бо доведеться 
одуріть / В самотині». «Тече вода з-під явора…» – ідилія 
і мрія; «Якось-то йдучи уночі...» – саркастичні роздуми 
і відчай; «Бували войни й військовії чвари» – осуд україн-
ських достойників-угодовців (старшинські роди «Ґалаґани, 
і Киселі, і Кочубеї-Ногаї»), які запродували волю то татарам, 
то полякам, то московітам, – і це теж натяк «доброзичливо-
му» петербурзькому оточенню, чиновникам-землячкам на 
службі в царя, як і, звичайно, ширше узагальнення [див.: 14]. 
«Зійшлись, побрались, поєднались...» – знову крах ідилії; 
нарешті прощальне – «Чи не покинуть нам, небого...», де в 
заключних рядках знову зринає омріяний мотив («Поставлю 
хаточку, садочок...»), тільки дія переноситься вже на той світ. 
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Передчасно звело в могилу намагання уникнути гіркої чаші, 
спізнати звичайного, нормального людського життя. Роман-
тична естетика страждань та її життєвий контекст виявилися 
фатальними. Зате в тій естетиці і в тому контексті постав текст, 
який і досі хвилює й мучить українську душу. Не знищену го-
лодоморами, війнами, чорнобилями, інформаційними геноци-
дами. Гармонійно-дисгамонійну. Міфічно-реальну. Патріар-
хально-модерну. Сукупну. Невмирущу. 

1 Як видається, у таких випадках упорядникам варто було йти за фо-
нетичним принципом відтворення слова і вдатися до африкати -ДЖ-, яку, 
безпереч но, в усному мовленні вживав Т. Шевченко, попри те, що в автогра-
фі, не без впливу російської орфографії, писав -Ж-.

2 Способи римування подаються за системою Б. Ярхо: 1) якщо малі літери 
латинського алфавіту не підносяться над умовною лінією тексторядка (а, с, 
е, o), то ними позначають римовані 1-складові (чоловічі) клавзули; 2) якщо 
підносяться (b, d) – 2-складові (жіночі); 3) нижче тексторядка (g) – 3-скла-
дові (дактилічні); 4) обабіч рядка (f) – клавзули з 4-х і більше складів; лі-
терами грецького алфавіту в простій послідовності позначаено неримовані 
клавзули; у дужках – напівримовані, якими вважаю асонансні.

1. Бандурка: Українські сороміцькі пісні в записах З. Доленги-Ходаков-
ського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубин-
ського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка / упоряд. М. Сулима. – Київ : Дніп-
ро, 2001. 

2. Івакін Ю. З приводу статті З. Тарахан-Берези // Івакін Ю. Нотатки шев-
ченкознавця. – Київ : Рад. письменник, 1986. – С. 287–291.

3. Івакін Ю. Коментар до «Кобзаря» Т. Шевченка : Поезії 1847–1861 рр. – 
Київ : Наукова думка, 1968. 

4. [Коментарі] // Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. – Т. 2 : Поезія 
1847–1861. – Київ : Наукова думка, 2001. – 784 с.

5. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя / упо-
ряд., підгот. текстів, передм., прим., покажч. В. Л. Смілянська. – Київ : Дніп-
ро, 1991. 

6. Листи до Тараса Шевченка / упоряд. та комент. В. С. Бородіна, 
В. П. Мовчанюка, М. М. Павлюка, В. Л. Смілянської, Н. П. Чамати. – Київ : 
Наукова думка, 1993. 

7. Полтавка Н. Споминки про Шевченка // Спогади про Тараса Шевчен-
ка / упоряд. і прим. В. Бородіна і М. Павлюка ; передм. В. Є. Шубравського. – 
Київ : Дніпро, 1982. – С. 319–330.
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8. Слухай Н. В. Міфопоетичний словник східних слов’ян. – Сімферополь, 
1999.

9. Спомини про Т. Шевченка п. Ликерії Яковлевої (Полусмаківни) [запис 
К. Широцького] // Літературно-науковий вісник. – 1911. – Кн. 2. – С. 284–
289.

10. Спомини про Т. Шевченка п. Ликерії Яковлевої (Полусмаківни) [за-
пис К. Широцького, передрук А. Ткаченка] // Літературна Україна. – 2003. – 
26 черв.

11. Ткаченко А. Канон є канон // Літературна Україна. – 2003. – 3 лип.
12. Ткачук О. Наратологічний словник. – Тернопіль, 2002.
13. Чамата Н. «Барвінок цвів і зеленів...» // Смілянська В., Чамата Н. 

Структура і смисл: Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса 
Шевченка. – Київ : Вища школа, 2000. – С. 93–96.

14. Чамата Н. «Бували войни й військовії свари...» // Смілянська В., Ча-
мата Н. Структура і смисл: Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів 
Тараса Шевченка. – Київ : Вища школа, 2000. – С. 97–105. 
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Лідія Федоронько  
(Дрогобич) 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЕЗІЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ПІСЕННОМУ  

ФОЛЬКЛОРІ 

В українській пісенній культурі значну групу пісень станов-
лять зразки, початково створені як авторські, які в класифікації 
жанрової системи часто дефініціюються як пісні літературного 
походження. Серед численної кількості таких пісень особливе 
місце займають твори на слова Т. Шевченка. 

Відношення поета до фольклору розкрито в численних пуб-
лікаціях, що висвітлюють його виняткові знання народної пісен-
ності, починаючи від репертуару рідного села, усотаного «з мо-
локом матері», який постійно поповнювався впродовж усього 
життя. Важливо, що значна частина процесу спілкування поета 
з носіями традиції відбувалася в природних умовах. Т. Шевчен-
ко сам мав чудовий голос, тонке відчуття народної виконавської 
манери, він часто виконував пісні різних жанрів. Так само «ви-
співував» поет і свої тексти, перш ніж зафіксувати їх на пись-
мі, що свідчить, наскільки органічним було для нього народно-
пісенне мислення. І. Франко так описував своє сприйняття пое-
зій Т. Шевченка: «Були се немов народні пісні, та проте щось 
зовсім від них відмінне, наскрізь індивідуальне» [16, с. 89].

Серед праць, у яких розглянуто тісний зв’язок народної 
пісенності і творчості Т. Шевченка, слід згадати дослідження 
Ф. Колесси [4] і С. Людкевича [5]. Генетичну основу поетич-
ної системи Т. Шевченка обидва вчені виводять з ритму і фор-
ми строфи української народної пісні. Цією ознакою, зокре-
ма, С. Людкевич пояснює і надзвичайну популярність поезій 
Т. Шевченка в народі, їх здатність до фольклоризації: «Поезія 
Шевченка <…> повна логічної простоти і симетрії, мелодійних 
повторювань, рефренів, відзвуків, за всякими психологічними 
правилами врізується в пам’ять та в почування людської істо-
ти, <...> промощує собі дорогу до людського організму не лише 
очима, <…> але й слухом» [5, с. 236]. 

Відомо, що на Західній Україні знайомство з поезіями 
Т. Шевченка почалося із середини ХІХ ст., яке відразу позна-
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чилося відчутним зростанням інтересу до них і широким ви-
знанням [3, с. 38–40]. Поширення Шевченкових творів відбу-
валося не тільки шляхом публікування в журналах і пресі, але 
й способом переписування їх від руки, «саморобними книжеч-
ками» [3, с. 43]. Показовим прикладом може слугувати руко-
писний зшиток львівського семінариста І. Рудницького з пере-
писаними від руки поезіями Т. Шевченка і з припискою напри-
кінці: «Прочитай і передай іншому» 1. У такий спосіб ці поезії 
ставали доступними найширшому загалові.

Від кінця ХІХ ст. важливим чинником популяризації Шев-
ченкових поезій слугувала діяльність Наукового товариства 
імені Шевченка і Товариства «Просвіта». Для поширення тво-
рів Т. Шевченка особливо велике значення мала робота остан-
нього, не без участі якого в селах створювалися хори, народні 
театри, у їх репертуарах містилися пісенні твори з текстами 
пое та, а також його п’єси з музичними номерами. Тексти цих 
пісень уходили в народний музичний побут і поступово става-
ли органічною частиною репертуарів локальних середовищ. 

Особливо активне зацікавлення науковців пісенним фольк-
лором на слова Т. Шевченка назріло в другій половині ХХ ст. 
Першим, хто підсумував та узагальнив стан дослідження цих 
пісень на той час, був О. Правдюк, який опублікував збірник 
із 76 піснями та їх варіантами [8], а згодом і монографію [12].

У 1970-х роках була здійснена Шевченківська фольклорна 
експедиція Київського університету в західні області України, 
результати якої засвідчили присутність у народній пісенності 
регіону чималої кількості Шевченкових поезій. За словами ке-
рівника експедиції М. Дубини, «знайомлячись з новими фольк-
лористичними записами, пересвідчуємось, що не було та й немає 
жодного куточка в Галичині, на Буковині, Волині, Закарпатті, де 
б твори Т. Шевченка не сприймалися як слова найріднішого і 
найавторитетнішого порадника. <...> “Кобзар” Шевченка давно 
став і своєрідним народним пісенником, і книгою мудрості» [2, 
с. 80]. Ця думка знайшла своє підтвердження наявністю варіан-
тів пісень на слова Т. Шевченка майже в кожному з регіональ-
них збірників, які були опубліковані в другій половині, особли-
во в останній чверті, минулого століття [6; 7; 10; 11; 14]. 

Цікаві спостереження про особливості створення пісень на 
авторські тексти, а також про самих творців містяться в збір-
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нику пісень Тернопільщини, де автор передмови зауважує, що 
виконавці-любителі «підбирали для озвучення найбільш спів-
ні та найближчі за будовою й характером до народних пісень 
тексти» [11, с. 27]. 

Більш докладно він описує побутування пісень на слова 
Т. Шевченка в с. Скородинці Тернопільської області [13], ви-
окремивши чотири форми засвоєння середовищем творчості 
поета. Так, першою формою є сприйняття творів М. Лисенка, 
Д. Роздольського, Ф. Колесси та інших композиторів у виконан-
ні сільського хору, в 30-х роках ХХ ст. До зразків цієї групи автор 
зараховує «Думи мої», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широ-
кий». До другої групи пісень він відносить твори, написані ди-
ригентом місцевого хору, фактично аматором, який не мав спе-
ціальної освіти (закінчив 7 класів, а музичної грамоти навчився 
самотужки). Написані ним пісні вивчалися з хором, а відтак ухо-
дили в музичний побут села. Третя група пісень твори лася зви-
чайними мешканцями села. Як приклад, автор наводить процес 
створення пісні на поезію «Ой люді, люлі, моя дитино» двома 
мешканцями села в 1939 році, які пасли коней, читали «Кобза-
ря» і їм сподобалася названа поезія, що й стимулювало виник-
нення мелодії на той момент [13, с. 40; 14, с. 77–78]. Тип мелодії, 
романсовий з вальсовим метроритмом, відображає вподобання 
тогочасного молодого покоління села (з коментаря можна зро-
зуміти, що це були молоді люди). Невідомо, чи автори мелодії 
попередньо чули цю поезію у вигляді пісні, чи потреба виконати 
її з мелодією виникла на інтуїтивному рівні. Тому що пісня «Ой 
люлі, люлі, моя дитино» поширена в різних регіонах України 2, 
про що свідчить публікація в збірнику О. Правдюка трьох ва-
ріантів: один варіант – передрук, другий – з Київської області, 
третій – із Черкаської області [8, с. 180–181]. Усі вони мають 
різні мелодії: перша – у стилі протяжного багато голосся, друга і 
третя – у романсовому ритмо-інтонаційному стилі. 

До зразків невідомого походження С. Стельмащук відно-
сить пісню «Гамалія» [14, с. 74–75], локальний варіант якої 
містить ритмо-інтонаційні звороти стрілецьких [15, с. 411], 
пов станських пісень [9, № 385] та ознаки місцевого гуртового 
парубоцького співу [13, с. 40] 3.

Подібно до описаного С. Стельмащуком, процес фолькло-
ризації Шевченкових поезій відбувався і в західному регіоні 
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України. Відповідно до зазначених форм засвоєння творчості 
поета поступово зникало усвідомлення авторства текстів, які 
розчинялися в колективній пісенності 4.

Вірші Т. Шевченка побутують у народному середовищі за 
іманентними законами традиційного фольклору. Одним із при-
кладів може слугувати поезія «Ой три шляхи широкії», яка на-
була чи не найбільшого поширення по всій Україні [12, с. 159]. 
У західному регіоні ця пісенна парадигма існує в багатьох варі-
антах, співставлення яких дає картину засвоєння Шевченкового 
тексту народнопісенним середовищем. Для порівняльного ана-
лізу ми використали шість варіантів пісні з різних районів Бой-
ківщини – сіл Мшанець [6, № 93] і Галівки Старосамбірського 
району [6, № 166], Плав’є Сколівського району [6, № 378], Бой-
ківського Підгір’я [9, № 284], а також два варіанти з Букови-
ни – Заставнівського [10, с. 213–214] і Кіцманського районів [8, 
с. 149]. Характерною рисою всіх варіантів є майже повне співпа-
діння тексту як з оригіналом, так і між собою і, відповідно, спіль-
на форма вірша 446 та дворядкова форма строфи. 

Натомість музичні інтерпретації Шевченкового тексту ма-
ють свої локальні версії. Так, у Мшанці один з варіантів музич-
ного втілення поезії Т. Шевченка генетично пов’язаний з пи-
томою для західної частини Бойківщини ритмо-інтонаційною 
структурою, яка використовується в баладах [6, № 93]. Струк-
турно тотожним до нього є варіант із Галівки [6, № 166]. 

Характерними ознаками мелодичної моделі варіанта з 
Плав’є [6, № 378] є трійковий (хореїчний) ритм і гармонічне 
функційне мислення, які відносять її до зразків нового типу на-
родномузичного мислення.

Варіант із Гаїв (Бойківське Підгір’я) [9, № 284] вирізняєть-
ся проведенням у кожній із чотирьох частин ритмо-мелодичної 
структури одного ритмічного ряду десцендентного характеру і 
контрастним виокремленням третьої фрази в метро-ритмічно-
му та ладо-інтонаційному плані (a a1 b a), що надає їй значення 
кульмінаційної. Подані особливості притаманні наспівам нові-
шої формації значного територіального обсягу. 

Ще виразніше композиційне зіставлення присутнє у варіан-
тах з Буковини (a b c a1), мелодичні моделі яких мають спіль-
ну основу, незважаючи на одноголосний виклад першого [10, 
с. 413] і двоголосний другого [8, с. 149, вар. 6]. 
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Таким чином, пісенна парадигма «Ой три шляхи широкії» 
на західних теренах України має спільну семантичну основу у 
всіх варіантах та структурну тотожність і синонімічне різночи-
тання в їх мелодичних моделях. 

Пісня з текстом Т. Шевченка «Нащо мені чорні брови» відо-
ма нам у двох варіантах – з Бойківщини [15, с. 335] і Поділ ля 
[14, с. 76]. Локальний стиль виявляється в бойківському зраз-
ку, насамперед у мовній лексиці – очи плачут, нима (нема), 
динь (день), чуджії тощо. Вербальний текст загалом збігається 
з оригіналом, за винятком кількох пропущених строф, що не 
впливає на образний ряд тексту. У подільському варіанті ви-
користано тільки три початкові строфи поезії, унаслідок чого 
зміщується образний акцент на долю молодої людини. Музич-
на інтерпретація обох варіантів лежить у романсовій площині, 
незважаючи на різне мелодико-ритмічне оформлення. 

Тотожними за семантикою і структурними особливостями 
виявляються два варіанти парадигми «За байраком байрак», 
яких об’єднує один ареал побутування (Західне Поділля) [7, 
№ 1582; 11, с. 514]. Тексти обох варіантів повністю співпада-
ють з оригінальним віршем Т. Шевченка. Структурно тотож-
ними виявляються мелодичні варіанти парадигми, з якими на 
одному рівні перебуває і варіант, записаний О. Правдюком у 
Києві [8, с. 144–145]. Двом зразкам властивий маршовий ха-
рактер, якого надають, окрім метра, легкі пунктирні інтонації, 
притаманні історичним, козацьким та іншим пісням, що в пі-
сенному фольклорі інтуїтивно асоціюються із «чоловічим» ре-
пертуаром. Однак ця маршовість не бравурна чи яскрава, вона 
«затьмарена» помірним темпом і мінорною барвою. Варіант із 
Золочівського району [6, № 1581] виконаний без пунктирів, 
у багатоголосному оформленні, темпове позначення доповне-
не транскриптором термінів характеру виконання – наспівно 
(cantabile), невимушено (commodo). 

У західній частині України побутують й інші пісні, осно-
вою яких є цілісні поезії Т. Шевченка: «Тече вода в синє море», 
«Плавай, плавай, лебедонько», «Вітер з гаєм розмовляє», «Ой 
чого ти почорніло», «За думою дума роєм вилітає», «Косар», 
«Ой одна я одна», «Ой не п’ються пива, меди» і багато інших. 
Для всіх цих пісень характерна досить висока точність співпа-
діння з текстами поета. 
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Іншу групу утворюють пісні, у яких використано поєднання 
уривків з різних творів Т. Шевченка та вільні переспіви його 
поезій. Дослідження таких зразків складніше за попередні, 
воно вимагає глибшого порівняння творчості поета і велико-
го масиву народної пісенності різних жанрів. Зокрема, симбіоз 
уривків з «Катерини» та поезії «У неділю не гуляла» присутній 
у пісні «Єсть на світі воля» [7, № 337], записаної в Золочівсько-
му районі на Львівщині з мелодією в стилі народного романсу з 
двоголосним викладом. 

Справжнім переспівом Шевченкового тексту є пісня, запи-
сана нами в с. Медвежа на Дрогобиччині 5:

Ой із ранку до полудня сонечко не гріє,
По долині край тополі жито половіє.
Половіє, половіє і колос нагнувся,
А до Галі козаченько й досі не вернувся.
Рости, рости, тополенько, гіллям на долину,
Кохав козак дівчиноньку, як мати дитину.
Кохав козак та й покинув, де ж то ти, козаче,
І не бачиш, і не чуєш, як дівчина плаче.
Плаче гірко слізоньками, свічечкою тає,
Нарікає свою неньку, а за що – не знає.
Десь ти мене моя мамо у чужих купила,
Чом ти мене у криниці малу не втопила.
Мабуть мене, моя мамо, в церкву не водила,
Та у Бога щастя-долі мені не просила.
Чи ти мене, моя мамо, в барвінку купала,
Купаючи, проклинала, щоб долі не мала.

Коментар інформантки про те, що «цю пісню співають на 
мелодію “Тополі”», підтверджує тісний зв’язок тексту з одно-
йменною поемою Т. Шевченка.

Зразок вільного відношення до поезії Т. Шевченка демон-
струє наступна пісня:

Ой у лузі та ще й при березі зацвіла калина
Породила молода дівчина козацького сина
А як вона його породила в зеленій діброві
Та й не дала йому ні щастя ні долі.
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Було ж мені, рідна мати, тих брів не давати,
Було ж мені, рідна мати, щастя й долю дати
     [9, № 336].

Семантика цього народнопісенного твору подібна до уривка 
з поеми «Сова», що як пісенний варіант опублікований у збір-
нику О. Правдюка [8, с. 121].

Застосування окремих семантичних блоків та мотивів у 
творенні нових варіантів є одним з поширених прийомів у кла-
сичному фольклорі, і в цьому процесі також присутні тексти 
Т. Шевченка. Підтвердженням сказаного слугує використання 
у варіанті стрілецької пісні «Коло млина яворина», який побу-
тує в с. Медвежа, строфи з пісні на слова Т. Шевченка «Через 
балку летить галка» («Батько добрий, батько добрий, а мати 
лихая // Не пускає в сад гуляти, каже молодая») 6. 

Пісням із Шевченковими текстами притаманна різна жан-
рова ідентифікація і найчастіше її маркером виступає мело-
дія. Вербальний текст може в окремих випадках тільки «під-
твердити правило». Найбільше пісень репрезентують сферу 
народно пісенної лірики. Однак трапляються мелодії маршові, 
вони поєднуються з героїчними текстами історичної тематики 
і, відповідно, дозволяють трактувати пісню як історичну, ко-
зацьку тощо (уже згаданий варіант «Гамалія»). Пісні з мело-
діями, що в конкретному середовищі асоціюються з баладним 
жанром, отримують епічний відтінок. Існують випадки, коли 
жанрова належність пісні з текстом поета зумовлена функцією, 
насамперед обрядовою. Так, західноподільський варіант «Пла-
вай, плавай, лебедонько» [11, с. 519] виконує функцію гаївки. 
Мелодія варіанта має всі структурні та ритмоінтонаційні прик-
мети цього жанру, типові для середовища, у якому записаний 
варіант. 

Отже, функціонування пісень на слова Т. Шевченка в 
західно українському пісенному фольклорі свідчить про існу-
вання активного і повноцінного процесу адаптації поезій пое-
та в народномузичному побуті. Дана проблематика вимагає 
продов ження дослідження, адже у фольклорному середовищі 
знаходиться в обігу значна у варіантному відношенні кількість 
пісень на слова поета. Їх систематизація і наукові спостережен-
ня над побутуванням, на нашу думку, ще попереду.
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1 Зошит зберігається в Центральному державному історичному архіві у 
Львові [3, с. 43]. 

2 Вона відома також із музикою М. Лисенка.
3 Інший варіант цієї парадигми, записаний на Полтавщині й опублікова-

ний у збірнику О. Правдюка [8, с. 117–118], як і варіант із Тернопільщини, 
має характер парубоцької пісні, однак у стилі степового гуртового співу.

4 С. Стельмащук зазначає, що старше покоління пам’ятає, хто автор текс-
тів, а молодше вже вважає їх народними [14, с. 41].

5 З приватного архіву автора.
6 З приватного архіву автора.
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Іван Хланта  
(Ужгород)

ТРАДИЦІЙНА ПІСЕННІСТЬ СЕЛА ГОЛОБУТІВ 
З ГОЛОСУ ГАННИ ОПРИШКО *

Споконвіку носіями фольклору були закохані в слово, еру-
довані і високої культури люди. Вони зберігали у своїй пам’яті 
накопичені людством духовні цінності, закарбовані в народно-
поетичних творах, популяризували їх, чим сприяли прогресові 
суспільства і духовному розвитку особистості. Обдаровані са-
мим Господом чудовими голосами й пам’яттю, вони розкрива-
ють перед слухачами красу і благородство нашої народної та 
авторської пісні. По-справжньому лише тепер, у незалежній 
Україні, ми поступово, і не без приємного здивування, відкри-
ваємо для себе імена талановитих носіїв народної пісенності. 
До таких належить і Ганна Іванівна Опришко із с. Голобутів 
Стрийського району Львівської області 1. Сучасні дослідження 
показують, що народнопісенна традиція в цьому регіоні не зга-
сає. Яскравим прикладом цього є пісні різних жанрів, записані 
з уст талановитої співачки. 

Ознайомившись із її розмаїтим репертуаром пісень, для 
яких характерна джерельна чистота мелодій, я був приємно 
здивований талантом співачки. У наш час, коли сцени та екра-
ни телевізорів заполонили беззмістовні шоу-шумовиння, десь 
у «глибинці» виконують твори, що мають прекрасний мело-
дизм, джерельну образність, цікавий зміст, поєднують глибо-
кий ліризм із любов’ю до рідного краю, філософське осмислен-
ня нашого буття, виховують у слухача шану до своїх батьків, 
уболівання за долю України.

Г. Опришко народилася 5 жовтня 1938 року в с. Завадів 
Стрийського району в селянській сім’ї. Коли їй виповнилося 
майже два роки, трагічно померла мати. Доглядала її двоюрід-
на сестра батька К. Сьорак; з п’яти років постійно проживає в 

* Стаття ґрунтується на матеріалі збірника: Пісня – то моє життя. 
Українські народні пісні з голосу Анни Опришко / запис текстів і мелодій, 
упорядкув., підготовка текстів, вступ. ст. І. В. Хланти ; післямова, підготовка 
фотоматеріалів І. М. Гармасій ; розшифрування мелодій В. В. Кобаля. – 
Ужгород : Патент, 2013. – 620 с. : іл.

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



229

с. Голобутів. Згадані села ввійшли в пам’ять Г. Опришко най-
яскравішими барвами і найчарівнішими запахами, як лишаєть-
ся рідною колискою для кожного дитяти той закуток, де воно 
народилося, де вперше відчуло материнську ласку і лагідність 
сонячного дотику, легкокрилість весняного цвітіння, де провів 
своє незабутнє дитинство.

У 1952 році в Голобутові Ганна й закінчила семирічну шко-
лу. Відтоді і аж до виходу на пенсію в 1988 році (як багатодітна 
мати – у 50 років) виконувала обов’язки підвожчиці, форму-
вальниці дахівки, складача цегли спочатку на Голобутівському, 
а потім на Райлівському цегельних заводах. У 1988–1992 роках  
працювала на заводі шихтувальницею. 

Брала активну участь у драматичному гуртку, натхненно 
зіграла на аматорській сцені цілу низку головних ролей у ви-
ставах з української класики: «Наталка Полтавка» І. Котлярев-
ського, «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Стариць-
кого, «Поки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницького, 
«Будка № 26» І. Франка, «У неділю рано зілля копала» О. Ко-
билянської, «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького тощо. 
У 1961 році вийшла заміж за М. Опришка, який на той час був 
напівсиротою (помер 1997 р.). Працював 30 років видуваль-
ником Стрийського склозаводу. Нагадаємо, що його батька 
по-звірячому закатували за сприяння учасникам визвольної 
боротьби. Знущалися над ним у Стрийській і Дрогобицькій 
тюрмах. Потім у таборах ГУЛАГу на Далекій Півночі. Помер 
1947 року на пересильному пункті в Томську. 

Г. Опришко 12 років перебувала в декретній відпустці по до-
гляду за дітьми, яких народила й виховала шестеро. Тішилася 
десятьма онуками і двома правнучками. Указом Президента 
України від 5 травня 2009 року їй присвоєно почесне звання 
«Мати-героїня».

Співачка мала дивовижну пам’ять і творчу уяву. Знала 
народні звичаї, обряди, бувальщини, повір’я, оповіді. Особливо 
вона любила колядки і щедрівки, які займали важливе місце в її 
пісенному репертуарі. Часто згадувала приємні, незабутні хви-
лини від вертепного дійства, яке приваблює чудовим народним 
одягом, колоритом місцевої говірки, експресивною жестикуля-
цією і правдивістю зображуваної поведінки. Саме на давніх тра-
диціях та звичаях народу, уважала Г. Опришко, треба виховува-
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ти дітей, нашу молодь – майбутніх свідомих громадян України. 
Як не згадати в цьому контексті настанови видатного етнографа 
О. Воропая: «Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, 
що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю <...> 
не вчити своїх дітей звичаїв – це такий же великий гріх для ма-
тері, як і гріх не молитися Богові <...> всі рухи, дії, слова, що на 
перший погляд не мають ніякого значення в житті людини, ві-
ють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є для душі жи-
вущим бальзамом, який сповнює її могутньою силою» [1, c. 5, 8].

Варто наголосити, що колядки, щедрівки, веснянки та інші 
обрядові пісні настільки закодовані і функціональні, що з пли-
ном часу вони мало змінилися. Співачка максимально дотри-
мується стилю, властивого нашому народові впродовж бага-
тьох століть, особливої манери виконання, притаманної лише 
носіям традицій. 

Її душа завжди була відкрита для пісень, поверталася до 
них, як соняшник до сонця. Для неї пісня – це і розрада в горі,  
і на тх нення в праці, і окраса в радості. «Без народної пісні не 
можу уяви ти свого життя, – часто наголошувала співачка. – 
Завжди радію гармонійному поєднанню звуків, а також тим 
мистецьким творам, які змушують замислитися і до яких по-
вертаєшся в думках».

Колискові, весільні, родинні, любовні, жартівливі пісні – 
у неї на кожен випадок. Створюється враження, що Г. Оприш-
ко оповита пісенною сяючою аурою, зібраною з тисяч талано-
витих співачок-українок, і в ній одній акумульованою. Співала 
за будь-якої нагоди, особливо, коли вишивала. Ця робота дава-
ла можливість виспівувати все, що тривожило серце. Це була 
відверта розмова із собою. 

Співала вона гарно – тонко і проникливо. Виконуючи піс-
ні, співачка огранювала, як ювелірний майстер, кожну музичну 
фразу, кожне слово, наповнюючи їх глибоким змістом, чуттє-
вістю і любов’ю. У багатьох її піснях учувається тональність 
витонченого ліризму, потаємного смутку, роздумів і теплих 
почуттів. Її задушевні пісні бентежать, хвилюють, тривожать 
душу, серце, викликають іноді непрохану сльозу.

«Було, зберуться сусіди чи на іменини, чи на якесь свято і 
постійно співають, а її голос виділявся якимось своїм, незвич-
ним для інших тембром», – пригадує сусідка О. Коцюк. 
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Вагоме місце в репертуарі Г. Опришко посідають повстанські 
пісні, які відкривають невідомі, заборонені радянським тоталітар-
ним режимом сторінки історії України. Пісні присвячені націо-
нально-визвольній боротьбі українського народу за свою держав-
ність у 40-х роках ХХ ст. Вели її героїчні сини УПА і виступали 
проти чорної сили як коричневих, так і червоних поневолювачів, 
виганяючи їх за межі українських земель. Після травня 1945 року 
боротьба тривала ще наступних десять років. Цією боротьбою і 
ціною власного життя мужні бійці змушували українців замис-
литися над тим, хто вони, на якій землі народилися і яку землю 
мають оберігати, щоб не бути рабами на власній землі.

Повстанські пісні надзвичайно дорогі для співачки саме 
тим, що вона родом з тих місць, де відбувалися важливі в долі 
нашого народу події. Так, з Голобутова походить полковник, 
командир дивізії Січових Стрільців, військовий і громадський 
діяч І. Рогульський (1892–193?), крайовий провідник ОУН 
С. Охримович (1905, м. Сколе, – 1931). З юних літ Г. Оприш-
ко чула правду про боротьбу української нації, жертовність 
і звитягу її провідників. На щастя, вона мала можливість зу-
стрічатися з вояками УПА, чути їхні розповіді про ті буремні 
часи, коли відбувалися національно-визвольні змагання часів 
Другої світової війни і пізніше. Вона виявилася цікавою спів-
розмовницею, яка надала чимало цінної інформації про побу-
тування пісень, учасників УПА тощо.

Стрілецькі та повстанські пісні Г. Опришко переписувала в 
зошит ще в 1950-х роках і співала, тому й не забула. Відомий 
збирач і дослідник пісень згаданих тематичних груп Г. Дем’ян 
справедливо наголошує, що поширення стрілецьких та пов-
станських пісень засвідчує, «що українці не лише забувають 
давні традиційні твори, а й безперервно складають, виконують 
і передають кожному наступному поколінню нові, незважаю-
чи на те, що це донедавна загрожувало втратою волі на бага-
то років, а нерідко й життя» [3, c. 112]. У піснях, записаних з 
уст співачки, – горе, упевненість, жадоба до перемоги, протест 
і нагадування про те, що українці повинні бути вільними і не-
залежними, бо світло неодмінно переможе пітьму. У піснях не-
ймовірний біль і правда нескореної душі народу, його затятий 
опір поневолювачам, прагнення бути вільними і незалежними, 
самовіддано очищати Україну від зайд-чужинців.
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Повстанські пісні – це своєрідна героїчна драма, побудована 
на конкретних історичних подіях, документальних фактах та біо-
графічних матеріалах. У гострих динамічних сюжетах вимальо-
вуються неординарні, вольові, з привабливими людськими риса-
ми, постаті славетних вояків («За Львовом чорна хмара», «Ой у 
нашім городочку», «Із гір Карпат несеться волі пісня», «Збудись, 
могутня Україно»; «В Закарпатській Україні», «Чи чули ви, милі 
браття», «Там на горі тучі», «Лісом, лісом, темним бором», «У го-
рах грім гуде», «На високім замку», «Якби знала-с, моя мамо», 
«Люба матусе» та ін.). Основну вагу в піснях акцентовано на най-
більш вражаючих драматичних подіях, які відбувалися. 

Не проти російського чи німецького народу боролася УПА. 
Вона стала на святу боротьбу за свободу Вітчизни. Вона очи-
щала українську землю від окупантів, від комунізму й фа-
шизму. Цього не визнають антиукраїнці, недруги незалежної 
Украї ни. Вояки ОУН-УПА не воювали ні під Краковом, ні під 
Саратовом. У піснях стверджується, що вони залишили сім’ї, 
теплі домівки, щоб захистити свій народ від окупантів усіх мас-
тей. У них було мало шансів на перемогу, але це їх не спинило. 
Вони пройшли бої і концтабори, і лише непохитна віра в неза-
лежну Україну надавала їм сили.

Помітну групу в репертуарі Г. Опришко становлять стрілець-
кі та повстанські пісні про кохання. Вони сповнені емоційного 
напруження і драматизму. У них розповідається про непрості 
переживання, поривання і самообмеження: від зародження по-
чуття, його драматичного розвитку із цілою низкою ліричних 
перипетій – і до розв’язки. Покохавши, дівчина не мислить себе 
окремо від коханого, і тому розлука для неї важка й болюча 
(«Прощавай, дівчино мила», «Молода дівчина в садок виходи-
ла», «Послухай, дівчино», «На грудях кулеметна стрічка», «Ой 
пустіть та пустіть», «Цвіла, цвіла калинонька» та ін.).

Пісні багаті за тематикою, різнопланові у відтворенні подви-
гів і буднів війни, почувань і звершень народу в ті грізні роки, 
у них поєднано епіку з витонченою ліричністю, масштабність 
подій із глибинністю людських почуттів. 

Поділяючи думку А. Малишка, зміст народної пісні «так 
густо сконденсований, що його вистачило б на цілий прозовий 
твір, оповідання чи повість, з неї можна намалювати карти-
ну, створити скульптуру, чи, перекладена в драматичний твір, 
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вона могла б стати шедевром сцени: вона несе в собі в першу 
чергу людський характер» [4, c. 431]. Саме ці типові принципи 
й лежать в основі багатьох стрілецьких та повстанських пісень. 
Пам’ять про них нагадує нам про честь, патріотизм, громадян-
ську відповідальність і обов’язок перед Батьківщиною.

Важливе місце в репертуарі Г. Опришко посідають духов-
ні пісні. У сукупності вони передають опоетизоване народом 
пере бування Христа на землі з усіма земними радощами та су-
мом утрат. Глибокою скорботою сповнені пісні про страждання 
і муки Христа. Мінорно звучать мелодії, але крізь біль і жалобу 
в них також виявлено світлу віру в безсмертя Христових запо-
вітів. Співачка наголошувала, що «духовні пісні допомагають 
перемагати руйнівних духів зла – гординю, гнів, сріблолюб-
ство, сприяють відродженню духу людини з тліну жорстоких, 
примітивних пристрастей для вчинків благих і радісних». 

Недарма апостол Павло проповідував: «Сповнюйтеся духом, 
проказуйте між собою вголос псалми й гімни та духовні пісні, спі-
вайте та прославляйте у серцях ваших Господа…» (Ефес. V. 19–20). 

Колискові пісні покликані до інтимного спілкування при 
колисці батьків з дитиною. Вони мають психотерапевтичну 
дію, розвивають фонетичний слух немовляти, є пізнавальними 
для малечі. 

Козацькі пісні відображають звитяжні сторінки нашої істо-
рії, на яких треба вчитися патріотизму, відданості рідній землі, 
звитязі й шляхетності, нескореності. Пісні відтворюють духов-
ну силу козаків, їх волю, непокору, стійкість, віру в переможне 
завершення тієї справи, за яку боролися. Пісні явили світові 
велич і духовність української нації. У козацьких піснях міс-
титься потужний поетичний струмінь національно-патріотич-
ної духовної енергетики, незламна сила, адже йдеться про най-
вищі цінності – життя народу і свободу Вітчизни.

Серед народних пісень у репертуарі Г. Опришко почесне  
місце посідають в’язанки жартівливих коломийок. У них з 
різнобарв’ям мотивів і тематичною спрямованістю закарбова-
но життя і побут народу, відчувається непідробна щирість, зво-
рушлива правда і людське тепло. Головний їх герой – людина зі 
своїми радощами, болями, переживаннями і життєвими проб-
лемами. У них реалістично відтворено внутрішній світ люди-
ни, її характер, любов до рідної землі.
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За поетичними рядками коломийок – сумніви і пориван-
ня, горе і радощі, розчарування і прагнення, народні аналітич-
ні коментарі про непрості стосунки, котрі ґрунтуються не на 
абстракт них поняттях, а на конкретних фактах життя людини. 
Коломийки картають неправду, самообман, лицемірство, напов-
нені життям, емоціями, уражають силою мудрості, поетичної 
краси, високої моралі, що свідчить про гострий розум народу, 
його етичні та естетичні почуття, багатий духовний світ.

Одним з найпоширеніших пісенних жанрів як у селі, так і в 
репертуарі Г. Опришко є жанр ліричної пісні. Пісні, записані 
з голосу Г. Опришко, звучать в основному добірною україн-
ською мовою. У сукупності вони, за словами О. Гончара, спри-
ятимуть «пробудити і зміцнити в людині почуття гордості за 
свій народ, за його творчий геній, що так розкішно явив себе в 
мові, чию красу, милозвучність, гумор, виняткову образність і 
поетичність визнає сьогодні весь культурний світ» [2, c. 2].

Записи народних пісень, проведених не тільки з уст 
Г. Оприш ко, але й від інших мешканців с. Голобутів, до гли-
бини душі хвилюють і засвідчують, що в пам’яті людей збері-
гаються сотні коштовних перлин рідної української культури 
минулого, які свідчать про високий рівень нашого мистецтва 
та про наших талановитих її творців і носіїв, невичерпність їх 
творчих сил і потенціалу. 

Перед нами певною мірою постає суцільна, повнобарвна 
картина сучасного побутування народної пісенності одного 
села. Прослуховуєш пісні й відчуваєш, що якась незбагненна 
магнетична сила притягує до них і вабить, і хвилює, і оздоров-
лює. Якщо їх заново прочитати, очевидно, знову здивуєшся їх 
невичерпності й мудрості, якої вистачить не на одне покоління.

Народна пісенність і сьогодні жива, молода, сповнена тими 
вічними цінностями, що приваблюють у всі часи. Недаремно 
до неї звертаються нинішні самодіяльні та професійні компо-
зитори, естрадні співаки – зрілі й юні, які черпають у піснях 
натхнення. 

Наспіваними піснями Г. Опришко залишила по собі найкра-
щий слід – продовження самої себе. Вона постійно житиме в 
невимовно-прекрасних, щемливо-ліричних, веселих і сумних, 
глибоко патріотичних народних піснях. Вони нагадуватимуть 
майбутнім поколінням про високість духу співачки, благород-
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ство помислів і дій, стверджуватимуть її одухотворену діяль-
ність, возвеличуватимуть націю. І. Франко порівнював мудре 
слово із золотою монетою, що «не тратить своєї вартості і по 
році, і по ста роках». Саме з таким словом ідуть до нас крізь 
товщу віків українські народні пісні, записані з уст талановитої 
співачки Г. Опришко. 

1 Село Голобутів розміщене за 12 км на північний захід від м. Стрия. 
 Перша письмова згадка датована 1461 роком.
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Галина Шелест 
(Маріуполь)

НАРОДНІ ДЖЕРЕЛА  
В РАННІЙ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Українська народна творчість – це колективний витвір ба-
гатьох поколінь. Упродовж тисячоліть вона була чи не єдиним 
засобом узагальнення життєвого досвіду народу, вічно жи-
вим утіленням його мудрості. Народні ідеали, мрії, прагнення, 
осмислення минулого – усе це закарбувалося в народнопоетич-
ній творчості, через яку ми спілкуємося з давніми поколіннями. 

Міцними зв’язками з українським народом та його традиці-
ями був пов’язаний Т. Шевченко, бо він вийшов з народу, доб-
ре знав життя простого люду. Шевченко був романтиком і ре-
алістом одночасно: у молодості, яка налаштовує на романтич-
ний лад, писав і реалістичні твори («Катерина»), а в зрілому 
віці – романтичні («Царі», «Давидові псалми»). Ці два методи 
тісно переплелися в усній творчості поета, витоки якої зна-
ходимо в тогочасній дійсності, фольклорі й традиції. Народна 
пісня – одне з основних джерел «Кобзаря». Материнська пісня, 
дідові розповіді, народнопісенна творчість навіяли поетові ба-
лади «Причинна», «Тополя», поеми «Сова», «Сліпий», «Най-
мичка», «Відьма», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гамалія», 
«Гайдамаки», поезії.

Значний вплив, особливо на ранню творчість Шевченка, 
мали збірки пісень Михайла Максимовича, Миколи Цертелє-
ва, Амвросія Метлинського, «Історія русів», «Запорізька ста-
ровина» Ізмаїла Срезневського, наукові праці з історії України 
М. Бантиш-Каменського, М. Маркевича, козацькі літописи, 
зок рема Літопис Самійла Величка.

У сприйнятті усної народної творчості в Т. Шевченка було 
два періоди: перший, ранній, бере початок у юнацьких роках, 
коли фольклор природно відкладався на підсвідомому рів-
ні поета; другий – свідомий, коли Т. Шевченко подивився на 
фольклор очима освіченої людини.

У ранній творчості фольклор став для Кобзаря органічним 
чинником образного мислення. Багато поетів в українській 
літературі зверталися до народної творчості, але новаторство 
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Шевченка виявилося в його самовираженні через фольклорис-
тичні образи, у повнокровному сприйнятті життя, пульсуючій 
енергії почуттів, що так характерні для народнопісенної твор-
чості. Лад Шевченкової поезії спричинився до того, що багато 
з його творів перейшли в народну пісню, як, наприклад, «Реве 
та стогне Дніпр широкий», «Вітре буйний», «Думи мої», «Така 
її доля», «Нащо мені чорні брови», «Минають дні», «Тече вода 
в синє море» та ін.

Для ранньої творчості Т. Шевченка характерним був жанр 
балад – у них автор використовував багатий матеріал з усної 
народної творчості.

Шевченкова балада «Тополя» ввійшла до першого видання 
«Кобзаря» і має багато спільного з народнопісенними творами. 
Вона є прикладом того, як один з основних жанрів народно-
пісенної творчості став невід’ємною частиною української лі-
тератури. В основі сюжетної канви балади – мотив пісні про 
молоду жінку, яка, не дочекавшись милого, через поговір злої 
свекрухи перетворилася на тополю. Проте Шевченко звичай-
ну сімейно-побутову драму перевів у соціальний план, наголо-
сивши на проблемі майнової нерівності як головної причини 
страждань і загибелі героїні твору. 

Майстерно показано страждання дів чини. Сюжет також 
ґрунтується на відтворенні почуттів голов них героїв, виклика-
них певними подіями, найчастіше – драматичними. У «Топо-
лі» такими подіями є загибель коханого та наміри матері одру-
жити доньку з нелюбом: 

Любила чорнобрива 
Козака дівчина.
Полюбила – не спинила,
Пішов та й загинув... [9, с. 43].

Мати не спитала, 
За старого, багатого
Нищечком єднала.
«Іди, доню, – каже мати, – 
Не вік дівовати.
Він багатий, одинокий –
Будеш пановати» [9, с. 44].
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Напруження посилюється, коли дівчина приходить до во-
рожки спитати поради. Знахарка дає чарівного зілля, яке має 
допомогти подолати тяжке лихо. У цьому епізоді відбилися 
споконвічні вірування народу у ворожбу, магію зілля, надпри-
родні сили.

Найбільш напружений момент – перетворення дів чини на 
тополю – яскраво демонструє спорідненість народної і Шев-
ченкової «Тополі»:

Зілля диво наробило – 
Тополею стала.
Не вернулася додому.
Не діждала пари;
Тонка-тонка та висока – 
До самої хмари [9, с. 47].

Про баладу «Утоплена» Г. Нудьга писав: «Наскрізь оригіналь-
ний сюжет балади, хоча в ній також вбачаємо відгук народних уяв-
лень про русалок і вірувань про закляті ставки. Матеріал для сюже-
ту і його поетичного втілення дало життя, у якому Шевченко-поет 
побачив глибші, як у народній поезії, соціальні колізії» [6, с. 121].

Дійсно, у фольклорі та літературі багатьох народів Європи 
відомі та популярні сюжети, у яких ідеться про злу мачуху і ді-
тей, отруєння брата сестрою, вбивство сестри братом.

В основі же Шевченкової балади ситуація незвичайна – 
мати втопила свою дочку, позаздривши її красі та молодості:

«Заворожена!.. стривай же! – 
Шепче люта мати. –
Треба трути роздобути, 
Треба йти шукати
Стару відьму!»
Найшла відьму,
І трути достала,
І трутою до схід сонця
Дочку напувала.
Не помогло... Клене мати
Той час і годину, 
Коли на світ породила
Нелюбу дитину [9, с. 127].
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Сюжет «Утопленої» віддзеркалює в літературі народні уяв-
лення про потойбічне життя. Проте Шевченко дещо змінює 
традиційний погляд: усі герої балади (дівчина, рибалка, мати) 
стають русалками. За фольклором, перетворення жіночих об-
разів досить умотивоване, а образ русалки чоловічої статі не є 
поширеним. У цьому – новаторство поета, уособлення самот-
ності, сирітства, безталання.

А вночі, дівчата, 
Випливає з води мати, 
Сяде по тім боці;
Страшна, синя, розхристана
І в мокрій сорочці <...>
А тим часом синя хвиля
Ганнусю виносить <...>
І рибалка випливає, 
Несе на сорочку
Баговиння зеленого [9, с. 129].

Літературознавці вводять баладу «Утоплена» в ширший 
контекст і зазначають, що в її основі лежить глибока морально-
етична проблема. Раніше вона не траплялася ні в Шевченка, ні 
в усій українській літературі. Аналогії до неї і в російській та 
інших слов’янських літературах також відсутні.

Образ русалки набуває розвитку у творах «Причинна» та 
«Русалка». У «Причинній» автор ніби збирає в єдине відомі 
йому народні перекази. Тут надреальне пов’язане з дійсністю, 
а міфологічний світ відображає внутрішній стан героїні. Дівчи-
на, змучена самотністю, шукає забуття. Її смерть від русалок є 
адекватною тій духовній самовтраті, божевіллю, які вже спіт-
кали її. Двічі в «Причинній» повторюється пісня русалок:

Ух, ух!
Солом’яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила [9, с. 5].

У цих рядках прихований зміст: «Нехрещена», отже, не-
потрібна, зайва, одинока на цьому світі. Можливо, ця зайвість, 
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самотність є основою трагізму образу русалки. Зайвою і не-
потрібною є і дівчина-сирота в «Причинній».

Балада «Причинна» – перший відомий повністю твір молодого 
Шевченка. Сам жанр балади зумовив звертання до народного сві-
товідчування, до підкреслено українського матеріалу. У вступі до 
балади – «Реве та стогне Дніпр широкий...», – що став народною 
піснею, широко використана національна система образів: Дніпр 
широкий, сердитий вітер, високі верби, блідий місяць, треті півні.

Усі риси романтичної балади наявні у творах Шевченка, 
зокрема в «Причинній». Картина горобиної ночі на Дніпрі не-
мов оповідає про могутність природи рідного краю, величезну 
втаємничену, непокірну силу його, безмежний, прихований по-
тенціал цієї сили. Це край, де ріки несказанно широкі, ревуть, 
стогнуть у гніві; буйні вітри, оспівані у фольклорних творах, 
завивають, як дикий звір, а хвиля підіймається горою; це край 
велетнів і пристрастей. На тлі розбурханої стихії – народний 
переказ про неймовірне, велике почуття, через яке загинули 
двоє закоханих.

Завдяки органічності для нього українського фольклорного 
демонізму, поет створює фантастичні візії: дівчина-сирота, яка 
стала «причинною», русалоньки, нехрещені діти, треті півні, во-
рожка, яка «поробила». Вони лямовані чудовими описами одухо-
твореної природи («Защебетав соловейко – / Пішла луна гаєм...») 
[9, с. 6]; апокрифічною народною піснею (яку створив сам автор); 
постійними народнопоетичними зворотами й образами: срібний 
перстень, синє море, дуб кучерявий тощо; пестливими формами: 
соловейко, русалоньки, вороненький, зеленький та ін.

Уперше так могутньо, так значуще, так фантастично й ма-
льовничо заявив про себе дух України, своєю мелодійною 
пісенною мовою, вишуканою різноманітною ритмікою, пере-
гукуючись численними риторичними фігурами з баладами 
«Лісовий цар» Й.-В. Гете, «Светлана» В. Жуковського.

Для «Утопленої», «Русалки», «Причинної» Т. Шевченка 
спільними є не лише соціальні мотиви, а й наявність міфоло-
гічного образу русалки, яка сприймається і як символ трагічної 
долі сироти, і як покарання за здійснений злочин, і як жертва 
людських відносин, і як утілення померлих душ. Так міфоло-
гічний образ наповнюється якісно новим змістом. І в цьому 
теж новаторство поета.
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Поезії Т. Шевченка насичені образами, узятими з народних 
пісень, бо вони зросли на основі народної творчості.

У «Черниці Мар’яні» поет описує кохання дівчини, але чор-
ною хмарою заступає цю картину постать матері, яка заради 
багатства вирішила віддати свою дочку за старого. Розпачем 
спов нені слова Мар’яни, коли вона благає матір не віддавати 
її за нелюбого. У творах Шевченка, як і в народних піснях, да-
ється порада використати час дівування, тому що ніхто не знає, 
яке лихо зустріне її в житті.

Саме в ранній період творчості Т. Шевченко зосереджував 
увагу на історичній тематиці. З дитинства запам’яталися йому 
розповіді, народні думи та пісні, легенди про козацьке минуле 
України. Тексти ранніх історичних поем є джерелом виявлен-
ня фольклорної основи творів на історичну тематику.

Фольклор (народні думи та історичні пісні) став основним 
джерелом для поем «Іван Підкова», «Гамалія», драми «На-
зар Стодоля». У поемі «Іван Підкова» йдеться про історичне 
минуле, яке протиставляється сучасному поетові світу. З пер-
ших рядків відчувається ідеалізація козацького часу, туга за 
минулим:

Було колись добре жити
На тій Україні... [9, с. 51].

Далі автор подає картини підготовки козаків до морського 
походу, боїв, змальовує образ безстрашного отамана:

А попереду отаман
Веде, куди знає...
Підняв шапку – човни стали [9, с. 51].

Цей прийом гіперболізації відомий з багатьох творів усної 
народної творчості. Зображуючи морську стихію, Т. Шевченко 
особливо близький до народної творчості:

Чорна хмара з-за Лиману
Небо, сонце криє, 
Синє море звірюкою
То стогне, то виє,
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Дніпра гирло затопило.
«А нуте, хлоп’ята,
На байдаки! Море грає – 
Ходім погуляти!» [9, с. 51].

Поему «Гамалія» вважають продовженням «Івана Підкови». 
Якщо в останній змальовано підготовку козаків до морського 
походу й майбутніх боїв, то в «Гамалії» зображено тяжке життя 
невільників у турецькому полоні та героїчну боротьбу козаків 
за їхнє визволення. Поема починається піснею невільників, на-
писаною під впливом народних дум.

Гамалія – не історична особа, а узагальнений образ козаць-
кого ватажка – сміливого, відважного. Запорожці пливуть у 
Туреччину – «попереду Гамалія байдаком керує» [9, с. 158]. 
Під час повернення в Україну пливе останнім: «Пливе позад 
завзятий Гамалія: орел орлят мов стереже» [9, с. 161].

Ця поема тематично наближена до народних дум про походи 
козаків у Туреччину, Крим. Шевченко вводить у неї три пісні- 
плачі, що також є свідченням зв’язку з фольклором. Але автор 
не повторює картини з народних дум, він подає їхній основний 
зміст. Як і в народній творчості, природа відіграє важливу роль: 
бере участь у подіях, допомагає козакам-невольникам у їхньо-
му визволенні:

Босфор клекотить,
Неначе скажений; то стогне, то виє:
Йому Візантію хочеться збудить [9, с. 158].

Звернення до джерел народної творчості позначилося й 
на історичній поемі «Гайдамаки», в основу якої покладено 
народно- визвольне повстання проти польської шляхти на Пра-
вобережній Україні 1768 року. Про зв’язок поеми з усною на-
родною творчістю свідчать вставні пісні, побудовані на народ-
нопісенних мотивах.

Пісня звучить у вступі й майже в кожному розділі, вона опо-
виває поему, надає їй щирості, допомагає глибше розкрити на-
родний характер. Більшість пісень у творі співвідноситься з 
постаттю кобзаря Волоха, який у своїх піснях розповідав про 
повсталий народ.
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В уста Яреми поет укладає любовну пісню «У гаю, гаю вітру 
немає», яка передає найтонші почуття закоханого юнака.

Отже, історичні пісні та думи надихали раннього Шевченка 
на творчість, образ історичного минулого ґрунтувався на народ-
них уявленнях про козацтво. Використавши кращі зразки народ-
них джерел, трансформувавши та модифікувавши їх, Т. Шев-
ченко показав історичне минуле України, героїзм і стійкість на-
роду. Історичні твори Т. Шевченка пройняті свободолюбними 
мотивами, а цей волелюбний дух живився в народній пам’яті, 
що й зумовило появу фольклорної поетики. При написанні іс-
торичних творів Т. Шевченко поєднав літературні, історичні та 
фольклорні джерела. Тексти ранніх поем є цінним джерелом ви-
явлення фольклорної основи творів на історичну тематику.
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Ольга Яковлєва 
 (Одеса)

НАРОДНІ ВІРУВАННЯ ПРО ДОЛЮ  
В ПОЕЗІЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Творчість Т. Шевченка – невичерпне джерело для літе-
ратурознавчих, народознавчих, лінгвістичних, фольклорис-
тичних досліджень. Тексти українського генія – справжня 
енциклопедія для істориків, культурологів, етнологів. Кожне 
покоління науковців бачить і відкриває в Т. Шевченка щось 
своє, неповторне. Отже, шевченкознавство як міжнародна 
галузь гуманітарних знань уже тепер є безмежне і, очевидно, 
неосяжне.

Серед праць багатьох науковців, які зробили суттєвий вне-
сок у розробку конкретних питань стосовно творчості Т. Шев-
ченка (М. Сумцов, Ф. Колесса, В. Русанівський, Г. Грабов-
ський, О. Забужко та багато інших), нашу увагу привернула 
монографія української лінгвістки Н. Слухай, яка протягом 
багатьох років досліджує міфопоетичний світ творів Кобзаря. 
На конкретних прикладах науковець доводить, що творчість 
Т. Шевченка має тісний зв’язок з язичницько-християнськи-
ми міфологічними уявленнями українців і всього східного 
слов’янства [11, с. 10]. 

Метою представленого дослідження було, по-перше, роз-
глянути трансформації в межах одного з найважливіших кон-
цептуальних понять людського життя, що позначається лексе-
мою «доля». По-друге, порівняти народні вірування з тим, як 
представлено архетип доля в поезіях великого Кобзаря.

Абстрактні поняття, такі як щастя, здоров’я, хвороба, 
смерть, доля тощо, у міфологічній свідомості предків персо-
ніфікувалися і збереглися у віруваннях як антропоморфні об-
рази. Доля є архетипним поняттям, одним з найважливіших 
лінгво культурних концептів етнічного менталітету, що яскра-
во представлений у віруваннях українців і в різножанрових 
фольк лорних текстах [2, с. 160; 12, с. 342–374]. 

У межах лінгвокультурної концептології (про зародження 
цього напряму в лінгвістиці див. працю С. Воркачева [3]; зна-
чення терміна є прозорим: вивчення мови в тісному зв’язку з 

http://www.etnolog.org.ua 
http://www.mau-nau.org.ua



245

культурою; іншими словами, лінгвокультурна концептологія – 
це культурологія мови, або лінгвістика культури) доля – одна 
зі світоглядних універсалій, абстракція вищого рівня, універса-
лія духовної культури [3, с. 8–12].

У сучасному розумінні доля – це «1. Перебіг подій, збіг об-
ставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від ба-
жання, волі людини. // Умови життя; життєвий шлях і те, що на 
ньому трапляється. // Бажане, щасливе життя. 2. Стан, у якому 
перебуває або перебуватиме що-небуть; майбутнє чогось» [1, 
с. 315]. У лексеми доля є контрадикторний антонім (останній 
не має точної визначеності) недоля – «гірка, лиха доля; нещас-
ливе, тяжке життя. // Нещастя, горе» [1, с. 756]. 

«Словник символів культури України» тлумачить це духов-
не поняття як символ Вищої Сили, Бога; щастя; талану; вод-
ночас – лиха, горя, біди, нужди, злиднів; неминучості, невідво-
ротності. Не тільки в українців, а й у міфології різних народів 
доля є символом найвищої та незбагненної Сили, яка впливає 
на людину протягом усього життя. В усній народній творчості 
доля часто пов’язується з поняттям «нещастя». Автори словни-
ка зауважують, що в Т. Шевченка, у його творах закарбовані 
народні уявлення про долю [10, с. 79]. 

За аналогією з народними віруваннями, у поезіях Т. Шев-
ченка доля є складним архетипом. Останній, відповідно до су-
часних уявлень, це – один з фундаментальних загальнолюд-
ських міфологічних мотивів, предковічна схема уявлень [11, 
с. 8], що проходить червоною стрічкою через творчість Т. Шев-
ченка. Архетипи – ідеальні мисленнєві утворення, які матеріа-
лізуються в першу чергу в мові, у конкретних текстах у вигляді 
вербальних символів. З іншого боку, кожний вербальний сим-
вол – це лексема з певним значенням, що може трансформува-
тися, розширюватися, звужуватися тощо. 

П. Рікер у свій час звернув увагу на різні рівні в значенні 
символів, тобто на діалектику символу [8, с. 40]. Про діалекти-
ку символу доля в контексті української народної пісні писала 
Л. Копаниця: «За кожною назвою абстрактного поняття (доля, 
фатум, суд, випадок, воля богів, духів та різних надприродних 
сил) стоять найсміливіші метафори. Вони у всій множинності 
значень описують стосунки людини і долі, залежність людини 
від долі, діалектику долі» [5, с. 11]. 
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У нашому розумінні діалектика будь-якого символу, зо-
крема символу доля, – це трансформації в значенні конкрет-
ної лексеми, якою є вербальний символ. Стадії трансформації 
 залежать від того, як осмислювалося те чи інше поняття в різні 
періоди історії розвитку людства.

Дедуктивний підхід щодо тлумачення трансформацій сим-
волу «доля» в поезіях Т. Шевченка передбачає шлях, який ви-
ражається формулою <доля народу – доля людини>. Долю 
українського народу, на думку І. Мірчука, визначали два мо-
менти: по-перше, багатство країни, і це не лише родючий чор-
нозем, а й усі інші види енергії з надр матері-землі; по-друге, 
необхідність захищати її багатства перед нападниками з півно-
чі, заходу й зі сходу [6, с. 43]. Звідси випливає споконвічна бо-
ротьба за землю. Україна, ще за сотні літ перед Христом, муси-
ла, унаслідок свого розміщення, витрачати енергію для бороть-
би з кочовиками, щоб не щезнути цілком з лиця землі [7, с. 43].

Могутні потенції нашої нації так сильно виявлені в україн-
ському фольклорі, що він сам по собі і сам у собі став своєрід-
ним мистецтвом поневоленої нації [14, с. 52].

У Т. Шевченка мотив долі поневоленої нації, якою були 
українці, простежується дуже чітко: Бідна моя Україно, стоп-
тана ляхами! Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю 
твою долю, заплаче серденько! [15, с. 35].

Загроза смерті, випадковості потребували від конкретної 
людини неймовірного напруження всіх сил. У таких екстре-
мальних умовах сформувалося два світогляди, два типи пове-
дінки: дієвий і споглядальний. Ці типи світобачення зумовили 
й два стилі поведінкових реакцій. Один – героїчний, авантюр-
ний, козацький. Інший – притаєного існування, прихованості, 
відступу в себе. Цей другий (надзвичайно розвинений) полюс 
української ментальності став стратегією життєзбереження, 
виживання етносу, що мав схильність «втікати в долю та в 
душу» від загрозливих обставин дійсності [13, с. 48]. 

Для козацтва, про яке часто писав Т. Шевченко, доля ото-
тожнювалася з волею: Де поділось козачество, червоні жупани? 
Де поділась доля-воля, бунчуки, гетьмани? [15, с. 35].

Після таких запитань поет констатує історичний факт 
того, що козацтво розбито, а над дітьми козацькими поганці 
панують [15, с. 35]. На перший погляд, вихід з такої ситуації 
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може бути тільки один: Плачте, діти козацькії, – така ваша 
доля! [15, с. 35]. 

У поезії «До Основ’яненка» Т. Шевченко продовжує цю 
тему: якщо нема Січі, то не вернуться й ті, хто там був: Не вер-
нуться, навіки пропали… Отже, така їх доля – робить висновок 
поет [15, с. 48].

В останніх рядках віддзеркалена характерна риса україн-
ської ментальності: пристосуватися до обставин, змиритися з 
долею поневоленого народу, щоб вижити.

Але поет демонструє й інший світоглядний тип – героїчний, 
козацький, коли людина розуміє, що журбою долі (тут у зна-
ченні свободи) не здобути: Журбою не накличу собі долі, коли 
так не маю <…> Обізвався пан Трясило: «А годі журиться! А хо-
дім лиш, пани-брати, з поляками биться!» [15, с. 35, 39]. 

Т. Шевченко переконаний, що синонімом долі для козаків 
є воля, тобто життя у вільній від поневолювачів країні: Нехай 
душі козацькії в Украйні витають… Там родилась, гарцювала 
козацькая воля; там шляхтою, татарами засівала поле [15, 
с. 38–39].

Доля у свідомості українців, як і в інших слов’ян, на-
лежить до міфічних істот. Лексема доля – праслов’янського 
походження. Етимологічно пов’язана з іменником «части-
на» і дієсловами «ділити», «наділяти»; ця лексема зафіксо-
вана в східнослов’янських мовах, а також відома й частині 
західнослов’янських мов. Поняття долі як вербального симво-
лу багатозначне: це і життєві сили, здоров’я; і матеріальні бла-
га, багатство; і термін «життя» тощо [9, с. 113].

Н. Слухай відмітила велику активність амбівалентного об-
разу Долі (Недолі) у складі українського міфу, який у народі 
персоніфікується у вигляді чепурної, гарної жінки або нечупа-
ри [11, с. 21].

З давніх-давен люди знали, що доля є в кожної людини, і це 
її щастя або нещастя; вони вірили, що доля людини передусім 
визначається актом народження: доля людини є даром її ма-
тері.

У понятті про природжену долю зливаються дві головні те-
чії: одна започаткована з ідеї про матеріальний зв’язок дитини 
з матір’ю, а інша виходить із християнської ідеї про вищий про-
мисел, що визначає долю кожної людини [12, c. 348]. 
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У Т. Шевченка знаходимо обидва варіанти народних уяв-
лень. Перший – коли мати при народженні дитини не дасть їй 
долі, то протягом життя людина буде нещасна: Вміла мати бро-
ви дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя-долі дати. 
А без долі біле личко – як квітка на полі: пече сонце, гойда вітер, 
рве всякий по волі [15, с. 19].

Аналогічний приклад із цього ж твору: Задивляться чорно-
брові – і босе, і голе. «Дала, кажуть, бровенята, та не дала 
долі!» [15, c. 32]. 

У поезії «Тополя» дівчина, яку мати віддає за нелюба, ви-
гукує: Мамо моя, доле моя! [15, с. 47].

Християнська ідея про долю від Бога є дуже стійкою в на-
родних віруваннях, присутня вона й у віршах поета: Така її 
доля… О боже мій милий! За що ж ти караєш її, молоду? <…> 
Пошли ж ти їй долю – вона молоденька… [15, с. 4]; О боже мій 
милий! Така твоя воля, таке її щастя, така її доля! [15, с. 5].

У всіх народних піснях і сказаннях про Долю остання 
асоцію ється виключно з образом гіркої долі, лиха, горя і вза-
галі недолі [12, с. 348]. Тут, нам здається, чітко простежується 
аналогія з найдавнішими уявленнями про хворобу. У реінкар-
нальних міфах недуга сприймалась як шкода, закладена при 
народженні, і можливість зцілення людини уявлялася лише че-
рез її переродження. Центральною постаттю зцілень виступала 
жінка [4, c. 234, 245]. Наприклад, у Старобільському повіті іс-
нувало таке повір’я: «Якщо хворий почує вночі, що його хтось 
під вікном називає на ім’я, то це означає, що до нього прийшла 
його Доля і принесла здоров’я» [7, с. 167].

Одним з найдавніших уважається і таке повір’я: «Як батько 
або мати прокленуть за що-небудь своїх дітей, то тоді у жодно-
го з їхніх дітей не буде Долі, адже Доля назавжди залишає тих 
людей, яких прокляли» [12, c. 350]. Це підтверджено й розвід-
ками Л. Копаниці: «Доля як уособлення вищої сили, духів по-
мерлих предків дарує щастя чи ламає життя» [5, c. 10]. 

Прокляття матері в поемі Т. Шевченка (Проклятий час-
годинонька, що ти народилась! Якби знала, до схід сонця була б 
утопила… [15, с. 20]) занапастило долю Катерини.

Наступний рівень трансформації в символічному значенні 
долі: уважалося, що вона може бути з людиною протягом усьо-
го життя, вести за собою, як друг або брат, а може й загубитися, 
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і тоді людині треба її відшукати. «Доля сама не шукає людини, 
а от людина мусить постаратися знайти її і оволодіти нею... Хто 
відшукає свою Долю, тому в усьому таланить, і той швидко ба-
гатшає; а хто не знайде Долі – б’ється, як риба об лід, й нічого з 
його починань не виходить» [7, с. 168]. 

У вірші «Доля» Т. Шевченко пише про неї як про антро-
поморфну особу, яка йде поруч із ним із самого дитинства: Ти 
взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела… Ми не 
лукавили з тобою, ми просто йшли; у нас нема зерна неправди 
за собою. Ходімо ж, доленько моя! Мій друже вбогий, нелукавий! 
Ходімо дальше… [15, с. 496–497].

Услід за народними віруваннями поет переконаний: якщо 
доля спить або загубилася, то її треба будити або йти шукати: 
Доле моя, доле! Де тебе шукать? Вернися до мене, до моєї хати, 
або хоч приснися… не хочеться спать [15, с. 62]. Пошуки були 
іноді небезпечними і навіть трагічними: В далекій дорозі найду 
або долю, або за Дніпром ляжу головою… [15, с. 68].

Будили свою долю і долю України гайдамаки, коли били-
ся з поневолювачами. Так, наприклад, Залізняк звертається до 
Яреми, названого сина: «Гуляй, сину, поки доля встане! Погу-
ляєм!» Погуляли – купою по купі од Києва до Умані лягли ляхи 
трупом [15, с. 104].

Т. Шевченко вірить, що Козак оживе; оживуть гетьмани в 
золотім жупані; прокинеться доля; козак заспіва… [15, с. 84]; 
і козаки заспівали, коли кобзар «вшкварив»: Грай, кобзарю, 
лий, шинкарю, поки встане доля [15, с. 57]; Сини мої, гайдамаки! 
Світ широкий, воля, – ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі 
[15, с. 55]; Гайдамаки встали, помолились, одяглися… «Благосло-
ви, кажуть, батьку, поки маєм силу; благослови шукать долю на 
широкім світі» [15, с. 58]. 

Та куди б не йшла людина, вона несла із собою не тільки влас-
ну долю, а й долю своєї землі, тобто країни; рідна земля у свою 
чергу зберігає код долі кожної сім’ї-роду, що на ній живе. Отже, 
доля людини зливається з долею рідної землі, яку споконвіку 
брали в подорож, бо вірили, що земля-мати захистить і допомо-
же в лиху годину: (Катерина) взяла землі під вишнею, на хрест 
почепила; промовила: «Не вернуся! В далекому краю, в чужу зем-
лю, чужі люде мене заховають; а своєї ся крихотка надо мною 
ляже та про долю, моє горе чужим людям скаже…» [15, с. 21].
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Здавна люди знали, що доля в кожного своя. У Т. Шевченка 
читаємо: У всякого своя доля і свій шлях широкий… [15, с. 186]; 
Тому доля запродала од краю до краю, а другому оставила те, 
де заховають [15, с. 23]; Вітер в гаї нагинає лозу і тополю, лама 
дуба, котить полем перекотиполе. Так і доля: того лама, того 
нагинає; мене котить, а де спинить, і сама не знає – у якому 
краю мене заховають… [15, с. 115].

За народними віруваннями, які закарбовані в піснях і фольк-
лорних текстах, людська доля рідко буває щасливою. Поет під-
тверджує: Доле моя, доле! Доле моя нещаслива! Що ти нароби-
ла? [15, с. 108]; Єсть на світі доля, а хто її знає? [15, с. 23]; По 
тім боці – моя доля, по сім боці – горе [15, с. 47].

Геній Т. Шевченка проникає в саму суть людського життя, 
і поет пише, що й багатство не завжди означає щасливу долю: 
Єсть люде на світі – сріблом-злотом сяють, здається, пану-
ють, а долі не знають, – ні долі, ні волі! [15, с. 23]. Та в багатих, 
усе ж таки, доля інша й краща: Чи багатий, кого доля, як мати 
дитину, убирає, доглядає, – не мине калину. Чи сирота, що до 
світа встає працювати… [15, с. 13]. 

Долю, як і багатство, іноді треба не тільки шукати, а й здо-
бувати, часто долю треба бити, якщо вона ледача, проклинати 
тощо: Їй Ярема розказував, як жить вони будуть укупочці, як 
золото і долю добуде… [15, с. 70]; Не співає чорнобрива, кляне 
свою долю [15, с. 19]; А я візьму сльози – лихо виливати; затоп-
лю недолю дрібними сльозами [15, с. 23]. 

Доля, як і недоля, персоніфікувалися у вигляді старої, часто 
сліпої жінки: Недоля не бачить, з ким їй жартувати… [15, с. 26]. 
Отже, вона може вибрати для своїх жартів і малого (переважно 
байстрюка), і старого: Сирота-собака має свою долю… Одна його 
(байстрюка) доля – чорні бровенята. Та й тих люде заздрі не да-
ють носить [15, с. 28]; Перебендя, старий, сліпий… нема йому в 
світі хати; недоля жартує над старою головою [15, с. 40].

Люди вірили в долю й хотіли знати якомога більше про неї, 
але поет застерігає: Не питайте свою долю… [15, с. 43]. Коли 
мати захотіла віддати дочку заміж проти її волі, дівчина, незва-
жаючи на те, що серденько мліло: воно чуло недоленьку, а ска-
зать не вміло [15, с. 44], пішла до ворожки з проханням: «Ска-
жи ж мою долю» [15, с. 45] і почула: «Твою долю, моя доню, по-
заторік знала» [15, с. 45].
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До народних вірувань Т. Шевченко додає власні спостере-
ження за долею сиріт, які страждали від жорстокості й бай-
дужості людей: Сирота Ярема, сирота убогий <…>; а не клене 
долі, людей не займа. Хіба вони знають, кого треба гладить, кого 
катувать? Нехай бенкетують… У їх доля дбає, а сироті треба 
самому придбать [15, с. 62]; Люде одібрали (коханеє серце), бо 
їм було мало. «Нащо йому доля? Треба закопать: він і так ба-
гатий…» Багатий на лати та на дрібні сльози – бодай не вти-
рать! [15, с. 62].

Сироті Т. Шевченко дає одну-єдину пораду: Куди хилить 
доля, туди й треба гнуться, – гнуться мовчки, усміхаться, щоб 
люде не знали, що на серці заховано, щоб не привітали. Бо їх лас-
ка… нехай сниться тому, в кого доля, а сироті щоб не снилась, не 
снилась ніколи! [15, с. 63].

Глибоко закорінене в народних віруваннях уявлення про те, 
що доля молодої дівчини залежить від чоловіка, з яким вона 
одружиться. У Т. Шевченка народний світогляд віддзеркалено 
в поезії тим фактом, що мати хоче віддати дочку заміж за того, 
кого сама вибрала. Вийти заміж за нелюба в той час для дів-
чини означало назавжди занапастити свою долю: Тяжко мені. 
Тяжко, мамо! Нащо дала вроду? Нащо брови змальовала? Дала 
карі очі! Ти все дала, тільки долі, долі дать не хочеш! [15, с. 121].

Червоною стрічкою крізь творчість Т. Шевченка проходить 
народна ідея, що доля в житті кожного – це безцінний дар, без 
якого людина не може бути щасливою; і долю визначає родовід. 
А людина без роду тільки й мріє про те, щоб проміняти долю: 
Нащо мені врода, коли нема долі, нема талану! Літа молодії 
марно пропадуть. Один я на світі без роду, і доля – стеблина- 
билина на чужому полі [15, с. 68]; Згадав, та й жаль стало, що 
лихо минуло. Молодеє лихо! Якби ти вернулось, проміняв би 
долю, що маю тепер [15, с. 109]. 

Отже, навіть окремі рядки з поезій Т. Шевченка дають мож-
ливість порівняти авторське уявлення про долю з народними 
віруваннями і простежити рівні трансформації в межах симво-
лічного значення архетипу доля. 

1. Одним з найдавніших уважаємо уявлення про долю, якою 
мати наділяє дитину при народженні. Вірить у це і поет.

2. Подальші нашарування пов’язані з християнством, коли 
доля людини повністю залежала від волі Бога. 
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3. Трансформації в символічному значенні пов’язані з уяв-
ленням про долю, яка залежить від власних зусиль людини; це 
також знайшло підтвердження у творчості Т. Шевченка.

4. Наступний щабель трансформації символу: доля залежить 
від сторонніх людей (доля сироти в Т. Шевченка залежить від 
людей; доля жінки – від матері, батьків, чоловіка).

5. Т. Шевченко вважає, що доля людини також тісно 
пов’язана і залежить від долі народу, рідної країни, землі.
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