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функціонування в житті та мистецтві віддавна цікавили філософів, літературознав-
ців, мистецтвознавців. Комічне як "вид творчості, суть якого зводиться до свідомого 
конструювання певної системи явищ чи понять, а також системи слів з метою ви-
кликати ефект комічного" [1, с. 7], наявне у різних видах мистецтва, зокрема у літе-
ратурі, малярстві, архітектурі, графіці, кіно і звичайно ж у фольклорі. У переліче-
них видах мистецтва комічний ефект досягається за допомогою специфічних для 
кожного з них засобів. Аби з’ясувати природу комічного у фольклорі, осягнути осо-
бливості його творення, трактування та сприймання, скористаємося надбаннями 
вчених-літературознавців, оскільки літературні твори за своєю суттю найближчі до 
уснопоетичних.  

Варто зазначити, що комічне як у художній літературі, так і в народній поезії – 
явище надзвичайно складне і багатогранне. Зокрема у фольклорних жартівливих піс-
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нях це виявляється у синкретичному поєднанні різних аспектів комічного, а саме 
структурного (охоплює засоби і способи створення комічного), естетичного (порушує 
проблеми, пов’язані з особливостями культури комізму, естетичними почуттями, зу-
мовленими сприйманням комічного), морально-етичного (аналізує морально-етичні 
норми українського народу крізь призму комічного), психологічного (зосереджується 
на специфіці створення та сприймання комічного). Вивчення комічного за такими 
аспектами сприяє глибшому розумінню цієї естетичної категорії в уснопоетичних 
жартівливих піснях. Однак ми детальніше зупинимося на дослідженні структурного 
аспекту комічного, з’ясуємо його специфіку.  

Аналізуючи родинно-побутові жартівливі пісні, варто пам’ятати, що цьому жан-
рові усної словесності, як і будь-якому іншому, властива змістовність, тобто зорієнто-
ваність на певний тип змісту, який своєю чергою потребує певної форми, композиції, 
щоб якомога глибше виразити той чи інший ідейно-емоційний сенс. Жанр – це, перш 
за все, історично сформована модель твору певного типологічного роду, яка відобра-
жає його найістотніші прикмети змісту і форми. Жанровість, на думку Михайлини 
Коцюбинської, – "це щось таке, чого не можна відокремити, вийняти з твору, вона 
обіймає всю його цілість, є однією з умов його існування" [2, с. 175].  

Жанр твору регламентує його сюжетику, зумовлену жанровою змістовністю та 
призначенням. Жартівлива пісня запрограмована на відтворення комічних ситуацій, 
подій, вчинків, що реалізуються у відповідному сюжеті і композиції за допомогою 
відповідних художніх засобів, також для неї характерна функціональна різноплано-
вість. Отож, родинно-побутова жартівлива пісня має розважити, розвеселити, подару-
вати естетичну насолоду, висміяти негативні риси характеру, негідні вчинки, поведін-
ку, утвердити морально-етичні норми, перевиховати тощо. Для досягнення усіх цих 
завдань народні співці як носії певного естетичного смаку, споконвічних піснетвор-
чих традицій, мистецького світобачення витворили надзвичайно глибокі за змістом, 
емоційно розмаїті та цікаві з погляду художнього оформлення пісенні зразки.  

Вивчаючи родинно-побутові жартівливі пісні, з’ясовуючи особливості сюжето-
творення та побудови композиції, прийоми і засоби створення комічного ефекту, 
виникає потреба структурної типології головних форм комічного, використаних у 
творах цього жанру. Вона зумовлена специфікою досліджуваного матеріалу та необ-
хідністю інструментарію, за допомогою якого можна осягнути особливості комізму, 
його поетику у народних жартівливих піснях.  

Учені-літературознавці у своїх працях виділили найвиразніші відтінки сміху (гу-
мор – сатира, іронія – сарказм, жарт – насмішка) [4], види сміху (висміювання, доб-
рий, злий, цинічний, життєрадісний та обрядовий сміх) [5], назвали головні форми 
комічного – гротеск, іронію, пародію, гумор, сатиру, сарказм [3, с. 547-548], однак не 
всі судження з їхніх теорій доречні у фольклористичних студіях. Відомо, що народна 
жартівлива пісня, як і будь-який зразок того чи іншого фольклорного жанру, творить-
ся за принципами та законами, відмінними від постулатів створення літератури. Тому 
не всі форми комічного, засоби і способи їх вираження в художній літературі можна 
беззастережно застосувати під час аналізу фольклорних творів. Фольклор як особли-
вий вид словесності потребує й особливих методів та прийомів дослідження. Крите-
ріями для виділення головних форм комічного у народних жартівливих родинно-
побутових піснях вважаємо якість об’єктів висміювання, силу та інтенсивність сміху, 
його мету, завдання та емоційно-експресивні вияви. Отож, чим складніша ситуація, 
важливіша проблема стали об’єктами сміху у жартівливих піснях, тим гостріші засо-
би використано для їх висміювання. Варто зазначити, що міру, відтінок і мету сміху, 
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так би мовити, задає об’єкт висміювання. Відповідно до складності і важливості опи-
саних подій народ сміється зі своїх вад іскристо, життєствердно, оптимістично, по-
блажливо, підбадьорливо, по-доброму або ж гнівно, похмуро, осудливо. За допомо-
гою таких відтінків сміху відбувається утвердження певних естетичних ідеалів, норм 
народної моралі, правил поведінки. Цікаво та особливо красномовно, що в україн-
ських жартівливих піснях домінує спрямованість не на те, щоб смертельно вразити, 
покарати, знищити грішника, ледаря, брехуна, п’яницю, а навпаки, переконати їх у 
ганебності такого способу життя, вилікувати від моральних недуг, спонукати до вдос-
коналення. Однак трапляються жартівливі пісні, у яких гостро викрито і висміяно 
негативні вчинки.  

Залежно від наявності у народних жартівливих родинно-побутових піснях назва-
них ознак можна виокремити дві головні форми або два ступені комічного – комізм 
гумористичний і комізм сатиричний, у яких закладено велике розмаїття засобів ство-
рення комічного ефекту гумористичного та сатиричного планів.  

Характерними ознаками гумористичного комізму є те, що найчастіше його об’єк-
тами стають вчинки, явища, події, які суперечать усталеним нормам моралі, етики, 
правилам поведінки в різних ситуаціях, поняттям народу про нормальне. Проте ці 
порушення не сприймаються особливо небезпечними, фатальними, а такими, яких 
легко та швидко можна позбутися. У народних піснях гумористичного плану відтво-
рено буденні проблеми, звичні щоденні клопоти, дійові особи яких зображені такими, 
якими вони є, зі своїми вадами і чеснотами, нема гострого осуду їхньої поведінки, 
натомість наявна своєрідна налаштованість на добродушне сприймання не зовсім 
зразкових вчинків, на всепрощення та примирення, віра у те, що зроблені помилки і 
людські недоліки не дуже серйозні, від них не варто чекати великої загрози та можна 
легко виправити.  

Комізм сатиричний, на відміну від гумористичного, послідовно й суворо розкри-
ває конкретні вади, які спричинюють трагічні наслідки, гостро висміює їх, бореться зі 
злом, несправедливістю, іноді моралізує, даючи зрозуміти, що зображуване не має 
права на існування. За допомогою сатиричного відображення дійсності жартівливі 
пісні демонструють небезпеку і передбачають можливі результати легковажної пове-
дінки, безтурботного, розгульного життя, пияцтва і таким способом застерігають від 
біди, намагаються вберегти від спокус та навернути на шлях істини.  

Спільною рисою гумористичного і сатиричного комізму є їхня налаштованість на 
відтворення явищ, які певною мірою відхиляються від усталених норм та в основі 
яких закладено різні ступені емоційно-критичного, естетичного ставлення до дійс-
ності, що зумовлює сприймання цих явищ як комічних. Гранню, яка відмежовує сати-
ричний комізм від гумористичного, є гострота відображення комічного у кожній із 
цих форм. Для народних жартівливих пісень характерна своєрідна амбівалентність 
сміху, оскільки симбіоз засобів та прийомів створення сатиричного і більшою мірою 
гумористичного комізму, порушена проблематика, зумовлюють сприймання однієї 
ситуації, з одного боку, критично, осудливо, а з іншого, позитивно, ствердно, з лагід-
ною посмішкою. Цікаво, що гумористичний та сатиричний комізм як головні форми 
категорії комічного у фольклорі дуже часто поєднуються з елементами драматичного, 
трагічного, ліричного. Взаємозв’язки між ними у жартівливих піснях рухомі та гнуч-
кі, що сприяє реалістичному, правдивому відтворенню життєвих перипетій.  

Що стосується засобів створення комічного ефекту сатиричного чи гумористичного 
планів в уснопоетичних творах, то варто скористатися класифікацією російського 
вченого Я.І.Грудошнікова, який пропонує поділяти їх на три групи – образні, сюжет-
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но-композиційні та стильові [6, с. 215]. Як відомо, кожен функціональний елемент 
тексту є частиною системи, утвореної за законами естетики, і несе особливе естетич-
не навантаження. Отож, усі художні засоби, усі головні прийоми створення комічного 
слугують для того, аби красиво і гуманно висміяти негативне та спонукати позбутися 
його. Відповідно до специфіки досліджуваного матеріалу велике розмаїття художніх 
засобів та прийомів у жартівливих піснях доцільно вивчати за такою міні-структу-
рою: сюжетно-композиційні, образні та стильові.  

Аналізуючи той чи інший фольклорний твір, не слід забувати, що уснопоетичний 
твір – це система, що підпорядковується законам фольклорної естетики, тому кожен її 
елемент незалежно від рівня застосування та місця у певній класифікації призначе-
ний для створення високомистецького зразка фольклорної сміхової культури, який є 
носієм та виразником народного розуміння комічного, його естетичних смаків та упо-
добань, всього, що він любить і поважає в людині, що вважає гідним насмішки й осу-
ду, його норм моралі.  

На сюжетно-композиційному рівні розглядатимемо художні засоби, що слугують 
для створення комічного ефекту гумористичного або сатиричного планів у площині 
сюжету і композиції. До таких засобів належать: 1) комічні ситуації; 2) комічні обста-
вини; 3) комічна інтрига; 4) конфліктність; 5) комічні роздуми. У комічних ситуаціях 
персонаж або персонажі діють неадекватно до обставин, що склалися, їхня поведінка 
не узгоджується, а іноді й суперечить тому, що відбувається довкола, наприклад,  

Не топила, не варила, не буду й топити, 
Вивіряла миленького, чи не буде бити. 
Побив раз – негаразд, тіло почорніло, 
Плакав же він цілу ніч, що в мене боліло [7, с. 136]. 

Подібні комічні ситуації та комічні обставини у жартівливих піснях сприяють 
розкриттю та проявам характерів героїв, демонструють їхні чесноти і вади. Традицій-
ним і важливим засобом створення комічної ситуації є комічна інтрига, за допомогою 
якої життєві події подано таким способом і в такій послідовності, що вони виклика-
ють сміх. Прикладами комічної інтриги можуть бути повороти дії від звичайного роз-
витку подій до нетипового, несподіваність, непередбачуваність перебігу подій тощо 
("І вчора у куми, і сьогодні у куми") [7, с. 141].  

Комічні ситуація, інтрига та обставини тісно переплетені і пов’язані між собою, 
мають певне ідейне призначення, взаємодоповнюють одна одну та забезпечують мож-
ливість розвитку, збагачення прийомів створення комічного на інших рівнях. Ці засо-
би реалізуються за допомогою прийому нанизування однотипних деталей, який деко-
ли доповнює прийом "повторення з наростанням". Цей термін використав Дмитро 
Балашов на позначення типового засобу драматизації дії у баладі. Учений зазначає, 
що "повторення в баладі постійно пересуває дію на новий ступінь, нагнітаючи драма-
тичну напруженість і посилюючи стрімкість оповіді" [8, с. 8]. Повторення з нарос-
танням у жартівливих піснях також драматизує описувані події, оскільки однотипні 
деталі нанизуються з певною градацією, що додає напруженості комічній ситуації: 
"Ой пила, пила я у понеділок, та й пропила я увесь барвінок; ...пила у вівторок – про-
пила я грошей сорок; ...пила у середу – пропила усю череду. Ой буду пити ще й у чет-
вер, ой сама собі, так як тепер; ...буду пити у п’ятницю – проп’ю рябу телицю; ...буду 
пити у суботу – проп’ю всю роботу; ...буду пити у неділю – проп’ю усю надію" 
[9, с. 469]. Зазвичай такі прийоми використовуються для сатиричного комізму. 
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Як не дивно, але комічними можуть бути роздуми персонажів, передані за допо-
могою монологічного мовлення. Розмірковуючи про події, у яких були учасниками, 
про випадки з життя інших, герої аналізують свої або чиїсь вчинки, роблячи або під-
казуючи певні висновки, що дуже яскраво характеризують їхнє ставлення до світу, 
вміння долати життєві труднощі, спілкуватися з людьми тощо ("Люлька ж моя черво-
ная звечора курилась") [7, с. 135]. Комічні роздуми тісно пов’язані з прийомами само-
аналізу та взаємокритики, про які йтиметься далі.  

Ще одним засобом досягнення комічного ефекту є конфліктність як своєрідна мо-
дель комічного. Найчастіше вона проявляється в конкретних ситуаціях, у які потрап-
ляють герої, демонструючи їхню винахідливість чи безпорадність, розум чи неуцтво, 
вміння боротися з різними обставинами у житті, наприклад, 

Як Микита воли мав – 
По всім селі кумував. 
Як не стало волів, 
То остався без кумів. 
Оставсь кожух та свита,  
Не кум мені Микита. 
– Ходім, жінко, на місто 
Та продамо намисто. 
Як продали намисто,  
Вторгували рублів сто, 
Стали воли торгувать, 
Стали куми прибувать [9, с. 450, 453].  

На рівні композиції конфліктність реалізується завдяки діалогам між персонажа-
ми, з яких дізнаємося про умови та причини виникнення комічної ситуації. Варто за-
значити, що монологи та діалоги, які розкривають комічні роздуми і конфлікти, най-
частіше подані у формі запитань, відповідей, запитань без відповідей, запитань, в 
яких є відповідь чи натяк на неї, демонструють риси характеру чи зовнішності героїв, 
їхню поведінку, ставлення до себе та інших людей, погляди на світ, які стають 
об’єктами висміювання.  

Окрім засобів створення комічного ефекту на сюжетно-композиційному рівні, по-
трібно звернути увагу і класифікувати засоби образного рівня. На образному рівні 
маємо справу з персонажами, які діятимуть у певних комічних ситуаціях. Власне їхні 
поведінка, мислення, аргументація та мотивування вчинків залежатимуть від світогля-
ду, життєвих цінностей, рис характеру, виховання, вмінь, здібностей. Тобто філософські 
погляди на світ, моральні вартості, зовнішність, риси характеру героя впливатимуть 
на його рішення, поведінку, здатність розв’язувати певні проблеми і конфлікти. У жар-
тівливих піснях дуже часто предметом комічного може стати якась одна найважливі-
ша, домінуюча риса характеру, зовнішності, яка задає подальший розвиток дій.  

Важливими прийомами створення гумористичного чи сатиричного комізму на 
образному рівні є: портрет комічного персонажа, який малюють інші персонажі, зо-
бражуючи його зовнішність, уміння, вчинки; його характер, найчастіше виявлений у 
поведінці, ставленні до оточуючих. 

Зазвичай комічність портрета і характеру якогось персонажа досягається завдяки 
використанню засобів, що певною мірою підпорядковуються засобам образного рівня 
та слугують для їх доповнення. До підсистеми прийомів створення комічного на об-
разному рівні належать: 1) різного роду перебільшення і применшення (карикатура); 
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2) контрасти; 3) невідповідності; 4) узагальнення; 5) самоаналіз та взаємокритика 
комічних персонажів, іронічні самоаналіз і взаємокритика; 6) порушення логічних та 
праксеологічних норм; 7) висміювання вад від протилежного; 8) алегорія. Кожен із 
них виконує покладені на нього завдання та підсилює роль засобів інших рівнів.  

Так, за допомогою перебільшення або применшення зазвичай малюють карика-
турні портрети персонажів, у яких найчастіше спотворено їхні обличчя, фігуру, одяг. 
Здебільшого у народних жартівливих піснях об’єктами сміху стають люди, які мають 
незначні вади зовнішності, проте завдяки гіперболізації або літоті ці вади настільки 
перебільшені чи применшені, що зумовлюють або пояснюють певну комічну ситуа-
цію ("В поле мене не бери, бо болить головка", "А я свого мужика нарядила паном") 
[9, с. 447, 463]. Наприклад, щоб пояснити синові, чому його не люблять дівчата, хоча 
він дорослий і багатий, мати виголошує таку промову: 

В тебе стан, як у баби, 
В тебе очі, як у жаби, 
Вуса такі, як у рака, 
А сам рудий, як собака. 
Ще й без верхньої губи,  
Як цілуєш видно зуби. 
А на носі така гулька, 
Як у місті за гріш булка [9, с. 439]. 

Доволі різкі і жорстокі порівняння у портреті юнака викликають, з одного боку, 
усмішку, адже змальовано надзвичайно колоритний образ "завидного жениха", який 
пояснює ставлення дівчат до нього, а з іншого, співчуття і жаль, бо його відштовху-
ють, не приймають до свого гурту однолітки.  

Контрасти в поглядах, вчинках, уміннях – це ще один важливий засіб створення 
комічного, за допомогою якого надзвичайно яскраво та промовисто у жартівливих 
піснях розкриваються негативні риси характеру людини, вади, недоліки, оскільки во-
ни протиставлені чеснотам та позитивним якостям, що в народі вважаються зразко-
вими ("Старий свою стару хвалить", "А в сусіда хата біла", "Василь добрий, Василь 
добрий, Василиха лиха") [9, с. 458, 466-467].  

Що стосується невідповідностей, то їх часто використовують у народних жартів-
ливих піснях, і реалізуються вони, наприклад, як невідповідності віку людини та її 
вчинків, почуттів і меркантильних інтересів (залицяння чи одруження старого чолові-
ка з молодою дівчиною), соціального чи професійного статусу і поведінки (розпусність 
одруженого чоловіка, заміжньої жінки, або дяка, священика тощо), слова і вчинку 
тощо. Такі невідповідності зазвичай допомагають повніше розкрити весь спектр від-
тінків у характері комічного персонажа. 

Завдяки прийому узагальнення у жартівливих піснях зосереджено головну увагу 
на людських рисах характеру та вчинках, які з погляду народної моралі, етики, світо-
гляду, вважаються настільки негативними та загрозливими для громади, що стають 
об’єктами сміху. Чи не єдиним способом, який допоможе позбутися їх, є висміюван-
ня. Тому узагальнюючи в якомусь образі одну чи декілька вад, наприклад, лінивство, 
пияцтво, марнотратство, лицемірство, безгосподарність, перелюбство, народні співці 
сподіваються, що насмішка над ними якнайшвидше вплине на їх носія та вилікує йо-
го. Власники згаданих вад потрапляють у комічні ситуації та зазнають насмішок саме 
завдяки наявності цих недоліків. 
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Важливими та незамінними для створення комічного ефекту гумористичного чи 
сатиричного планів вважаємо самоаналіз та взаємокритику. Ці засоби сприяють не 
лише створенню яскравих, колоритних, переконливих комічних образів, а й певною 
мірою додають їм повчальності. Зокрема, самоаналіз персонажа чи критика його 
вчинків іншими героями навіює висновки, що він поводиться неправильно, що пора 
виправитися, жити за усталеними суспільними та морально-етичними нормами. При-
йоми самоаналізу і взаємокритики використовуються здебільшого для висміювання 
неохайних, невмілих господинь, безвідповідальних п’яниць, ледарів, котрі, незважа-
ючи на свої недоліки, все ж таки усвідомлюють їх негідність, що дає надію на вдос-
коналення цих людей. Радикальнішим засобом у боротьбі з носіями негативних рис 
характеру є іронічна самокритика та взаємокритика, які схвалюючи якусь ваду, на-
справді засуджують її. Ці прийоми частіше застосовують для створення комізму сати-
ричного плану. 

Порушення логічних та праксеологічних норм також слугують у жартівливих піс-
нях для творення комічного. Помилкові висновки у певних ситуаціях, логічна плута-
нина, абсурдність діалогів між персонажами зумовлюють сприймання та осмислення 
оспіваних подій як комічних, і, відповідно, спонукають до їх аналізу та критики. Ко-
мічні герої жартівливих пісень, котрі виконують явно непотрібну роботу, використо-
вуючи невідповідні знаряддя праці чи засоби для досягнення поставленої мети, 
ускладнюючи прості завдання, поводяться так не випадково. На їхню думку, така по-
ведінка найбільш прийнятна у цій ситуації, а інших способів вирішення нагальних 
життєвих проблем просто не існує.  

Поширеним та одним із улюблених засобів створення комічного в українських 
жартівливих піснях вважаємо прийом висміювання вад та недоліків людини від про-
тилежного. Так, комічний персонаж, вихваляючись своїми чеснотами, демонструє 
притаманні йому вади. Народні піснетворці, насміхаючись над уявними позитивними 
рисами у характерах героїв, насправді пропагували істинні цінності та ідеали. 

Особливої уваги науковців потребують алегоричні українські народні жартівливі 
пісні. Ці твори відзначаються неповторно колоритним відображенням людських сто-
сунків за допомогою художніх образів, які викликають безпомилкові асоціації та па-
ралелі з приховуваним. Зазвичай у таких піснях діють комахи, тварини, птахи, росли-
ни, наділені рисами характеру, зовнішності, манерою поведінки людей, які стали 
об’єктами глузування. Наприклад, у жартівливій пісні "Ой, що то за шум учинився" 
змальовано гумористичну картину смерті розчарованого у подружньому житті комара 
(чоловіка), який 

Знявсь, полинув на діброву, 
Та й сів собі на дубочку,  
Схилив свою головоньку ік листочку, 
А ніженьки к кореньочку. 
Де взялись буйні вітри – збуйнували,  
Та комара на поміст ізвалили. 
Як упав комар на помості, 
Побив, потрощив комар кості [10, с. 1169]. 

Ці травми спричинили його смерть, поховали бідолаху випадкові люди на роздо-
ріжжі, хоча він заслуговував на урочистий похорон, бо виявляється був "над усіма 
комарями командище". Під алегоричним образом нещасного комара приховано долю 
чоловіка, котрий одружився з безгосподарною жінкою, не зазнав сімейного щастя, не 
зумів змінити своє життя.  
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Художні засоби стилістичного рівня, вважаємо такими, що найбільшою мірою 
слугують як допоміжні, підсилювальні стосовно усіх названих вище. Тобто будь-які 
каламбури, прізвиська, інтонаційні зміни, смішні звукосполучення, призначені для то-
го, щоб створити яскравіші комічні образи, відтворити події з повсякденного життя 
українців, колоритніше висміяти ту чи іншу ваду, справити сильніше враження, дода-
ти оспіваній ситуації більше комічних штрихів. Варто пам’ятати, що у жартівливих 
родинно-побутових піснях зазвичай одночасно використано засоби створення коміч-
ного ефекту сюжетно-композиційного, образного та стильового рівнів. Вони взаємо-
доповнюють один одного, і таким способом посилюють вплив твору, задовольняють 
естетичні потреби слухачів, водночас, розважаючи їх. І, відповідно, різні аспекти до-
слідження комічного (структурний, психологічний, естетичний тощо) так само невід-
дільно пов’язані між собою, як і засоби створення комічного ефекту.  
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УДК 398.88(=161.2) 

Здавалося б, проблема синтезу язичницьких і християнських мотивів 
в українській народній зимовій календарно-обрядовій поезії у нашій 
фольклористиці мала б уже вважатися розв’язаною. Однак попри 
окремі праці, ми все ще не маємо узагальнюючого наукового дослі-
дження, яке б охопило всі аспекти взаємодії поганської та християн-
ської традицій у народнопоетичній творчості, а нові записи фольк-
лорних поетичних текстів, зокрема колядок і щедрівок, дають змогу 
стверджувати, що є значне поле для нових студій. Таку спробу у цій 
науковій розвідці зробила аспірантка кафедри української фолькло-
ристики Тетяна Шемберко, яка на прикладі колядок і щедрівок праг-
нула передусім актуалізувати сучасне осмислення цієї теми, окрес-
лити головніші тенденції трансформації язичницьких елементів на-
родного мислення у християнські. Думаю, що значною мірою їй це вда-
лося зробити. Тема дисертації Т.Шемберко – "Календарно-обрядовий 
фольклор Західної Волині: специфіка побутування, жанри, поетика". 
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В українській фольклористиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. значно посилилася 

увага до вивчення проблем відгомону залишків найдавніших світоглядних уявлень 
наших предків, які, дійшовши до наших днів у формі окремих вкраплень, образів, 
мотивів народнопоетичних текстів, своєрідно синтезувалися у творах значно пізні-
ших періодів творення. 

Одним із найпримітніших у цьому плані є символ світового дерева, який відіграє чи 
не основоположну смислово-образну функцію в українській колядковій традиції. Цей 
символ безпосередньо пов’язаний з первісним світоглядом українців, які обожнювали 
природу, а саме дерево було сакралізованим, з нього виготовляли ідолів богів, біля ньо-
го виконували ритуальні дії, а дуб навіть називали поганським капищем [2, с. 9]. 

 За Володимиром Топоровим, саме в образі світового дерева втілювалася універ-
сальна, цілісна концепція світу [24, с. 176]. В українському фольклорі під цим дере-
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вом переважно розуміють райське дерево, явір, дуб, сосну, березу, яблуню, горобину, 
ялину, вишню тощо. Вважається, що світове дерево було втіленням великої богині, 
емблемою невичерпної життєвої сили, що відтворює все живе, вічне. Воно є своєрід-
ною моделлю не лише світу, а й людини, її родовідним деревом. Існує низка модифі-
кацій світового дерева: гілка, хрест, мітла, віник, стовп, висока палиця з колесом, ве-
сільне гільце, тризуб [20, с. 44].  

За допомогою світового дерева моделювалася триєдина вертикальна структура 
світу – три царства: небо, земля і підземне царство; чотиристороння горизонтальна 
структура (південь, північ, захід, схід); життя і смерть (зелене квітуче – і сухе дерево) 
тощо. Цим трьом ярусам світового дерева відповідали різні тварини: гілкам і верхівці – 
птахи, а також сонце і місяць; стовбуру – бджоли, корінню – бобри, куниці. 

В академічному виданні колядок і щедрівок [12, с. 168-169] знаходимо колядку, 
текст якої узято зі збірки Володимира Гнатюка [4, с. 24-25] (запис Івана Франка), яка 
певною мірою ілюструє це твердження:  

Стоїть яворець тонкий, високий, 
Тонкий, високий, в корінь глибокий, 
А в коріненьку чорні куноньки. 
А в середині ярі пчілоньки, 
А на вершечку сив соколонько. 
Сив соколонько гнізденце сі в´є, 
Гнізденце сі в´є, біл камінь бере, 
Біл камінь бере, все на спід кладе, 
В серединоньку цвіт-калиноньку, 
Вершок виводить сріблом-золотом. 

Замість дерева в ролі світової космогонічної моделі може бути й інша рослина 
(наприклад, папороть чи просто квітка), а також висока гора, стовп, камінь, церква, 
веселка і Чумацький шлях, навіть змій або людина. Саме дерево з його ізоморфами 
часто виступає першопристанищем деміургів. Ось початок колядки, де в ролі світово-
го дерева виступає стовп із орлом на верхівці: 

Ой позволь, пан-хазяїн, 
Нам колядочку сказать. 
Навкруги твого двора 
Та залізнії тина. 
Посеред твого двора 
Стоїть стовп золотий, 
А на тім стовпі 
Сидить птиця – орел [5, с. 46]. 

На думку Ксенофонта Сосенка, ідея світового дерева "так заволоділа святочною 
психікою українського народу, що заслонила йому ідеал духовного Творця світа і 
вважається народом за перший світотворчий чинник" [21, с. 244]. Інакше кажучи, де-
рево взяло на себе основне космогонічне світоглядне навантаження.  

Первісні вірування українців, поклоніння силам природи, їх одухотворення 
увійшли в історію як язичницька традиція. Ймовірно, що й сам термін "язичництво" 
був уведений представниками духовенства, які народні традиції сприймали переваж-
но негативно, а псевдохристиянське чи нехристиянське називали поганським. Такі 
охоронці християнської віри виступали проти "всяких сміхотворців, скоморохів, гусе-
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льників і тих, що співають бесовскіє песні", віддаються "бєсовскім іграм", бо все те 
було заборонене церковними правилами" [1, с. 264]. 

Можна стверджувати, що язичництво – це значною мірою процес пройняття лю-
дини природою і навпаки, в основі якого лежить глибинний контакт. У християнстві, 
як відомо, важливу роль відіграє людина, а тому закономірно зменшується вплив 
природи, тобто панує антропоцентричний світогляд. Отже, в основі більшості "язич-
ницьких" свят українців було поклоніння природі – особливо сонцю, а також культ 
предків. 

Варто звернути увагу і на первісний календар, який дає чимало цікавих відпові-
дей та пояснює суперечливі моменти світогляду наших предків, але, на жаль, він не 
дійшов до нас, бо був значно трансформований у часи тотальної християнізації. Вод-
ночас дослідники не полишали спроб реконструювати такий календар. Так, Борис 
Рибаков подав зразок календарної регламентації язичницьких аграрних молитов 
ІV ст. н.е. з Київщини, назвавши такі свята, як "Ярилин день" (4 червня), "свято Купа-
ла" (24 червня), "відбір жертв для свята Перуна" (12 липня), "свято Перуна" (20 лип-
ня) та інші [18, с. 657], які відзначалися до ХІХ ст. Цікаво, що свято Різдва до цього 
календаря не входило, а, отже, було пов’язане з чимось іншим. Це могло бути, на-
приклад, відзначення зимового сонцестояння, яке стало основою міфів про вмирання 
та народження сонця, що, можливо, власне й започаткувало "поганське" свято "коля-
ди". Заперечивши походження назви "Коляда" від Calendae, Микола Костомаров ви-
водив її від коло, колесо, круг сонця. Учений писав, що "Різдво – свято, яке відзнача-
ли наші предки взимку в той час, коли сонце досягало мінімуму своєї сили і 
поверталося знову на весну. Корені цього свята – в загальнолюдському міфологічно-
му понятті про народження сонця" [13, с. 248]. Тому закономірно, що в колядкових, а 
також весняних обрядах відобразилися погляди про оживання сонця і природи, а в 
купальських та осінніх обрядах – умирання сонця і природи.  

Із прийняттям християнства язичницьким віруванням оголосили війну, однак 
первісний світогляд, первісне пошанування природи не могли одразу зникнути. Старі 
погляди і розуміння навколишнього світу важко й повільно замінювалися новими, які, 
набуваючи християнської форми, у своїй основі залишалися "поганськими". Прикла-
дом цього може бути колядка:  

Що ж нам було з світа початка? 
                                        Боже ж наш! 
Не було нічого, їдна водонька. 
На той водоньці їдне деревенько. 
На тім деревеньку шовкове гніздо. 
А в тім гніздечку три голубоньки, – 
Не три голубоньки – три ангелоньки. 
Юшся впустили в глубокоє море – 
В глубокоє море, на самоє дно, 
Винисли нам три пожитоньки: 
Перший пожиток – возимо жито, 
Возимо жито людям на хлібець; 
Другий пожиток – яру пшениченьку, 
Яру пшениченьку на проскіроньки 
До служби божей до церковоньки; 
Третій пожиток – зелену траву, 
Зелену траву для худобоньки [25, с. 119]. 
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 Як бачимо, тут паралельно вживаються вирази "три голубоньки" і "три ангелонь-
ки". Сакральне число "3" з язичницької традиції перейшло у християнську і в ній уже 
символізувало святу Трійцю: Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Святий Дух. Цікавим є також 
образ "шовкового гнізда" в колядці, який, ймовірно, символізує перше ядро світу, пер-
вісний вогонь, що дає творчу силу "голубам-деміургам" [21, с. 246-247].  

 Ще один зразок накладання на матрицю первісного дерева елементів християнс-
тва знаходимо у колядці, яку у своїй праці "Замітки праслов’янські релігійні та етичні 
легенди" наводив Михайло Драгоманов:  

Як то було в прежде віка, зачатє світа, 
– Вигравало синєє море; 
На синьому морі стояло три явори, 
На тих яворах три кріслечки, 
На першім кріслі сам Господь сидить, 
На другім кріслі святий Петро. 
На третім кріслі святий Павло. 
Рече Господь до святого Петра: 
– Порни, Петре, на дно в море, 
Достань, Петре, жовтого піску, 
Та посій по всему світу; 
Сотвори, Петре, небо і землю, 
Небо зі звіздами, землю з квітками [8, с. 274]. 

 У цьому прикладі виразно збережені сакральні молитви космогонічного міфу, 
однак сакральність дерева сублімується у святість деміургів. Дерево вже не само-
достатнє: на ньому живе Господь Бог, а тому цінність дерева зростає. 

 На стародавніх малюнках і вишивках світове дерево іноді зображується переки-
нутим. Таким воно відтворюється і в деяких колядках, наприклад: 

А в тій церковці три гроби стоїть. 
А в першому гробі Сус Христос лежить, 
А в другому гробі святий Ілія, 
А в третьому гробі свята Марія. 
Над Сусом Христом свічі палають, 
Над Ілійою свічі палають, 
Над Марією рожа процвіла. 
А з тої рожі вилетів пташок. 
Не є то пташок, то Божая сила, 
Що по всьому світі людей розмножила [23, с. 12]. 

Церква (міфічна) символізує світове дерево, три гроби з Іллею, Марією та з Ісу-
сом Христом уособлюють першу прарідню на небі, хоча логічно мали б міститися в 
землі, й водночас означають три астральні світила. 

Такі колядки із вкрапленням християнських елементів містять трансформовані 
образи християнських святих, що зовсім не зменшує цінність твору, а навпаки – додає 
йому особливого колориту. 

 Ксенофонт Сосенко у праці "Культурно-історична постать Різдва та Щедрого ве-
чора" писав: "Староукраїнські колядки мають в першій мірі характер культово-релі-
гійний, з кількома варіантами релігійного культу відповідно до культурно-історичної 
еволюції в українського народу. Основою цього культу є ідея почину світу і його Твор-
ця" [21, с. 218]. Тому закономірно, що серед зафіксованих на Поліссі текстів колядок – 
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цих ілюстрацій до "культурно-історичної еволюції" нашого народу – найпоширеніши-
ми є зразки, що поєднують язичницькі та християнські елементи. Наприклад: 

Ой там у селі церкву робили, 
Святий вечор! (повторюється після кожного рядка) 
Церкву робили з штирама дверами. 
З штирама дверима й трома окнами, 
Йа в перше окно сонечко зійшло, 
А в друге окно месяц засвитив, 
А в третє окно голуб улетів [9]. 

 Початок колядки наскрізь міфологічний, бо, крім згадки про церкву жодних 
християнських елементів він не містить. Але у кінцівці твору язичницький мотив, 
який є виявом астрального культу наших предків ("сонечко", "месяц"), накладається 
на відверто християнський – своєрідну суперечку між Господом і св. Петром: 

А в том Дунає Господь купавсє, 
Господь купавсє, з Петром змагався [9]. 

 Отже, згадана колядка є яскравою ілюстрацією явища двовір’я, оскільки основа 
твору залишилася язичницькою, а образи Господа та святих лише ідентифікувалися з 
астральними тілами. 

У своїй праці "Українські колядки" Олена Пчілка також подала низку цікавих тек-
стів колядок (вона назвала їх "колядками-легендами"), в яких з’являються уже хрис-
тиянські мотиви. У цих творах мова йде про ремінісценції з українських язичницьких 
міфів, легенд, переказів про створення світу, небесні світила-божества і сили природи 
(сонце, місяць, зорі, дощ) тощо. Серед них: "Ой там на горі світлонька стоїть", "Чи 
дома єси, господареньку", "У полі, полі церковця стоїть", "Ой там на горі древо руба-
ють" та ін. [17, с. 133-156].  

Це закономірно, бо, як зазначав Микола Сумцов, завдання колядок полягає "пере-
важно у прославленні сил і явищ природи. Головну роль у них відіграє сонце… У ко-
лядках землеробство залежить від сонця і дощу" [22, с. 99].  

Аналогічну думку згодом висловив і Михайло Грушевський [6, с. 173], зазначаю-
чи, що мотиви гостювання сонця, місяця, дощу у світлиці господаря мають спільне 
походження, спільне генеалогічне "дерево життя", що підтверджує колядка, взята з 
дослідження Олени Пчілки: 

Ой там на горі світлонька стоїть. 
                                     Ой дай, Боже! 
А в тій світлоньці троє віконців: 
В першім віконці – яснеє сонце, 
В другім віконці – ясненький місяць, 
В третім віконці – дрібненький дощик. 
Чим же ся похвалить яснеє сонце? 
– Ой як я зійду рано на зорі, 
То врадуються гори, долини, 
Гори, долини і весь мир на землі. – 
Чим ся похвалить ясненький місяць? 
– Ой як я зійду темной ночі, 
То врадується весь звір у лісі, 
Весь звір у лісі і гість в дорозі, 
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Гість у дорозі і риба в морі. – 
Чим ся похвалить дрібненький дощик? 
– Ой як я впаду три рази на яр. 
То врадується жито, пшениця, 
Жито, пшениця, всяка пашниця – 
Ой дай, Боже! [17, с. 133] 

 Звичайно, твір має винятково язичницьке наповнення. Цікаву контамінацію язи-
чницьких та християнських мотивів знаходимо у колядці "Чим похвалишся, ясне 
соненько", записаній 2002 року в Ратнівському районі на Поліссі. На жаль, початок 
твору втратився, проте добре збереглася середина та кінцівка колядки:  

Чим похвалишся, ясне соненько? 
Святий вечір, ясне соненько! 
– А як я зійду в неділю рано, 
То зрадується мир християнський, 
Мир християнський та й Мале Дитя. – 
Чим похвалишся, ясний місяцю? 
– А як я зійду темной ночі, 
То зрадується гість у дорозі, 
Гість у дорозі, товар у возі. – 
Чим похвалишся, святоє Гілля? 
– А як я зійду три рази в маї, 
То зрадується все добро землі: 
Жито, пшениця, всяка пашниця [10]. 

Як бачимо, обидва твори мають поетичне обрамлення з рефренів: "Ой дай, Боже!" і 
"Святий вечор!". Явище диглосії виявляється в елементах, які наведені в таблиці: 

Сонце похваляється, що зійде:  
– рано на зорі – в неділю рано 
Від сонця врадуються:  
 – гори, долини, 
Гори, долини й весь мир на землі 

– … мир християнський 
Мир християнський та й Мале Дитя 

Третім хвалиться:  
– дрібненький дощик – святоє Гілля 
Хвалиться, що:  
– впаде три рази на яр. – зійде три рази в маї, 

То зрадується все добро землі. 

Отож, у першому тексті сонце пов’язується з ранньою зорею, а в другому – з не-
ділею (святковий день у християн). Сонце у колядці, яку записала Олена Пчілка, вті-
шить "весь мир на землі", природу розбудить, а в іншій – "мир" уже християнський та 
ще й Мале Дитя (ймовірно, новонародженого Ісуса Христа). І, звичайно, незапереч-
ним фактом є заміна "дрібненького дощику" у другому варіанті колядки "святим Гіл-
лям" або Іллею. Оскільки св. Ілля перебрав на себе риси язичницького бога Перуна, 
то й не дивно, що він замінив саме дощ, а не сонце чи місяць. Текст колядки повністю 
підтверджує думку, що св. Ілля – це дощ, бо також "зійде три рази в маї" і від нього, 
як і від дощу, який характерний для травневої погоди, "врадується жито, пшениця, 
всяка пашниця".  
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 У праці Олени Пчілки "Українські колядки" знаходимо ще один текст, у якому 
назви сил природи замінено іменами святих, які однак повторюють дії своїх "стихій-
них товаришів".  

Ой там на горі древо рубають, 
Древо рубають, церкву будують. 
У тій церковці престоли стоять, 
А на престолах три святці сидять: 
Перше святце – святий Микола, 
Друге святце – святе Юрія, 
Третє святце – сам Бог небесний. 
Що перший казав – святий Микола: 
Ой як я схочу, то й поморожу 
Гори, долини, поля, діброви; 
Що другий казав – святе Юрія: 
Ой як я схочу, то й зазеленю 
Гори, долини, поля, діброви; 
А третій казав – сам Бог небесний: 
Ой як я схочу, усе розморожу, 
Все розморожу і обігрію, – 
Гори, долини, поля-яриці, 
Поля-яриці, жита-пшениці [17, с. 136].  

Церква у цій колядці постає як домівка сил природи, пристанище сонця, місяця та 
дощу і аж ніяк не має християнського значення у традиційному її розумінні. 

Наші предки, можливо, не до кінця розуміли суть і роль церкви, християнських 
звичаїв та Бога. Їм подобалося нове, яке водночас і лякало. Тому люди спробували 
поселити в християнську церкву своїх старих богів, а пізніше, маючи на увазі сили 
природи, називали їх так, як наказували "святі отці". Отже, форма віри змінилася, але 
суть переважно залишалася тією ж: українці не хотіли забувати і топтати усе, у що 
вірили їх предки століттями, але водночас боялися гніву нового Бога. Це можна поба-
чити в карпатській колядці "Ци дома биваш, пан господар", в якій органічно зли-
ваються язичницькі і християнські мотиви: спочатку славляться старі боги, а потім 
заперечується їхня могутність і врешті головним над усією природою стає християн-
ський Бог. 

За твоїм столом трої гостейки, 
Гостейки трої, не єднакії. 
Один гостейко – светле сонейко, 
Другий гостейко – ясне місячок, 
Третій гостейко – дрібен дожджейко. 
Сонейко гварит: "Ніт, як над мене, 
Як я освічу гори, долини, 
Церкви-костели і всі престоли". 
Ясен місячок: "Ніт, як над мене! 
Як я освічу темну нічейку, 
Возрадуються гості (купці) в дорозі, 
Гості в дорозі, волойки в возі". 
Дробен дожджейко: "Ніт, як над мене! 
Як я перейду три рази над яр, 
Три рази на яр місяця ярця (травня), 
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Возрадуються жита, пашниці, 
Жита, пашниці, всі яриниці". 
Ніт, як над тебе, великий наш Боже! 
Ти кажеш місяцю: "Світи всему світу!" 
Ти кажеш сонейку: "Світи всему світу!" 
Ти кажеш дожджейку: "Мочи суху землю!" 
Роди, Боже наш, жито, пшеницю, 
Жито, пшеницю, усяку пашницю [11, с. 29-30].  

Цей текст свідчить про прямий перехід до усвідомлення великої сили християн-
ського Бога, який не відповідає за якусь окрему галузь (як, наприклад, Перун), а ба-
чить, чує і охоплює весь світ, у тім числі потойбічний, реальний і духовний. 

Врешті стає зрозумілим, чому люди надають йому перевагу, адже бояться страху 
потрапити у Божу немилість, однак у душі не полишають віри у прабатьківських бо-
гів, які багато років "сприяли" щастю, добробуту, урожаю. З цього приводу Іван Огіє-
нко (Митрополит Іларіон) писав: "Стародавня віра давала нашим предкам усю реаль-
ну філософію всього біжучого життя, навіть її поезію, усе повне розуміння – хоч і 
неправдивих з нового погляду, – життя й довколишніх явищ природи; ця народна фі-
лософія вироблялася довгими віками, увійшла в плоть і кров наших предків, а тому 
легко й відразу забутися не могла" [14, с. 313]. Але ж у чому все-таки полягала адап-
тація до нової віри?  

Християнські свята запроваджувалися в ті ж дні, що і дохристиянські, а це сприя-
ло їх легкому сприйняттю та водночас було і причиною двовір’я: народ приходив мо-
литися на те саме місце, де він і раніше молився, у ті самі дні, а тому й надалі зали-
шилося шанування лісів, великих дерев, річок, колодязів, озер, джерел, криничок, 
пагорків, гір, на що скаржилося тодішнє духовенство. Тому й нові християнські хра-
ми почали будувати на тих самих місцях, де раніше були капища, де стояли ідоли, 
поганські храми. Як зазначав Митрополит Іларіон, князь Володимир на тому місці, де 
стояв у Києві Перун, поставив церкву на честь святого, ім’я якого він отримав при 
хрещенні – св. Василія [14, с. 325]. 

Варто зауважити, що засвоєння системи й окремих елементів християнського ка-
лендаря народною культурою не зовсім було процесом заміщення, а й процесом пере-
кладу з однієї мови на іншу, що супроводжувався еквівалентними заміщеннями окре-
мих елементів, різноманітними операціями переоформлення, переосмислення. 
Водночас це був рух односторонній – з мови язичницької на мову християнську чи з 
мови "своєї" на "чужу". Водночас це процес набагато складніший, ніж, наприклад, 
переклад мови "чужої" на мову "свою".  

Цікаво, що задовго до прийняття християнства в українців були слова на зразок: 
Господь, молитва, молитися, небо, рай, пекло, гріх, жертва, храм, свято, святий та ін. 
Їх не могли замінити грецькі відповідники, у старий термін вливалося нове розумін-
ня, але сам термін залишався [14, с. 85]. 

Постає питання: до якої традиції віднести свято Різдва? Що воно означає? Відпо-
відь може бути двоякою. В обох традиціях це означає народження. З одного боку – 
Ісус Христос, а з іншого – божество народженого Сонця. Чи, може, це одне і те ж? З 
цього приводу можна звернутися до джерел, якими для фольклориста є, звичайно, 
народнопоетичні тексти. 

У збірнику "Колядки і щедрівки" Володимира Гнатюка знаходимо таку колядку: 

Йа у лісі, у лісі, йа у медоборі, 
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                                      Дай Боже! 
Блудили блудці сімсот молодців; 
Приблудили си ид цему двору, 
До сего двору та й веселого. 
Йа в цего газди двори вметені, 
Двори вметені, столи встелені, 
Ой по застіллю самі святії,  
Самі святії та й веселії. 
Бо й межи ними одного нема, 
Й одного нема, святого Петра: 
Ти, святий Петре, послужи для нас, 
Ой послужи для нас на сьижінь землі, 
На сьижінь землі по святе Різдво. 
Ой пішов Петро по святе Різдво, 
Його перейшло сиве голуб’є.  
Бо святий Петро ся засоломив (перелякав), 
Бо й тому зи рта поломінь пішла, 
Ой бо із очей іскри скакали. 
Ба святий Петро назад си вернув, 
Ой він приходив межі святії: 
Ти, святий Петре, чого си вернув? 
– Мене перейшло сиве голуб’є, 
Ой йа того си перепудив, 
Тому зи рота поломінь пашить, 
Тому із очей іскри скакали. 
Ти, святий Петре, то святе Різдво! 
Ой ми устаньмо та й уклонім си, 
Господу Богу та й помолім си [4, с. 19-20]. 

Тут Різдво має вигляд голуб’яти, а голуби в космогонічних колядках є символами 
духовного єства і творчої сили. Цікаво, що з рота й очей того голуба пашіло полум’я 
та вилітали іскри. Отже, це був активний вогонь. Примітно, що святого Петра поси-
лали на "сяжень землі", під землю, в якій, за народними віруваннями, міститься во-
гонь. Цей вогонь мав Божі прикмети, тобто міг мати творчу силу, щоб спричинити 
різдво світу. Тому його символічно назвали Різдвом.  

Інший варіант колядки на таку ж тему подав Павло Чубинський: 

А всі святії ослоном сіли – 
                            Ой дай, Боже! 
Тільки нема святого Різдва. 
Рече Господь святому Петру: 
Петре, Петре, послуго моя,  
Піди принеси святе Різдво! 
Но вийшов Петро як на півдороги – 
Здибало Петра чудо-чуднеє, 
Чудо-чуднеє, вогнем страшнеє! 
Петро жахнувся, назад вернувся. 
Рече Господь до святого Петра: 
Ой Петре, Петре, послуго моя, 
Чом ти не приніс святеє Різдво? 
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– Ой здибало мене чудо-чуднеє, 
Вогнем страшнеє,  
А я жахнувся, назад вернувся! 
– Ой не єсть то, Петре, ніяке чудо, 
А то єсть святе Різдво. 
Було єго взяти, Петре, на руки, 
Сюди принести, на стіл покласти. 
Зрадовали би ся сі святії, 
Що перед ними Різдво сіло [26, с. 351]. 

Як слушно зауважив К.Сосенко, у тексті не згадується про Різдво Ісуса Христа. У 
цьому випадку "Різдво" – це "міфологічна постать, що орудує силою природи. Сила 
природи іде тут на поклик Господа, хоч св. Петро цього не зрозумів. Вона має спов-
нити свою місію – сотворення світу" [21, с. 58-59]. Отже, колядка засвідчує, що Різд-
во – це щось конкретне, його можна на руках принести і покласти перед святими. Це 
очевидно суперечить ідеї Різдва як процесу народження.  

Олена Пчілка подала тексти колядок, в яких Різдво пов’язане з квіткою. У пер-
шому варіанті йде мова про народження Христа з рожі: 

Ой там на горі церковця стоїть, 
З трьома вікнами, з трьома дверями, 
А у церковці престоли стоять, 
За престолом святії сидять: 
За першим столом сидить Сус Христос, 
За другим сидить святе Ілія, 
За третім столом Діва Марія. 
Над Сусом Хрестом янгол співає, 
Над святим Іллем свічка палає, 
Над Марією рожа процвіта, 
А з теї рожі та вилетів птах, 
Полетів же він попід небеса, 
Єму небеса розтворітеся, 
Усі янголи поклонітеся [17, с. 148-149]. 

Ймовірно, рожа закріпилася в колядках через співзвуччя зі словом Різдво. Існують 
і колядки, в яких символом Різдва є квітка без будь-якого зв’язку з Дівою Марією. 
Важливо, що одним із символів сонця, за народними уявленнями, є також квітка. 

На Йордані тиха вода стояла, 
Там Пречиста свого сина купала; 
А скупавши, в пелюшечки вповила, 
А сповивши, в василечки вложила. 
Над ним воли своїм духом дихали, 
А янголи над ним пісні співали. 
Туди ішло та три царі на зорі, 
А принесли йому три дари дорогі: 
Що перший цар його золотом дарував, 
А другий цар святим Рожеством назвав, 
А третій цар золоту квітку дав. 
То ж не квітка, то ж святе Рожество 
Всьому миру воно радість принесло [17, с. 149-150]. 
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Колядка повністю адаптована до української традиції і зберегла лише порядок 
дій, зафіксованих у біблійних переказах про народження Христа. Споконвіку жінки в 
Україні купали своїх дітей в любистку і васильках та клали їх до колиски маляти: "А 
сповивши, в василечки вложила". Та й подарунки, які принесли царі, не відповідають 
християнським канонам (миро, ладан), бо це – золото, найменування "святим Різдвом 
назвав", і золота квітка. А на місці Йордані могла бути назва й іншої ріки, наприклад, 
Дунаю.  

Колядки також пов’язують домашнє свято і добробут із гостюванням святих. Не-
бесні гості користуються земною гостинністю і святкують разом з людьми.  

…Одчиняй ворота. 
Бо до тебе йдуть три гости з неба. 
Ой перший твій гість – сонце яснейке, 
А другий твій гість – місяць яснейкий, 
А третій твій гість – дощик друбнейкий. 
Ой славне, славне сонце яснейке, 
Як воно зуйде в неділю рано, 
То зрадуїця світ кружинецький. 
Ой славний, славний місяць яснейкий, 
Ой як він зуйде та й опівночи, 
То зрадуїться гість у дорозе. 
Гість у дорозе худоба в возе. 
Ой славний, славний, дощик друбнейкий, 
Ой як він паде в місяце маю, 
То зрадуїця жито-пшаниця, 
Жито-пшениця й всяка пашниця [15, с. 106-107]. 

На першому місці тут бачимо життєдайну силу землі – "сонце яснейке". Його 
благають, шанують, славлять, зустрічають як найдорожчого і найулюбленішого гостя. 
Люди вірять, що воно "зрадує світ кружунецький". Примітно, що в міфологічних ві-
руваннях сонцеві відводилася особлива увага; перед ним благоговіли, йому сповіда-
лися, вважаючи найвищим покровителем усього живого на планеті. Схід сонця зна-
менує початок дня, тобто життя, а його захід – ніч, тобто темряву і морок. Часто 
сонце називали царем неба, в якого є родичі: місяць – молодший брат і зорі – його 
діти. Коли світило спочиває, його підмінюють родичі; вночі саме вони освітлюють 
поверхню землі. 

Другий гостонько – "місяць яснейкий". Наші предки добре знали, що місяць не 
дорівнює сонцеві, і що це другорядна сила, але й вона людині потрібна, бо дає світло 
вночі, заспокоює людину серед темряви. Первісні люди боялися ночі, бо це пора не-
безпек, тому місяць був опікуном подорожніх. У багатьох випадках місяць відігравав 
більш вагому роль, ніж сонце. До нього звертались як до живої особи; протягом чоти-
рьох тижнів – від його "народин" і до "смерті" – селяни стежили за його фазами і від-
повідно регулювали свою виробничу діяльність.  

Третій гість – "дощик друбнейкий". Це сила, без якої неможливий розвиток рос-
линності, яка годує людей та тварин. І найдорожчий дощ для хлібороба не громовий, 
а саме "друбнейкий" весняний, коли хліби розростаються перед колосінням. Від пер-
ших весняних дощів значною мірою залежить доля врожаю. 

Господарські, любовні і навіть військові мотиви як основа колядної тематики 
розвиваються в образах гостини небожителів – Бога, Спаса, Пречистої, Святих або 
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Сонця, Місяця і Дощика у господарів. Таким способом реалізується величання, яке є 
головним у колядковій традиції. Возвеличення господаря завдяки приходу "поваж-
них" гостей інколи виражалося у самому факті гостювання святих та допомозі в гос-
подарських справах. У праці "Різдво Христове в поході віків" Іларіон Свєнціцький 
навів такі приклади: Господь сам приходить до ґазди "на порадойку – його обору лі-
чити: тепер у три ряди, на рік у чотири" або "радість Божу, любу посилає: коровки 
отелилися, кобилки пожеребилися, овечки покотилися, пчолоньки пороїлися", ластів-
ка звіщає про це челядь. "Господь за плужком ходить, Мати Божа сім’ячко носить"; 
"сам Господь оре, Петро поганяє – Богородиця насіння носить"; "Іванів плужок най-
раніше вийшов – усі святі біля волів пораються" [19, с. 154].  

Щедрівка переважно має практичний характер – прославлення господаря та пло-
дів його важкої праці. Але щоб надати текстові сакральності та піднесеної урочистос-
ті, в нього іноді вплітають біблійні персонажі:  

Ой у полі плужок плужить, 
Щедрий вечор, добрий вечор. 
Добрим людям на здоров’є. 
За тим плужком Господь ходить, 
А Пречиста обід носить, 
Обід носить, Бога просить: 
– Роди, Боже, цеє жито, 
Щоб на колос – колосисте, 
А на ядра – ядернисте [3, с. 7]. 

Таке змалювання подій у творі, коли люди сприймали святих як звичайних, рів-
них собі, які також працюють і виконують обов’язки господаря та господині, Іван Де-
нисюк називає "наївним реалізмом". 

Проблема проникнення християнських елементів у колядки і щедрівки простежу-
ється на рівні стилю, а зміна так званих loci communes ("світ кружинецький" на "мир 
християнський" і т. д.) відбулася і на рівні персонажів. Тому закономірно, що Сонце, 
Місяць, Дощик замінюються відповідно Господом, святими, Іллею. Отже, відбулося 
накладання моделей, що внаслідок синтезу спричинило оригінальний колорит пісень 
зимового циклу. 

Проблема християнських елементів особливо яскраво і гостро постає тоді, коли 
йдеться про колядки та щедрівки, адже саме вони "законсервували" чи не найбільше 
рис первісного світогляду українця.  
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Писемних джерел з докняжої та княжої доби в історії українського народу 
збереглося порівняно небагато. Літописні згадки майже не містять відомостей 
про інститут лицарства (рицарства), більше відомий у країнах Західної Європи. 
Суттєвим доповненням до писемних джерел є фольклорний матеріал. Розгляну-
то один із найархаїчніших українських фольклорних жанрів, жанр колядки, який 
зберіг до нашого часу як самі назви "лицарство" і "рицарство", так і деталізацію 
цього поняття. 

Ключові слова: колядка, княжа доба, лицарство, дружина. 
 
Кілька століть учені-фольклористи, досліджуючи різноманітні фольклорні жанри, 

намагаються з’ясувати давність нашої народної поезії, ідентифікувати відображені у 
ній історичні та культурно-побутові явища і реалії. У руслі цих досліджень українські 
колядки та щедрівки було виокремлено як такі, що містять нашарування декількох 
культурно-історичних пластів. Особливе зацікавлення, зокрема, викликає епоха перед-
княжої та княжої доби.  

Названі проблеми у своїх дослідженнях порушувало багато науковців, зокрема  
Олександр Потебня [18], Олександр Веселовський [3], Олена Пчілка [19], Микола 
Сумцов [21], Іларіон Свєнціцький [20], Філарет Колесса [14], Михайло Возняк [5], 
Олекса Воропай [6], Степан Килимник [13], Людмила Виноградова [4], Іван Денисюк 
[9; 10] та ін. 
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Одним із перших намагався віднайти у народнопоетичних текстах залишки дав-
ньоруського героїчного епосу Михайло Драгоманов. Цій темі присвячено реферат 
ученого "Відгук лицарської поезії в руських народних піснях" [11]. 

У 1874 р. Михайло Драгоманов і Володимир Антонович видали знамениті "Исто-
рические песни малорусского народа", у передмові до яких наголосили на наявності у 
колядках та щедрівках реалій князівського та дружинного військового побуту [1].  

Колядкові мотиви з передкняжої і княжої доби проаналізував у своїй "Історії 
української літератури" Михайло Грушевський. Із текстів колядок він виокремив ти-
пові образи, які вказують на дотичність до того чи іншого обряду, звичаю, епохи. 
Учений зазначав: "По духу і типу героїчні оповідання колядок близько підходять до 
фрагментів дружинної поезії, включених у наше літописання […]. Ряд спільних пое-
тичних оборотів помічаємо в сих дружинних мотивах колядок і в "Слові о полку Іго-
ревім" […]. Ряд мотивів повторюється в циклі билиннім […]" [8, с. 260-261]. Попри 
це, за словами М.Грушевського, мусимо пам’ятати, що з часом ці героїчні мотиви 
стяглися, спростилися й збідніли, бо звелися головно до теми про сватання або стали 
заспівами до величань. Нам залишились лише фрагменти старої героїчної поезії, яка 
зазнала впливу пізніших історико-культурних нашарувань, трансформувалась в інші 
жанрові різновиди або виринула за нових історичних обставин [8, с. 262].  

Окремі релікти лицарської та билинної поезії у фольклорних текстах, зокрема у 
колядках, розглянув І.Денисюк. Порівнюючи елементи дружинної та билинної поезії 
з літописними пам’ятками, дослідник переконливо довів, що народна поезія заховала 
в собі залишки старої лицарської поезії [9; 10]. 

Учені-фольклористи, як правило, зосереджували свою увагу на встановленні 
архаїчності жанру колядок, на виокремленні основних колядкових мотивів та аналізі 
художньо-образних особливостей колядкових текстів. Винятково у цьому аспекті во-
ни розглядали й заховані у колядках релікти героїчного епосу, не зупиняючись на 
проблемі існування лицарства як історичного явища часів Київської Русі. 

Інше спрямування мають праці з окресленої проблематики учених-істориків. 
Предметом їхнього дослідження є, власне, лицарство як явище, а колядковий матеріал 
для них – лише одне із допоміжних джерел. Зокрема, 1994 року побачила світ ґрун-
товна праця Леоніда Залізняка "Нариси стародавньої історії України" [12]. Два її роз-
діли присвячено дослідженню історичних коренів зародження українського козацтва 
як різновиду європейського лицарства і становленню українського лицарства княжої 
доби та козацьких часів. 

У 2004 р. вийшла друком книга Юрія Фігурного "Історичні витоки українського 
лицарства" [22]. Досліджуючи зародження і розвиток козацької традиційної культури 
та національного військового мистецтва, автор не оминає увагою стародавніх елемен-
тів традиційної культури українського козацтва: вишкіл молодих воїнів, традиції 
воїнів-"звірів", культ коня, витоки козацького культу шаблі, червоний колір у симво-
ліці українського козацтва, інститут побратимства у козаків, лицарський кодекс та ін. 

Мета пропонованої статті – певною мірою об’єднавши підходи фольклористів та 
істориків, довести, що не лише на заході Європи, а й на теренах України у княжі часи 
лицарство існувало як окремий соціальний стан. Ставимо перед собою завдання, спи-
раючись на результати історичних досліджень, знайти і вичленувати у текстах коля-
док ті фрагменти історичної епохи, які свідчать про належність дружинників княжого 
війська до лицарського стану (у колядках вдалося виявити й терміни рицарство 
[25, с. 65] та лицарство [24, с. 32]). 
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Насамперед проаналізуємо погляди істориків на генезу інституту лицарства. За 
словами Л.Залізняка, європейське лицарство, як і дружина київських князів та україн-
ське козацтво, успадкувало традиції чоловічих військових громад стародавніх індо-
європейців. З розпадом Римської імперії знатні римляни оточували себе особистими 
охоронцями, і їхній приклад наслідували вожді варварських племен Європи. Вони 
формували свої дружини з професійних воїнів-берсеркрамів, котрі зустрічались у вій-
ськових ватагах аж до Х ст. Римський історик Тацит (І ст. н. е.) описує ці ранньо-
лицарські ватаги так: "Вожді комітатів змагаються, щоб мати найхоробріший і най-
численніший почет [...]. Вожді і рядові дружинники шукають війни. Великий почет 
неможливо утримувати в мирний час, бо його члени вимагають подарунків і нагород 
(бойових коней, зброю). Тривалий мир змушує воїнів переходити до інших вождів, 
що ведуть переможні війни [...]. Вождем комітату ставали не завдяки благородному 
походженню, а через особисту доблесть" [12, с. 165]. Л.Залізняк також стверджує, що 
"лицарство як історичне явище змінювалось як у часі, так і в просторі. Тобто за 2 
тис. років своєї історії лицарство пройшло кілька етапів розвитку і в кожній країні 
набувало своєрідних форм" [12, с. 164]. 

Про формування професійних дружин у Київській Русі першу згадку знаходимо у 
"Повісті минулих літ". У її Іпатіївському списку читаємо: "У рік 964. Коли князь Свято-
слав виріс і змужнів, став він воїв збирати, багатьох і хоробрих, бо й сам був хоробрий і 
легкий. Ходячи, яко пардус, багато воєн він чинив" [17, с. 38]. Зрозуміло, що термінів 
"лицарство" або "рицарство" літопис не подає, водночас знаходимо вказівку на еліт-
ність Святославової дружини, адже він добирав лише "хоробрих воїв". 

Професійним дружинам, закономірно, повинні були передувати менш формалізо-
вані утворення. Згадок про це літописи не подають, натомість колядковий матеріал 
ними рясніє. Зокрема, у колядках трапляються ватаги: 

– кількістю 700 осіб: "зібрав він хлопців сімсот молодців" [29, c. 43], "збиремо 
женціу сім сот молодціу" [23, с. 128], "зустріло єго сімсот козаків" [31, с. 59], "блу-
дило блудців, сімсот молодців" [25, с. 96];  

– кількісно неокреслені: "там збиралась рада – мужиків громада" [33, с. 41]; "іш-
ли молодці рано з церковці, раду радили молодецькую" [30, с. 64]; "ішли молодці рано 
з церковці, ой ішли, ішли, раду радили" [30, с. 64]; "выйшли молодці рано з цирьковці. 
Та й стали собі раду радити все єннакую" [35, с. 39-42]; "Ой під вербою, під зеленою 
стояла рада, хлопців громада" [25, с. 97]. 

Що "сімсот хлопців" є парубоцькою ватагою, зауважив ще М.Грушевський: "Сім-
сот молодців", котрі в однім випадку, як ми бачили, з такою ж громадою сімсот дівчат 
стають до роботи у господаря-громадянина, іншим разом пускаються добувати дівчи-
ну для свого товариша, іншим знов – рішають залишити женихання з дівчатами, вжи-
ти свої засоби на воєнну екскурсію і пускаються "долі Дунаєм під Царгород", – се 
просто парубоцька верства, а не якийсь організований воєнний полк дружини, яким 
він уявлявсь давніше. Тому се "молодці", а не вояки різного віку – як у пізнішій дру-
жині" [8, с. 245]. Це ще не княже військо, як можемо бачити пізніше, а просто "това-
риство", група другів-молодців, молодецька громада, парубоцька верства, така, яку 
стрічаємо у різних примітивних народів [8, с. 245].  

За свою службу члени молодецької громади хочуть: 
– платні і нагород: "по ясній стрілці, по красній дівці" [30, с. 64]; "по коникови.., 

по одні стрільбі.., по одні шабли" [24, с. 33-34]; "на рік по сто червоних" [30, с. 64]; 
"гроші нелічені, коні неїжджені, поля неміряні" [23, с. 159-160]; "по сто червоних; по 
шапойці, тай по круглойці" [35, с. 39-40]; "по сто червоних, по коникові, по шабельці, 
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по парі суконь, по шапочці, по панночці" [25, с. 97]; "по ворон-коню, по в’язці сіна, по 
шаблі срібній" [25, с. 96];  

– війн і грабунків: "Пусти нас пане, в Польщу на війну, в Польщу на війну під ко-
ролівну" [30, с. 44]; "Німецьку землю ми звоюємо, и звоюємо, и зрабуємо, ми заберемо 
сиві коники; та зрабуємо волоську землю, та заберемо сиві волики; ...на москоускую 
[...] там заберемо усе здобиченьки, сукна не міру – грошей не ліку" [24, с. 33-34]; 
"Пусти нас, пане, у невір-землю! Пустимо стрілу, як грім по небу, пустимось кіньми, 
як дрібен дощик, блиснем шаблями, як сонце в хмарі!" [25, с. 98]. 

Інколи пан сам завойовує три землі і забирає собі здобич, але це, очевидно, вже 
пізніше нашарування, коли князівська дружина ніби залишається на задньому плані, а 
возвеличується князь: "З Волощини йде, волики веде, з Німеччини йде, коники веде, з 
Туреччини йде, грошики несе" [30, с. 54]; "Ой бо він їздиу Львіу розбивати, Львіу роз-
бивати, крам забирати" [23, с. 231-232].  

Та все ж, зрозуміло, що у воєнних походах князь не міг обійтися без дружини. 
Натомість за службу він повинен був дбати про її добробут та вигоди. Літопис опові-
дає про Володимира Великого, який був дуже ласкавий з дружиною, годував її, обда-
ровував так, що дружинники почали вже вередувати, і як понапивалися, нарікали на 
князя: "Біда нашим головам, кажуть нам їсти дерев’яними ложками, не срібними". 
Коли Володимир про це почув, наказав повиковувати срібні ложки і сказав так: "За 
срібло й злото я дружини не добуду, але з дружиною добуду й срібло й злото". Пізніші 
князі наслідували Володимира в цій щедролюбивости супроти дружини [15, с. 16]. 
Так, у колядці "гордий панок, білий молодчик" обіцяє слугам (що, очевидно, також є 
пізнішим вкрапленням, а первісно, мабуть, було – громаді чи дружині):  

Та слуги мої, годіте мені, 
Та годіт мені по годиночці, 
Я вам виплачу все симбрилочку: 
Шо то я вам по коникови, 
Шо то я вам дам по одні стрільбі. 
Шо то я вам дам по одні шабли [24, с. 33-34]. 

Якщо ж пан неспроможний заплатити, дружина переходить до заможнішого гос-
подаря. У Початковому літописі читаємо: "Після цього сказали варяги Володимиру: 
"Се город наш, бо ми здобули його. Тому хочемо ми взяти окуп із них по дві гривні з 
чоловіка". І мовив їм Володимир: "Пождіте з місяць, поки вам куни зберуть". І ждали 
вони місяць, і не дав він їм [окупу], і сказали варяги: "Обдурив ти єси нас. Так що 
покажи нам путь у Греки". І він сказав їм: "Ідіте" [17, с. 47]. 

Рівність членів ватаги передбачала взаємоповагу, а тому всередині неї поширюва-
лося побратимство, яке згодом, у козацькі часи, стало масовим [12, с. 165]. Обряд 
побратимства у скіфів описував ще Геродот (V ст. до н.е.): "До великої глиняної посу-
дини вливають вина і змішують з кров’ю тих, з ким укладають союз, уколовши ши-
лом або дряпнувши шкіру ножем. По тому занурюють у посудину меч, стріли, сокиру 
і спис. Як це зроблять, промовляють довгу молитву, а по тому п’ють із чаші" [7, с. 51]. 
Очевидно, щось схоже мало би бути й у слов’ян. 

Відображення елементів обряду побратимства ранньолицарської доби у колядках 
не збереглося. Єдиний фрагмент, ймовірно, з тих часів знаходимо лише у колядках з 
мисливським мотивом завоювання дівчини. Парубки чи члени громади називають 
один одного браття, брати: "Збиралася рада – мужиків громада. Радять вони раду 
малу, невеличку: – Ой зробимо, браття, човник золотенький" [33, с. 41]; "Лучком 
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забряжчав, братів пробуджав. – Вставайте, браття, коні сідлайте" [32, с. 33]; "Ішли 
молодці рано з церковці. – Ой ходім, браття, до ковальчиків" [30, с. 64]; "Ой стань-
мо, браття, та порадьмося, та порадьмося, лиш не зрадьмося" [25, с. 96].  

Одним із невід’ємних атрибутів ранньолицарської ватаги було прийняття нових 
членів у гурт, з їх попереднім випробуванням. Зокрема Л.Залізняк стверджує, що "для 
всіх лицарських утворень Європи характерна підготовка молоді, навчання майбутніх 
лицарів. Без сумніву, це розвиток стародавньої загальноєвропейської традиції ініціації 
юнаків у первісних громадах воїнів-вовків. Германці у І ст. н. е. посвячували юнаків у 
воїни лише після певної їх підготовки у чоловічих військових громадах" [12, с. 172]. Ва-
силь Балушок вважає, що германці в організації військової справи і в інших сферах сус-
пільного життя, очевидно, мали досить великий вплив на слов’ян, у тому числі східних. 
Адже слов’янські й германські племена тривалий час були сусідами. У ІІІ-ІV ст. н. е. 
слов’яни на території України входили до складу готського племінного союзу, поста-
чаючи готським королям воїнів. У період Київської Русі до складу княжих дружин 
входило багато варягів. Тому у випадку з дружинними посвяченнями, можливо, має-
мо справу з певним впливом войовничих германців на давніх русичів [2, с. 35].  

Княжа дружина поділялась на старшу (бояри) і молодшу (отроки, або гридні) 
[2, с. 34]. Поділ дружини на вікові категорії відображено й у колядках: "Зібралася ра-
да – стариків громада, а другая рада – молодців громада" [28, с. 42-43]. "Оскільки 
приналежність до дружини була спадщинним правом бояр... то людям, що не належа-
ли до боярської верстви, доступ до дружини був дуже тяжкий... Хиба йно дуже великі 
заслуги й особиста підприємчивість могли людину з низького роду винести в ряди 
дружини" [15, с. 14]. Ймовірно, колядковий герой, котрий їде "добиватись лицарства" 
[24, с. 32], отримує як викуп королівну [24, с. 19; 32, с. 33 і т.п.] чи претендує за вій-
ськову доблесть на королівську дочку і половину царства [30, с. 57], прирівнюється до 
боярського роду.  

Молодша дружина – отроки, також була боярського роду. Вони готувалися до бою 
під опікою князів, а більш досвідчені з них брали участь у легких походах. За словами 
І.Крип’якевича, кожного воїна виховували змалку, а потім він вже сам дбав про те, 
щоб не втратити вправності і постійно вдосконалюватися. "До військового життя під-
готовлювалися вже малі хлопці... Молодий воївник мусів пізнати всякі роди зброї, 
різні способи боротьби та лицарських вправ, мусів навчитися кидати коп’ям, стріляти 
з лука, володіти мечем і шаблею, рубати топором, їздити верхи конем, ходити на лови, 
веслувати, боротися врукопаш" [15, с. 37]. Разом з тим вони були зобов’язані прислу-
говувати старшій дружині, бути посильними, у походах доглядати за кіньми. 

Після завершення навчання військовій справі і дружинним традиціям отроки 
проходили іспит: випробовували їхні навички володіння зброєю, перевіряли фізичну 
підготовку, знання воїнської науки, а також кодексу поведінки й моралі воїна-дружин-
ника [2, с. 41].  

Колядки містять декілька елементів, які можна трактувати як парубоцьке випро-
бування: 

– виїзд на навчання: "Та поїду до царя добиватись лицарства. Хоч лицарства не 
доб’юсь, так я ума наберусь, таточку мій!" [24, с. 32]. Професор С.Килимник цілком 
слушно зауважує, що слова "поїду до царя" є пізнішим нашаруванням, а в первісному 
варіанті, мабуть, було "поїду до князя" [13, с. 52]. Водночас він датує текст колядки 
часом литовського панування [13, с. 52], хоча своєрідна "школа" лицарства була вже 
доволі розвинута у ранньокнязівську добу: "В літописах досить чітко прослідкову-
ються й місця, де під отроками розуміються саме новачки, молоді хлопці, що прохо-
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дили становлення як дружинники. Для позначення отроків одночасно вживалося й 
слово дітский, яке в дружинній термінології було рівнозначним слову отрок і є прик-
метником від дітя, тобто "такого, що стосується дитяти" [2, с. 35]; 

– вправність на воді: "А зладимо, браття, золотий човничок, золотий човничок, 
срібнеє весельце, та пустимо, браття, на Дунай глибокий. Посадимо, браття, гречнеє 
дитятко... Та й пустимо, браття, на Дунай глибокий. На Дунай глибокий стрілок 
рубати" [28, с. 42-43; 33, с. 41]; 

– вправність вершника: "…Там ходило стадо коників, поміж ними сиві, булані. 
Ніхто того коня не може зловить. Молодець Йванко коня уловив, уловив коня та за 
гривочку, закинув ножечку та на спиночку" [25, с. 87]; "А за столами все пани сидять, 
перед панами Іванко стоїть, Іванко стоїть, кониченька держить. Кониченька дер-
жить, з конем говорить: – Ой коню, коню, ти хвали моя, Чи вихвалиш мене ти перед 
панами" [25, с. 88]; "Угнав Іванко вороне стадо" [25, с. 90]; 

– виклик на двобій: "– Ой вийди, вийди, царю турецький" [30, с. 51]; "– Ой війди, 
війди, турецький царю, нехай ми собі поговоримо, свої коники випробуємо, а ясні ме-
чики вимоцуємо: Чий коник швидший і мечик твердший?" [24, с. 59]; "– Ой виїдь, ви-
їдь, ти, турський царю, на ту толоку, та на мураву, покажи славу, ти, турський ца-
рю!" [30, с. 23].  

Після випробувань отроків посвячували у дружинники. На Русі, як і на Заході, 
ініційованому вручали атрибути дорослого мужа-воїна: коня, збрую, обладунки, 
зброю. Посвячені у дружинники вбирали новий одяг і отримували нове ім’я, що мало 
символізувати їхнє "народження" [2, с. 45-46].  

Зі зброї особливе значення надавалось мечу. За Ф.Кардіні, на Заході вручений меч 
був символом соціальної межі між основною масою населення і озброєною феодаль-
ною аристократією, що мала засоби для заняття військовою справою як професією і 
право на цей символ феодального класу. Так само, очевидно, було і в Київській Русі 
[2, с. 46]. З часом наявність зброї почала засвідчувати незалежність її власника, а від-
сутність меча – рабський стан людини. Як меч у середньовічній Європі – символ ли-
царства, так шабля – свідчення належності до вільного козацького стану в Україні у 
ХVІ-ХVІІІ ст. [12, с. 168].  

Отримати меча міг далеко не кожен, адже його виготовлення "було надзвичайно 
трудомісткою і багатоаспектною справою. Якщо будь-який воїн міг самотужки змай-
струвати собі новий лук зі стрілами або спис, то для того, щоб виготовити меч, необ-
хідні були особливі знання та досвід, професійна майстерність" [22, 61]. Ми бачимо, 
як колядний герой їде власноруч "стрілок рубати" [28, с. 42-43], "стрілочок різати, 
качечок стріляти" [33, с. 41], як він "на заложейці стрілочки струже" [24, с. 19], 
"струже, струже мальовані стрілки" [24, с. 20], "струже, луже дрібні стрілоньки" 
[24, с. 38], "струженька струже" [30, с. 57]. Однак згадок про виготовлення чи замов-
лення меча колядки не подають, хоча вказівки на наявність у героя меча доволі частот-
ні: він їде "мечем рубати" [30, с. 57], "вирубати" [34, с. 114], "висікати" [34, с. 114, 116], 
"розсікати" [25, с. 88], "утирати" [30, с. 57], "вимоцувати" [24, с. 59], "ізвивати" 
[30, с. 22, 23]. Натрапляємо навіть на описи меча: "меч острий" [30, с. 24, 56; 34, с. 116], 
"ясний" [23, с. 128; 24, с. 59], "твердий" [24, с. 59], "золотий" [34, с. 114], "мечі, яко 
місяці" [35, с. 38]. 

Меч був постійним атрибутом дружинного лицарства Київської Русі. Про значну 
динаміку поширення серед руських воїнів мечів, які були ознакою належності до кате-
горії фахових воїнів, повідомляли арабські мандрівники ІХ-Х ст. Один з таких воїнів, 
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поклавши перед новонародженим сином меча, нібито промовив: "Не залишаю тобі в 
спадщину ніякого майна, матимеш тільки те, що здобудеш цим мечем" [22, с. 68]. 

Ще одним атрибутом посвячення молодого воїна в дружинники була присяга. 
Слова такої присяги певною мірою знаходимо в билинах, де богатирі клянуться слу-
жити князю "правдою-вірою" незмінно. Текст присяги, крім зобов’язання служити 
вірою-правдою, ймовірно, містив також обітницю "їздити біля його стремені", що в 
Київській Русі означало васальну залежність, взагалі покору [2, с. 49]. Зокрема, князь 
Ярослав Осмомисл (середина XIІ ст.) просить Ізяслава Мстиславовича: "Нині, отче, я 
кланяюся тобі. Ти прийми мене... Як сина свого Мстислава, так само й мене. Хай 
їздить Мстислав коло твойого стремена по одній стороні тебе, а я по другій стороні 
коло твойого стремена їздитиму з усіма своїми полками" [17, с. 258]. Цей вислів – 
"їздити біля стремена", тобто стати васалом, трапляється і в колядках, де "руський 
король" підкорив і поставив у васальну залежність "турецького царя": "руський ко-
роль коником грає, турського царя все визирає. Скоро ж го уздрів, та й мечем ізвив 
побіля коня, близько стременя" [30, с. 22, 23].  

Головним обов’язком членів дружини була вірність князеві. Навіть коли князь 
втрачав своє майно й князівство, бояри повинні було дотримати йому вірності і йти з 
ним на вигнання [15, с. 15].  

Молоді дружинники клялися не втратити свою честь і славу. Юрій Лотман 
вважав, що поняття "честь" і "слава" в давньоруський період були пов’язані з лицар-
ським етикетом та символікою і чітко розділялися за значенням: честь – належність 
дружинників, слава – князя [2, с. 50]. Згадаємо "Слово о полку Ігоревім": "ищучи 
себ  чти, а князю славы" [16, с. 124]. Князь Ізяслав Мстиславович, звертаючись до 
дружини, говорить: "Браття і дружино! Бог ніколи Руської землі і руських синів на 
безчестя не давав! Вони всюди добували свою честь!.. У сих землях і перед чужими 
народами дай нам бог честь свою добути!" [17, с. 252]. Дружина галицького князя 
Ярослава Володимировича каже князеві: "Оскільки нас отець твій кормив і любив, то 
волимо ми за отця твойого і за твою честь голови свої зложити" [17, с. 259].  

Фрагменти лицарської клятви, згадки про "честь" і "славу", дійшли до нас і в ко-
лядках: 

– у зачині: "Да заспєваймо пєсню славному пану" [27, с. 195]; 
– гожий молодець вбиває тура, а за славу отримує панну: "Яснов шабельков та 

порубаєш, та за славоньку панну дістанеш" [30, с. 51]; 
– стинає турському царю голову і приносить в свої краї: "Людям на хвалу, собі на 

славу" [24, с. 59]; 
– закликає турського царя: "Покажи славу, ти, турський царю!" [30, с. 23]; 
– має королівські, княжі якості: "У него воля – як у короля" [25, с. 65]; "Синочок 

зросте – воювать піде... Мені, королю, славонька буде. Донечка зросте – за людей 
буде, мені, королю, слави не буде" [25, с. 80]; 

– парубоцька громада домовляється між собою: "Ми єму будем вірно служити" 
[30, с. 64]; "А ми за тото вірно служити" [25, с. 96]. 

До військово-лицарської атрибутики вчені-історики зараховують також червоний 
колір як символ битви, крові і, відповідно, належності до військового стану. За слова-
ми Ю.Фігурного, червона (пурпурова) барва неодмінно фігурувала у спорядженні 
фахових воїнів у загальноіндоєвропейській військовій традиції [22, с. 85]. Давні 
слов’яни, як вважає дослідник, також не були винятком у цьому плані. Одна з основ-
них військових відзнак, так звана чілка (чолка), яка спершу мала вигляд довгої жер-
дини, прикрашеної кінським хвостом, жмутами трави, гілками дерев і т. і., згодом 
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прикрашалась великим клиноподібним шматком яскравої тканини, переважно черво-
ного кольору [22, с. 87]. За часів Київської Русі трикутні полотнища прапорів також 
переважно були червоними. Термін "червлений стяг", "червлене знамено" широко 
вживається у давньоукраїнських літописах і означає "багряний" або "червоний" колір 
бойового прапора [22, с. 88]. Згідно зі "Словом о полку Ігоревім", русичі здобули у 
бою "чрьленъ стягъ, чрьлена чолка" [16, с. 126]. "Слово о полку Ігоревім" також за-
свідчує, що й щити русичів були здебільшого червоного кольору: "Русичи великая 
поля чрьлеными (черлеными) щиты прегородиша" [16, с. 125], "...а храбрии русици 
преградиша чрълеными (черлеными) щиты" [16, с. 127]. 

У колядках військові атрибути червоного кольору майже не зустрічаються. Вод-
ночас Володимир Гнатюк усе ж зафіксував один колядний текст, у якому чітко вказа-
но: "Червоні барви з ясними мечи" [23, с. 128]. 

Проаналізований матеріал дає змогу стверджувати, що колядкові тексти тією чи 
іншою мірою зберегли релікти лицарства як окремої соціальної верстви докняжої та 
княжої доби. Зокрема, знаємо, що княжа дружина була численною (у колядках най-
частіше фігурує цифра сімсот або неозначена кількість – громада). За вірну службу 
члени молодецької громади вимагали платні та нагород (зброї, одягу, коней, дружини, 
грошей, землі), війн і грабунків (у Польщі, Німеччині, невір-землі, Волощині). Нерід-
ко князь сам щедро винагороджував дружину. Невід’ємний атрибут лицарства – по-
братимство – у колядках княжої доби майже не зберігся. На його існування вказують 
лише звертання – "брати", "браття". Дещо більше колядки заховали у собі згадок про 
підготовку молоді (отроків) до військової служби. Для того, щоб стати повноцінним 
членом лицарської громади, молодь мала пройти ініціальний обряд. Колядки зберегли 
такі його етапи: виїзд на навчання, вправність на воді, вправність кіннотника, виклик 
на двобій ворога. Після випробувань отроків посвячували у дружинники. На Русі, як і 
на Заході, ініційованому вручали атрибути дорослого мужа-воїна: коня, збрую, обла-
дунки, зброю. Лицар не мислився без меча – символу належності до професійного 
військового клану. Вказівки на вправність володіння мечем у колядках доволі частотні: 
воїн мечем рубає, вирубає, висікає, розсікає, утирає, вимоцує, ізвиває; його меч – ост-
рий, ясний, твердий, золотий, яко місяць. Ще одним символом військово-лицарської 
атрибутики, символом належності до військового стану, була червона барва як символ 
битви, крові. Згадку про це також знаходимо у колядках. Під час посвячення в лицарі 
молодий дружинник приймав присягу, клявся не втратити свою честь і славу, бути 
вірним князеві, "їздити біля стремена", тобто стати васалом. Інколи в колядках лицар 
сам ставить "біля стремена" невірного царя, упокорюючи його. 

 
––––––––––––––––––––––– 

 
1. Антонович Вл., Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. Преди-

словие // Драгоманов М. Вибране. Київ, 1991. С. 46-49. 
2. Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. Львів; Нью-Йорк: В-во 

М.П.Коць, 1998. 
3. Веселовский А. Историческая поэтика. Ленинград, 1940. 
4. Виноградова Л.М. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Ге-

незис и типология колядования. Москва, 1982. 
5. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. / Навч. вид., 2-ге вид., випр. 

Львів: Світ, 1994. Кн. І-ІІ. 
6. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. Київ: Оберіг, 1993. 

 



Оксана ГАЛАЙЧУК 346

7. Геродот із Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з V століття перед 
Христом. Київ: Довіра, 1992. 

8. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. Київ: Либідь, 1993. Т. 1. 
9. Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі 

волинсько-поліського ареалу) // Слово і Час. Київ, 2003. № 1. С. 22-28. 
10. Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії у поліському фольк-

лорі // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування 
кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів: Світ, 1999. 
Ч. 2. С. 505-512. 

11. Драгоманов М. Відгук лицарської поезії в руських народних піснях. Пісні про 
Королевича // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словес-
ність і письменство. Львів, 1899. Т. 1. 

12. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. Київ: Абрис, 1994. 
13. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3 кн. 

Київ: Обереги, 1994. Кн. 1 (Т. 1.: Зимовий цикл. Т. 2.: Весняний цикл). 
14. Колесса Ф. Українська усна словесність. Львів, 1938.  
15. Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С. Історія україн-

ського війська: У 2 т. Київ: Варта, 1994. Т. 1. 
16. Лихачев Д.С. "Слово о полку Игореве". Историко-литературный очерк. Москва: 

Просвещение, 1976. 
17. Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. Київ: Дніп-

ро, 1989. 
18. Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 

1887. Т. 2.: Колядки и щедровки. 
19. Пчілка Олена. Українські колядки // Киевская старина. 1903. Т. І. ([Т. 80]. Январь, 

1903). С. 152-175. 
20. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків. Львів, 1933. 
21. Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок // Киевская старина. 1886. 

№ 2. С. 237-266. 
22. Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження 

і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в 
українознавчому вимірі. Київ: Стилос, 2004. 

23. Гнатюк В. Колядки і щедрівки // Етнографічний збірник. Львів, 1914. Т. 35. 
24. Гнатюк В. Колядки і щедрівки // Етнографічний збірник. Львів, 1914. Т. 36. 
25. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. Михайла 

Москаленка. Київ: Дніпро, 1988. 
26. Марко Вовчок, Опанас Маркович. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса 

Марковича. Київ, 1983. 
27. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф.Колесси та К.Мошинського. Київ, 

1995. 
28. Народні перлини / Упоряд. текстів та вступ. слово Михайла Стельмаха. Київ: 

Дніпро, 1971. С. 42-43. 
29. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / Упоряд. і приміт. О.І.Дея і 

О.С.Романця. Київ, 1968. 
30. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / Упоряд., вступ. стаття і приміт. 

М.Й.Шалати. Київ: Музична Україна, 1983. 

 



Релікти лицарства княжої доби в українських колядках 347 

31. Народні пісні в записах Івана Манжури / Упоряд., вступ. стаття і приміт. Л.С.Ка-
ширіної. Київ, 1974. 

32. Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / Упоряд., вступ. стаття і приміт. 
О.І.Дея. Київ, 1985. 

33. Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Упоряд., вступ. стаття і 
приміт. О.І.Дея, В.Г.Пінчука. Київ, 1974. 

34. Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище. 1920-1970 рр. Київ: 
Наукова думка, 1976. 

35. Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. 
Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. 
 

 
KNIGHTHOOD RELICS OF PRINCE EPOCH  

IN UKRAINIAN KOLYADKAS (CHRISTMAS SONGS) 
 

Oksana HALAYCHUK 
 

Ivan Franko National University in Lviv, 
Filaret Kolessa Ukrainian Folklore Studies Department, 

Universytetska str., 1/345, 79602 Lviv, Ukraine, 
tel.: (+38032) 296 47 20, e-mail: folklore@franko.lviv.ua 

 
Written sources about before-prince and prince epoch in history of Ukrainian people 

are not ample. Ukrainian written records practically do not contain information about the 
institution of knighthood that was wider known in the Western Europe. Folklore material is 
often a very important and essential supplement to written sources. One of the most archaic 
folklore genres, kolyadka, has saved the very term "knighthood" as well as some details of 
this concept up to nowadays. 

Key words: kolyadka, prince epoch, knighthood, squad. 
 

Стаття надійшла до редколегії 14.11.2005  
Підписана до друку 30.11.2005 

 

 



ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. 
Серія філол. 2006. Вип. 37. С. 348-357 Ser. Philologi. 2006. № 37. P. 348-357 
 

© Збир І., 2006 

 

УДК 801.81:39(438)"18/19" 
(092) О.Кольберґ 

Стаття Ірини Збир, аспірантки кафедри української фольк-
лористики імені Філарета Колесси Львівського національного 
університету імені Івана Франка, є черговим етапом в осмис-
ленні молодою дослідницею фольклористичної спадщини Ос-
кара Кольберґа. Авторка намагається розкрити жанрово-
тематичну своєрідність фольклорних записів, які О.Кольберґ 
зробив на Покутті, вписати їх у контекст розвитку україн-
ської фольклористики другої половини ХІХ ст., показати зна-
чення збірки "Покуття" для розвитку сучасної фольклорис-
тичної науки. Тема кандидатської дисертації "Особливості 
жанрової системи покутського фольклору у записах Оскара 
Кольберґа". 
           Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Олена Гінда 
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Розкрито регіональну жанрову специфіку календарно-обрядової поезії По-
куття у записах О.Кольберґа. Особливу увагу приділено зимовому, весняному та 
літньому фольклорним циклам. Особливість Кольберґових фіксацій визначаєть-
ся у порівнянні з іншими записами покутської усної словесності. 

Ключові слова: фольклор, календарно-обрядова поезія, Покуття, обряд, ре-
гіон, загальнонаціональна фольклорна культура. 

 
Органічною частиною загальнонаціональної народної культури є український пі-

сенний фольклор Покуття – явище складне і самобутнє. З огляду на географічне роз-
ташування регіону як своєрідного міжетнічного перехрестя народні традиції Покуття 
формувалися в складних історичних умовах. У результаті традиційний фольклор, що 
протягом віків був могутнім фактором збереження національної ідентичності, пред-
ставлений не тільки типологічно різноманітними художніми явищами, а й складними 
їх формами, в яких простежуються ознаки стильової жанрової взаємодії.  

Репрезентована майже всіма пісенними жанрами українського фольклору, за ви-
нятком дум та історичних пісень, народна поезія регіону в багатьох проявах ідентич-
на з творами інших регіонів України, передовсім, проявляє найтісніший зв’язок і бли-
зьку спорідненість з фольклорними текстами Гуцульщини, Буковини, Галичини. І це 
закономірно, бо зумовлено нерозривними зв’язками, споконвічною духовною єдністю 
етносу великих територіальних масивів, а політичні кордони ніколи не стояли на пе-
решкоді носіям фольклору. Зазначимо, що згадуваний фольклорний матеріал можна 
вважати "благодатною нивою" для найрізноманітніших аналітичних студій, тож обра-
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ний нами аспект (жанровий) вбачаємо актуальним, оскільки вчені торкалися його 
лише принагідно. 

Покутське етнографічне поле вивчали, зокрема, Яків Головацький, Григорій 
Ількевич, Павло Чубинський, Володимир Шухевич та ін. Багата з етнографічного по-
гляду територія, заселена як гірським населенням, так і мешканцями рівнинної місце-
вості, поєднувала в собі різні впливи, тому викликала в Оскара Кольберґа особливе 
зацікавлення. 

Вивчення польським ученим календарно-обрядової поезії Покуття належно не 
висвітлене в науковій літературі, хоча дослідники приділяли увагу цьому питанню. 
Так, міркування стосовно цієї проблеми містять монографії Валентини Юзвенко "Укра-
їнська народна поетична творчість в польській фольклористиці ХІХ ст." (Київ, 1961) 
та Зоряни Болтарович "Україна в дослідженнях польських фольклористів ХІХ ст." 
(Київ, 1976). Загальну характеристику праць ученого з питань української етнографії 
та фольклору знаходимо у розвідках Олександра Пипіна "Этнография малорусская" 
(Санкт-Петербург, 1891), Миколи Сумцова "История малорусской этнографии" (Київ, 
1896), Михайла Азадовського "История русской фольклористики" (Москва, 1958), а 
також польських дослідників Ізидора Коперніцького "Oskar Kolberg" (Kraków, 1889), 
Станіслава Лама "Oskar Kolberg. Żywot i praca" (Lwów, 1914), Яна Бистроня "Wstęp 
do ludoznawstwa polskiego" (Lwów, 1926), Адама Фішера "Rusini" (Lwów, 1928), Ри-
шарда Гурського "Oskar Kolberg" (Warszawa, 1974) та ін. 

У поле зору дослідників зазвичай потрапляли факти з життя О.Кольберґа, що бу-
ли пов’язані з його фольклорною діяльністю, безпосередньо з "Покуттям", як однієї з 
найфундаментальніших праць ученого. "Білою плямою" й досі залишається жанрово-
тематичний аспект покутського фольклору у записах О.Кольберґа, оскільки зацікав-
леність дослідників здебільшого біографічними даними вченого відсували на другий 
план дослідження збірки "Покуття". Саме останнім зумовлена тема статті. 

"Покуття" – чотиритомний компендіум Оскара Кольберґа, виходу у світ якого 
передувала копітка збирацька робота. Численні експедиції Краківської академії наук, 
налагоджена мережа кореспондентів і дописувачів, організація етнографічної ви-
ставки Покуття в м. Коломиї 1880 р. – все це у комплексі сприяло змістовності і мо-
нументальності монографії, яка вважається єдиним доволі повним дослідженням ет-
нографічного регіону. "Pokucie" О.Кольберґа – широка картина побуту й культури 
населення краю" [2, c. 83], – пише З.Болтарович. Праця написана за чітким планом, 
якого дослідник дотримувався в усіх своїх розвідках. Проаналізувавши за жанровим 
складом розвідку О.Кольберґа, вчені визначили, що "тематика річно-календарної пое-
зії надзвичайно широка" [16, с. 93]. І в цьому контексті згадують, зокрема, колядки з 
історичними мотивами про боротьбу проти іноземних загарбників (О.Кольберґ, на 
відміну від своїх попередників, чітко розмежовував колядки і щедрівки). 

Отже, конкретизуємо наше завдання: спираючись на досвід попередників, про-
аналізувати жанрово-тематичний склад збірки "Покуття" з урахуванням специфіки 
календарно-обрядової поезії етнографічного регіону, з’ясувати її зв’язок із загально-
українською традицією, звернути увагу на регіональні особливості зимової, весняної 
та літньої обрядовості. 

У збірці О.Кольберґа щонайповніше відображення знайшла різдвяна обрядовість 
українців Покуття. Вона містить чимало ритуальних форм загальноукраїнського свят-
кового комплексу, що має глибокі генетичні витоки, спирається на певну систему ма-
гічних дій, в яких особливо яскраво вираженою була аграрна основа. Так, на святий 
вечір вносили в хату сніп збіжжя, званий "дідухом" ("дідом" в О.Кольберґа), якому 
відводилось почесне місце в хаті: на покуті під образами; готували дванадцять страв, 
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серед яких обрядове значення мала кутя. Увесь цей обрядовий ритуал був спрямова-
ний на забезпечення господарського і сімейного благополуччя.  

У коментарях до збірки О.Кольберґ зазначав, що колядкова традиція на Покутті 
не мала чітко окреслених часових меж. У деяких селах колядники починали свій об-
хід одразу після святої вечері, в інших – у перший день Різдва і тривав він переважно 
до Стрітення [20, c. 89]. Як і на Волині, чітко визначеного дня і періоду для коляду-
вання не існувало. Колядували, як зазначала Олена Пчілка, "де як прийдеться, лиш би 
на свята" [12, c. 157]. 

Активними носіями традицій ритуальних святкових обходів в минулому столітті 
були діти, парубки та старші чоловіки, хоча трапляються згадки і про участь дівчат та 
жінок (наприклад у с. Назурне). Вони ділилися на гурти – за віком та територіальним 
принципом; парубки брали участь у традиційному новорічному дійстві з "Малан-
кою". "Разом з Маланкою, – зазначив О.Кольберґ, – ходили Василь, Дід переодягне-
ний з причепленою бородою, вусами і горбом,... і обходили ціле село з музикою і спі-
вом" [20, c. 121-122].  

Новорічний обхід поєднував у собі вербальний компонент з різноманітними дія-
ми магічного та ігрового характеру. Головне обрядодійство починалося надвечір 31 
грудня. За записом О.Кольберґа, "в околиці Городенки є звичай, що хлопці пишуть 
"льоси" (жереби), роблячи напис: небо, пекло, щастя, нещастя, гроші, поле, ґрунт, 
гріб, пасіка, рій і т.д., і ходячи по хатах, кажуть людям тягнути ці "льоси" [20, c. 130]. 
Так традиційно обходячи село, хлопці посипали в хатах господарів різним зерном і 
вітали всіх з Новим роком. Як правило, щедрувальників обдаровували грішми, а та-
кож кукурудзою та іншими зерновими. 

Зафіксував О.Кольберґ і обрядове колядування, тобто обхід дворів з виконанням 
пісень та "плєсу" з присіданнями [20, c. 95]. На Покутті ці обрядодійства є подібними 
до гуцульських. Загальноприйнятим у покутському регіоні було розмежування жан-
рової традиції залежно від календарної приуроченості: на різдвяні свята виконували 
колядки, на Щедрий вечір та свято Маланки – щедрівки. 

Колядковий репертуар Покуття у збірнику О.Кольберґа репрезентований незнач-
ною кількістю народних текстів (47), однак вони вирізняються добре збереженими в 
їх змісті і формі дохристиянськими характерними рисами, що, як відомо, було втра-
чено пізніше, оскільки колядки і щедрівки зазнали більшого впливу церковних різд-
вяних пісень. Наукової цінності додають їм примітки збирача, географічні паспорти-
заційні дані та хронологічна окресленість записів. Виконувались колядки і щедрівки 
окремо господареві, господині, парубкові, дівчині, відтворюючи різні обрядові ситуа-
ції. Поряд із пісенними текстами існували також ритуальні побажання з явним чи при-
хованим магічним змістом, здебільшого аграрної, господарської і шлюбної тематики. 

Обрядове колядування та щедрування під вікнами та в хаті, хоч і варіювалось у 
різних місцевостях, за сценарієм мало тричленну структуру з такими головними ета-
пами: звернення до господарів з проханням дозволити колядувати; виконання обрядо-
вого тексту та завершальний момент – обдаровування, що супроводжувалось словами 
подяки, інколи погрози. 

Оскільки обряд починався, як правило, з величання господаря, то більшість 
вступних ритуальних формул приєднувались до господарського репертуару, були ло-
кальними і виражались у формі короткого запитання чи заклику: "А чи дома ґречні 
господарі?" [20, c. 134], "Ой встань, не спи, господаречку!" [20, c. 97]. Аналогічні за-
чини знаходимо у відповідних жанрах із записів Я.Головацького: "Ци дома, дома, пан 
господарю?" [3, c. 5], "Ци дома, дома, господареньку? Ой дай, Боже!" [3, c. 8], "Ци 
спиш, ци чуєш, господареньку" [3, c. 14].  

 



Календарно-обрядова поезія Покуття у записах Оскара Кольберґа… 351 

В обряді новорічного щедрування для покутського фольклору у записах О.Кольбер-
ґа характерне поєднання традиційної вступної формули-вітання з пісенним зачином: 

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на святий вечір [20, c. 134-135]. 

Популярна як в Україні, так і в східнослов’янському репертуарі, обрядова форма 
зачинів є типовою для досліджуваного регіону. Вона зберегла певний зв’язок з ритуа-
лом обходу дворів: "Чи дома пан господар?" і має близькі варіанти в циклі загально-
українських календарних пісень. Зокрема, академічний збірник "Колядки та щедрів-
ки" (1965) містить декілька записів цього твору, не тільки з Галичини, а й зі східних 
регіонів України, зокрема, з Харківщини: 

Чи дома, дома пан господар? 
Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Добрим людям на здоров’я! [9, с. 97]. 

Традиційні сюжети і мотиви обрядових пісень-величань на Покутті, що їх знахо-
димо у збірці О.Кольберґа, поширені по всій території України, деякі з них сягають 
патріархально-родового ладу і зберегли первісне магічне значення. Наприклад, у ко-
лядках господареві розвивається мотив хліборобської праці, оспівується багатство в 
господарстві та достаток у родині, у них поетично змальовано бажану трансформа-
цію дому: господар сидить за столом в "собольовій шубі", "коло пояска калиточка" і 
"червоними" обдаровує колядників. Величальну пісню "Прилетіла ластівочка" вико-
нували як для господаря, так і для господині, а з характерним зачином "Чи дома пан 
господар?" зверталися не колядники, а персоніфікований образ ластівки. 

Прилетіла ластівочка 
Сіла собі в віконечку. 
Вийди, вийди ґаздо з хати, 
Всі корови положились 
А всі бички тобі породили [20, с. 135]. 

Ідеалізований образ дівчини в колядці "Ой сосно, сосно – ни шуми точно!", що 
поширений у багатьох регіонах України, у покутському варіанті набуває рис жінки-
матері, берегині домашнього спокою та добробуту. Згадуючи ім’я господині, перелі-
чуючи основні риси її зовнішності, колядники надавали текстові значення величаль-
ного побажання: 

Ґречна панночка – ой Парасочка. 
Ой сидит собі – а у віконечка, 
А в віконечка – проків сонечка, 
Ой сидит, сидит – хусточки шиє, 
Ой три хусточки – а в три рідочки... [20, с. 108-109]. 

Також у цій колядці розкрито мрії матері про щасливу долю дочки. З метою вели-
чання картини побуту передано гіперболічно, у святкових тонах: 

Вітцеві, мамі – з тебе потіхи. 
Шоби діждали – посагу твого, 
Посагу твого – тай щасливого. 
Дайже ти Боже – на хакі зіллє, 
На хакі зіллє – в хакі весіллє [20, с. 108-109]. 
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Як засвідчують записи О.Кольберґа, типовим для композиційного оформлення 
пісень цієї групи є повторення рефренів після кожного рядка. До речі, як на Гуцуль-
щині, де ґаздиням і невісткам підбирали рефрен на зразок "Дай, Боже!", так і на По-
кутті існувала традиція варіювання рефренів залежно від адресата. Наявність рефре-
ну "Дай, Боже!" дослідники визнають найбільш архаїчними і стійкими формулами в 
обрядовому тексті [5; 9].  

Принагідно зауважимо, що під впливом церкви місцевий репертуар господар-
ських колядок був майже повністю витіснений пісенними творами офіційного біблій-
ного змісту. Церковні коляди набули популярності в регіоні і побутують дотепер. Се-
ред них поширені частково фольклоризовані тексти: "Нова радість стала", "Бог 
предвічний", "Во Вефлеємі нині новина" та ін. [10, с. 7-15].  

У записах О.Кольберґа є небагато зразків зимового "молодіжного" циклу народної 
поезії. Місцеві ритуальні пісні цього циклу складаються з поетичних величальних 
формул, які містять переважно шлюбні мотиви і символи весільної стилістики. На 
Покутті серед дівочих колядок популярним у минулому був твір "Ой горі, горі пави 
літали". Регіональний сюжет – дівчина-відданиця щедро обдаровує рибалок, що взяли 
її вінок, – має близькі варіанти у Галичині [9, c. 358]. Варіанти пісень подібні, але у 
збірнику О.Кольберґа ця колядка має рефрен "Ой дай Боже!", який є типовим для по-
кутських і гуцульських календарно-обрядових пісень. 

Колядковий "цикл парубка" репрезентують кілька текстів, сюжети і мотиви яких 
пов’язані з традиційними величальними ситуаціями, де парубка змальовано стріль-
цем, що "пускає стрілочку, як дрібний дощик". Урочистість пісні підкреслює мотив, 
який умовно можна назвати "наміром одружитися": 

Чимби, ничимби – перепросити. 
Перепросити – гордого пана, 
Гордого пана – пана Івана. 
Віводі єму – панну молоду, 
А він на тоє – все споглядає [20, c. 104-105].  

Коханою парубка завжди постає найкраща дівчина, яку він "бере за білу ручень-
ку", "везе до батька, матері", "ґречно кланяється" [20, c. 114-115].  

Аналізуючи збірку О.Кольберґа, помічаємо, що у колядковій традиції регіону 
істотну роль відіграють формули завершальної частини колядок або поколядь. Вони 
не мають такої розгалуженої структури й значної кількості тем, як в інших регіонах 
України, але зводяться головно до давнього мотиву побажання здоров’я конкретній 
особі. Наприклад:  

Віншуємо вас – щастєм, здоровєм, 
Щастєм, здоровєм – тай цим Рождеством, 
Цим новим Роком – прибутком добрим, 
Прибутком добрим – тай віком довгим. 
О бувайте здорові! [20, с. 112-113] 

До святкового репертуару органічно приєднувались близькі до колядкових поба-
жань новорічні "засівалки". Їх виконували ватаги хлопців, які бігали від хати до хати 
з торбою збіжжя і засівали тричі, проголошуючи: "сій сі, роди сі, жито, пшениці, всі-
ляка пашниці, коноплі по стелю, а льон по коліна, би голова не боліла" [20, с. 130]. 
Крім традиційного віншування, використовувалась відома в календарному фольклорі 
слов’ян стійка гіперболічна формула з описом "багатого врожаю" і господарського 
достатку: 
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Сій сі – роди сі, 
Жито-пшениці, 
На щастє, на здоровє, на цей новий рік, 
Щоби уродила ся красна, як в той рік, 
І щоби-сте сі свята відпровадили і других дочекали 
В мирности, радости і веселости [20, с. 131]. 

Місцевий текст, позначений локальними рисами, завершується традиційним про-
ханням чи вимогою обдаровувати колядників за висловлені побажання:  

Дайже ти Боже – в городі зіллє, 
В городі зіллє – в хаті весіллє. 
Нам колідникам – щось червоного, 
Щось червоного – щось золотого! [20, с. 114] 

Записи фольклорних текстів зимового циклу, що знайшли своє місце у збірнику 
"Покуття", відзначаються різним ступенем збереженості традиції. Сьогодні ці тексти 
побутових колядок та щедрівок характеризуються постійною тенденцією до скоро-
чення, обмежену кількість їх пам’ятають лише представники старшого покоління. 
Фактично, вся величальна частина репертуару, особливо "молодіжного" циклу, нале-
жить до розряду реліктових. Тому значення цього фрагменту у збірці О.Кольберґа 
важко переоцінити. Ще швидше, ніж пісенна частина святкового комплексу, вийшли з 
ужитку ритуальні дійства (обходи з зіркою, Меланка тощо), лише окремі їх елементи 
перейшли в сферу сучасної фольклорної традиції. 

Сучасні дослідники відзначають, що за активністю сучасного побутування, тема-
тичним багатством і чисельністю найкраще зберігся на Покутті весняний цикл на-
родного календаря. Йдеться про розвиненість і розмаїття танково-ігрових та хоровод-
них веснянок. У "Покутті" О.Кольберґа знаходимо значну кількість веснянок, чи, як 
їх називають на Покутті, "гаївок", які своїм корінням сягають тих часів, коли люди 
вірили, що магією слова можна вплинути на природу: закликати весну, задобрювати 
її, відганяти злі сили, закликати добрі тощо. Хронологічні межі весняного циклу були 
доволі широкими – від початку весни аж до літа. Після прийняття християнства пісні 
цього циклу трансформувалися і стали прив’язаними до Великодніх свят.  

Гаївки – це синкретичний жанр фольклору, який поєднував слово, мелодію і рух 
(танець). Схвально відізвавшись про збірку О.Кольберґа, В.Гнатюк зазначав, що "у 
1882 р. вийшло "Pokucie" Т. І, в якому О.Кольберґ ділить великодні забави на дівочі 
(гаївки) і хлопчачі (без пісень)" [4, с. 6]. У збірнику подано 22 дівочі забави (гаївки) 
та 17 хлопчачих. З цього приводу В.Гнатюк писав: "Гаївки – це одинокий термін на 
означення цього роду пісень, побіч нього є інші; наскрізь вони народного походжен-
ня, трудно про се тепер казати, бо ніхто не брався про їх справдження. Я наведу їх тут 
наскільки вони мені відомі: гаївка, ягілка, гаїлка, гагілка, ягілка, магілка, галанівка, 
лаголайка... Деякі з цих назов завважав уже О.Кольберґ..." [4, с. 6]. 

Аналізуючи жанр гаївок з Кольберґового "Покуття", констатуємо, що активними 
їх виконавцями були дівчата та хлопці, які, за свідченням ученого, "на Великдень по 
полудні починали забави" [20, с. 151]. Вони ділися на гурти за віковими ознаками, 
тому до їх репертуару входили різні гаївки: якщо дівчата і парубки виконували гаївки 
любовного змісту, то менші діти – забави магічно-вегетаційного та жартівливого 
характеру, у процесі дійства ці гурти перегукувалися між собою. За змістом (тема-
тикою) гаївки традиційно поділяють на такі групи: любовно-еротичні, магічно-
вегетаційні, історичні, жартівливі. Усі ці групи знаходимо у "Покутті". 
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Любовні гаївки є не тільки засобом величання, а й формою залицяння хлопців і 
дівчат, їхній зміст підкреслює низка типових образів. Так, у гаївці "Вербовая дощеч-
ка" (дівчина ходить по дощечці і тужить за своїм милим) образ дощечки (моста чи 
кладки) – це простір, який треба подолати, щоб з’єднатися з коханою людиною: 

Вербовая дощечка, дощечка, 
Ходить по ній Настечка, Настечка. 
На всі боки леліє, 
За миленьким жаліє [20, с. 161]. 

Близькі до цього варіанту тексти, до речі, дуже поширені в загальноукраїнській 
весняній обрядовості. Зовсім іншою за емоційною тональністю у цій тематичній гру-
пі є гаївка "Свати", в якій створено ідеалізований образ дівчини, що мріє про щасливе 
заміжжя, любов коханого. Повною протилежністю до неї є гаївка "У чужої матері", в 
якій мрії дівчини не справдилися, а лиха свекруха і важка доля в чужій стороні роб-
лять її нещасливою: 

В мене мамка старая 
Ще до того чужая. 
Застав’єї робити, 
В гору камінь котити. 
Я не можу так зробити, 
в гору камінь покотити, 
грай, життя, грай! [20, с. 181-182]. 

У жартівливих гаївках, побудованих на дотепах, образ хлопця чи дівчини змальо-
ваний бурлескно, висміяно певні риси характеру людини. Вони відіграють роль своє-
рідного залицяння хлопців до дівчат: 

А ходжу я по торгу, по торгу, 
Свою милу не виджу, не виджу. 
А ми її видимо, видимо, 
Тобі її не дамо, не дамо. 
А я вола заріжу, заріжу, 
Свою милу викуплю, викуплю. 
А ми вола ізімо, ізімо, 
Тобі милу не дамо, не дамо [20, с. 179-180]. 

Жартівливі фрагменти знаходимо у згадуваній вище гаївці "Свати", де оспівані 
сміливі і відважні парубки, готові на будь-який героїчний вчинок: 

А ми брами роземкнемо 
І пінєнзи заберемо, 
Гет, преч ройдемо! [20, с. 181] 

Це ще раз засвідчує наскільки умовною є класифікація живої фольклорної тради-
ції. До речі, у записах В.Гнатюка ця гаївка відома під назвою "Воротар" у дванадцяти 
варіантах з різних місцевостей Галичини, у якій головним героєм є воротар, котрий 
повинен відчинити ворота, щоб впустити поважних гостей:  

Воротарю, воротареньку, 
Вітвори нам воротонька! 
Що ж то нам за пан їде, 
Що ж то нам за дар везе? [4, с. 41-42] 
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У магічно-вегетаційних гаївках матеріалом для пісенної символіки є сама приро-
да. У них гармонійно поєднані явища, що відбуваються в природі і житті людини від 
народження до повноліття: 

Любі наші огірочки, 
Завивайтесі – 
А молоді молодички, 
Женихайтесі. 
Огірочки наші любі 
Завиваютсі, 
А молоді молодички 
Женихаютсі [20, с. 171]. 

Варто наголосити, що в академічне видання веснянок ("Ігри та пісні. Весняно-літня 
поезія трудового року", Київ, 1963) увійшло багато текстів зі збірки "Покуття", зокрема, 
вищезгадана гаївка "Огірочки". У примітці до неї зазначено, що цей її варіант О.Коль-
берґ записав на Покутті і що в інших регіонах України він не трапляється [7, с.603]. 

У сучасному побутуванні група історичних гаївок втратила конкретну історичну 
прив’язаність, збереглися лише імена чи назви певних реалій, без яких їх сміливо 
можна віднести до будь-яких інших груп. Наприклад, "Їде, їде Зельман, Їде, їде його 
брат, Їде, їде Зельманова і братова вся родина" [20, c. 183]. 

Звичайно, поділ гаївок на групи є доволі умовним, оскільки в кожній групі, крім 
основного мотиву (любовно-еротичного, магічно-вегетаційного, історичного, жартів-
ливого), завжди можемо визначити усі супровідні, другорядні мотиви.  

Щодо весняних хлопчачих забав, то вони відбувалися не лише на Великдень а й, 
як зазначає О.Кольберґ, "в інші дні (особливо влітку) і служили пастухам в полі заба-
вою" [20, c. 187]. Тому дослідник дає у збірнику лише описи ігор без тексту та мело-
дії, які виконувалися при цьому. У передмові до "Гаївок" В.Гнатюк зауважував: що 
"Хлопчачі забави пропускаю, тим більше, що сам О.Кольберґ констатує, що їх бав-
ляться і в інших порах року" [4, c. 6]. 

Розглянутий весняний цикл календарно-обрядової поезії, який відображено у 
збірнику, відзначається високим рівнем збереженості традиції. Хоча текстам гаївок 
властива постійна тенденція до скорочення, а також щораз більший перехід до фонду 
пасивного побутування, вони разом з іншими жанрами народних пісень, активно 
функціонували на теренах регіону. Сучасний стан покутської фольклорної традиції 
засвідчує перехід жанру в якісно іншу стадію. Принаймні такий висновок можна зро-
бити, переглянувши сучасний збірник "Пісні з Покуття", у якому записи гаївок від-
сутні [10, c. 7-15].  

Цінність "Покуття" О.Кольберґа особливо значуща у зв’язку з наявністю корпусу 
жанрів літньої обрядовості. Йдеться про русальні, купальські й петрівчані пісні. Ли-
ше окремі зразки купальських творів змістилися у часі виконання та перейшли до 
весняної обрядовості, засвідчуючи міжжанрову дифузію у фольклорному процесі. 
Строго регламентованою в минулому була просторова та часова прикріпленість лише 
жанру жниварських пісень. На сучасному етапі залишився тільки завершальний 
обжинковий компонент, приурочений до обряду вшанування останнього снопа та об-
жинкового вінка. Загалом жниварських пісень у збірнику О.Кольберґа небагато (всьо-
го 13), характерним для яких було поєднання комічного і драматичного. Комічне зде-
більшого проявляється у жартівливому перегукуванні під час роботи, висміюванні 
ледачих працівників, а драматичне – у змалюванні панщини та її наслідків, яка була 
великим тягарем для українських селян. Домінування соціальної проблематики сут-
тєво змінило поетику жанру, у якому майже відсутні ознаки архаїчної поетики, зок-
рема, традиційні символи. 

 



Ірина ЗБИР 356

Чи не єдиним із давніх символічних образів жниварських пісень і самого обряду 
є обжинковий вінок, який, як зазначає О.Кольберґ, "приносили у громаді до господа-
ря... Несла його після кожних жнив інша дівчина на голові, яку називали молода (кня-
гиня), а з нею ішли дружки" [20, с. 206]. Вінок цей господар знімав з голови дівчини, 
обдаровував її і частував усю громаду, а іноді влаштовував танці з музиками. Після 
того вінок вішали на кілку в сінях, де він, зазвичай, висів і сох аж до наступної сівби. 
При цьому частуванні співали: "Німа пана вдома, поїхав до Львова, ключики купова-
ти пивницю відмикати нам горівки давати" [20, c. 207]. 

Для жниварських пісень характерним є і мотив важкої роботи, жорстокого пана 
чи економа, на яких потрібно працювати: 

Через пана-ватамана, 
Через єго врєди, 
Прийде ми сі завісити 
Ногами на грєди [21, с. 242]. 

Зафіксовані у збірнику пісні про панщину, що гнітила селян і штовхала їх на 
крайнощі. У пісні "Ой летіла зозулечка" знаходимо її персоніфікований образ: 

Якже она утікала, 
Пани їй здогнали: 
Що ж ми будем панщиночку 
Без тебе робили? [21, с. 244]. 

Жартівливі жниварські пісні висміюють роботу багачів, які хваляться, що вміють 
працювати, але насправді хочуть лише пити і гуляти: "Та косити, молотити ни мож сі 
навчити, цілувати, обіймати ко-би дофатити" [21, с. 242]; а також "Наші хлопці добре 
йдут, серпа в руки не берут. Ой на горі вівса много, половина зеленого. Пішли єго 
женці жати, а забули серпи взяти" [21, с. 244]. 

Зробити жанрово-тематичний аналіз календарно-обрядової поезії Покуття у пов-
ному обсязі у межах статті, з огляду на закони жанру, вочевидь неможливо. Але, спо-
діваємося, що окреслити проблему, а саме специфіку жанрової різноманітності, а та-
кож її зв’язок із загальноукраїнською традицією, нам вдалося. Підкреслимо ще раз, 
що кількісно і за жанровим складом компендіум О.Кольберґа на той час максимально 
охоплював фольклорну традицію регіону. 

Календарній поезії Покуття, що знайшла своє відображення у збірці О.Кольберґа, 
притаманні специфічні риси. У зимовому циклі народного календаря це стосується 
колядування з "плєсом", у весняному – окремих фрагментів волочебних обходів, у 
літньому – жниварських ритуальних звичаїв (обжинковий вінок ). Своєрідність фольк-
лорної традиції Покуття відображена, зокрема, і у специфічній регіональній назві 
веснянок "гаївки". 

Ще В.Юзвенко вказувала, що О.Кольберґ як дослідник постать недостатньо вив-
чена, оскільки в науковій літературі переважно висвітлюється його збирацька робота. 
Але перше та друге органічно поєднано в його діяльності і він був не меншої ваги 
дослідником, аніж збирачем. 

Зроблений у статті огляд дає підстави стверджувати, що монументальна розвідка 
"Pokucie" О.Кольберґа розкриває широку панораму календарно-обрядової поезії цього 
етнографічного регіону, її органічну єдність зі звичаями та обрядами. Дивовижна 
енергія, зацікавленість та методика роботи ставлять О.Кольберґа в один ряд із відоми-
ми фольклористами свого часу. Адже він зумів не тільки зафіксувати календарно-
обрядову поезію Покуття, а й належно її оцінити. 
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УДК 398.8:930(477) 

Стаття "Пісні-хроніки: з історії дослідження жанру" аспірантки 
відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України 
Оксани Чікало є першим щаблем дослідження теми "Пісні-хроніки: 
динаміка жанру". У цій публікації висвітлено основні етапи запису та 
видання поетичних новин, а також розглянуто спроби аналітичного 
опрацювання хронік упродовж ХІХ – початку ХХІ ст. Такий огляд від-
творює стан наукового осмислення проблеми і дає змогу окреслити 
подальші напрями дослідження жанру. У статті порушено низку 
проблем, зокрема місця пісень-хронік у жанровій парадигмі українсько-
го фольклору, аналізу поетичних новин, утворених на основі подій на-
ціонально-визвольних змагань ХХ ст., з’ясування географії поширення 
пісень-хронік тощо. 
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Окреслено основні етапи дослідження пісень-хронік як жанру (фіксація – 
теоретичне опрацювання). Розглянуто процес виокремлення цих народно-
поетичних творів у жанровій системі українського фольклору. Проаналізовано 
спроби наукової розробки новітньої епіки українців у ХІХ – на початку ХХІ ст. 

Ключові слова: новотвори, пісні-хроніки, жанрова класифікація, збірники 
фольклорних творів, наукові публікації, тематика пісень-хронік. 

 
Розглядаючи розвиток жанрів українського фольклору на діахронному рівні, їх 

теоретичну розробку, спостерігаємо низку проблем, які залишилися поза увагою нау-
ковців ХХ ст. Йдеться про "новотвори", як їх класифікують дослідники [2, с. 41-56; 
17, с. 34-59; 37, с. 57-65], зокрема, співанки-хроніки або ж новини [5, с. 7]. Це новий 
пласт епіки, спосіб виникнення та побутування якої відрізняється від класичних 
творів цього роду локальністю та злободенністю. За деякими формальними та змісто-
вими характеристиками їх можна поставити в один ряд із думами, баладами та істо-
ричними піснями, проте вони мають і суттєві відмінності. Для них характерний хро-
нікальний стиль зображення дійсності, відсутність фантастичних елементів, виразна 
вказівка на авторство та інші. На думку Філарета Колесси, "пісенні новотвори, зібрані 
В.Гнатюком (ЗНТШ, L, LII з 1902-1903р. і В.Шухевичем (Гуцульщина, III. – Матеріа-
ли до української етнології, V, 1902), дають дуже цінний матеріал для досліду сеї 
найновішої фази, в яку ввійшла вже українська людова творчість. Се пісні, що поста-
ють уже за наших часів, так сказати б, на наших очах, так що часом можемо зібрати 
автентичні відомості не лише про основну подію, місцевість та обставини, серед яких 
зложено дану пісню; подекуди подибуємо в самих піснях навіть натяки на авторів, а 
бодай сферу, з якої вони вийшли" [17, с. 36].  
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Події ХХ ст. зумовили утворення нових тем, які стали об’єктом зображення 
пісень-хронік, зокрема пов’язані з січовим стрілецтвом, діяльністю ОУН-УПА. Однак 
вони виявилися під суворою забороною влади, тому й залишилися поза увагою 
дослідників. Незважаючи на те, що існування творів національно-визвольної темати-
ки замовчувалося, їх зразки наявні в результатах польових досліджень, що відбува-
лися впродовж ХІХ – початку ХХ ст. У зазначений період були спорадичні спроби 
теоретично опрацювати цей матеріал [2, с. 41-56; 17, с. 34-59; 29, с. 11-75 та ін.]. 

Мета публікації – показати процес фіксації пісень-хронік та їх виокремлення 
з-поміж пісенного розмаїття. Такий огляд уможливить з’ясування місця цих творів у 
жанровій системі українського фольклору, а також дасть змогу зробити висновок про 
ступінь аналітичного опрацювання пісень-хронік та на його основі окреслити напря-
ми подальшої праці над ними. 

Ще з початку XIX ст. знаходимо окремі зразки хронік у записах Зоріана Доленги-
Ходаковського [32], Вацлава Залєського [41], у яких цей жанр не виокремлюють 
з-поміж інших, а через родову та формальну подібність відносять переважно до дум 
чи баладних пісень. На жаль, у цих збірниках бракувало наукового підходу до запису 
фольклорних творів. Укладачі якщо й подавали скупі паспортні відомості, то зазначали 
тільки місцевість і від кого записано, а іноді й зовсім цього не робили. Недосконалим 
є і фонетичне відтворення тексту. Так, Олексій Дей у передмові до видання "Україн-
ські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського" писав, що "найбільшу 
складність при підготовці даного видання записів З.Доленги-Ходаковського станови-
ли текстологічно-правописні питання, зумовлені значним мовно-правописним різно-
боєм в автографах самого записувача…" [32, с. 11]. Слід зауважити, що згодом записи 
цих збирачів активно використовували укладачі збірників фольклорних творів [29]. 

Спорадичні публікації поетичних новин з’являються у періодиці 1860-х років. 
Основними темами цих хронік є ліквідація панщини та події, що стосуються війни в 
Угорщині. У газеті "Голос народний" [4] за 1866 р. під рубрикою "Коломийки народ-
нії" надруковано дві пісні про скасування панщини та "Піснь вояцькая з року 1859 
перенята впрост із уст воїнів руських полку Парми". У "Сборнику песен буковинско-
го народа" А.Лоначевського та Григорія Купчанка, що вийшов у Києві 1875 р., подано 
зразки поетичних новин про скасування панщини та про рекрутчину [25, с. 271].  

Пісні-хроніки є й у збирацькому доробку членів "Руської Трійці", зокрема Яків 
Головацький, перебуваючи впродовж 1842-1846 рр. на Гуцульщині, зафіксував кілька 
співанок-хронік (між ними і про Дмитра Марусяка) [15, с. 222]. Твори цього жанру 
вчений представив у збірнику "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" у розділі 
"Думи", очевидно, через родову подібність жанрів [21]. До назви рубрики додано ре-
марку "про події звичайних осіб", яка засвідчує, що хроніки, як правило, виникають 
унаслідок надзвичайних подій, що сталися із простими людьми. Епіграфом до розді-
лу є перші рядки ліро-епічної пісні : 

Ой у садочку зозуля ковала, 
Тоту собі співаночку родина складала, 
Щоби свого миленького та не забувала [21, с. 37]. 

Також у цьому виданні наявні фольклорні зразки, головними персонажами яких є 
й історичні герої. У статті "Яків Головацький про опришків" З.Матисякевич пише, що 
у піснях "всі особи та події описані з історичною достовірністю, про що свідчать до-
слідження І.Франка… Я.Головацький зібрав десятки пісень подібного змісту. В одних 
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оспівано трагічну смерть у м. Ланчині ватажка Марусяка, в інших – загибель оприш-
ка Романа, братів Таманюків…" [18, с. 135].  

Цінним є видання 1883 року "Pokucie. Obraz etnograficzny" Оскара Кольберґа [40]. 
У вступі до другого тому автор пише, що серед інших пісень, які класифікує за тема-
тично-функціональним принципом, подав думи та історичні пісні. До розділу "Думи 
історичні" [40, с. 1] увійшли пісні-хроніки часів козацтва і татарсько-турецьких набі-
гів, а також опришківськкого руху. До історичних дум, на думку укладача, належать і 
поетичні новини з родинного життя, які він публікує разом із баладами, не виділяючи 
їх в окремий жанр. Та чи не найголовнішою проблемою стало фонетичне відтворення 
текстів, оскільки фольклорист не ув українцем і відтворити латинкою всі особливос-
ті діалектного мовлення не вдалося.  

б

Активну експедиційну роботу проводили члени Етнографічної комісії НТШ. У 
1902 р. виходить з друку праця Володимира Шухевича "Гуцульщина" [39], де вміще-
но зразки пісень-хронік, мелодії яких розшифрував Ф.Колесса. Зразки цього жанру 
подано у розділах "Співанки", "Жовнярські співанки" (за тематикою), та найбільше їх 
у "Поетичних оповіданнях". Вже у назві останньої з цих рубрик закладено принцип 
епічності, за яким В.Шухевич уклав фольклорні зразки. Тематика цих поетичних но-
вин переважно стосується опришківського руху та надзвичайних подій з родинного 
життя. У цьому збірнику укладач подає назву, записану на Гуцульщині – "велика гу-
цулка", яка зумовлена обсягом ліро-епічної розповіді. Загалом видання В.Шухевича 
стало особливо цінним, оскільки фольклористи отримали фахово записаний матеріал 
для досліджень. 

На жаль, Перша світова війна та національно-визвольні змагання загальмували 
розвиток польових досліджень, однак про неперервний процес творення народної 
пісенності свідчать матеріали, збережені в архівах ІМФЕ (стрілецькі хроніки "Україн-
ські наші стрільці, де ви, хлопці молоденькі, лежите?", "В дев’ятьсот штирнастім ро-
ці, як жнива зачались" та ін.) [14]. 

У міжвоєнні роки і часи переслідувань українського народу видання пісень-
хронік припинилося. Лише в 1950 роках трапляються спорадичні випадки, коли пісні-
хроніки були надруковані у різних пісенних збірниках. Так, скажімо, у збірнику "Ук-
раїнські народні думи та історичні пісні" [31] вміщено пісню-хроніку про еміграцію 
українців до Канади кінця ХІХ – початку ХХ ст. Щоправда це був передрук тексту 
Володимира Гнатюка з праці "Пісенні новотвори в українській народній словесності" 
[2, с. 54-55]. 

1959 року Петро Лінтур видає збірку "Народні балади Закарпаття" [20]. У вступній 
статті до цього видання він пише про баладу, в якій змальовано "Смерть Довбуша": 
"Збирачі і дослідники фольклору – О.Кольберґ, В.Шухевич, В.Гнатюк та інші відзна-
чають характерну рису гуцулів – їх здатність до письменництва. Враховуючи здат-
ність гуцулів швидко і живо відгукуватися на події дня в оповіданнях і піснях, ми ви-
словлюємо здогад, що балада виникла відразу після трагічної смерті Олекси Довбуша 
в 1745 році – події , яка залишилась у пам’яті трудящих усього Прикарпаття" [20, с. 39]. 
Учений хоча й не прямо, відносить баладу до новотворів, які виникли по гарячих слі-
дах події. Така версія дає змогу нам припустити, що першим етапом у становленні 
балад були все-таки пісні-хроніки, які за родовими ознаками найближчі до них. У про-
цесі побутування поетичні новини шліфуються, відбувається нівелювання деталей і з 
часом хроніки набувають баладного вигляду і наповнення. 

На початку 1970 років Олексій Дей видає академічний збірник текстів поетичних 
новин "Співанки-хроніки. Новини" [29]. Він групує хроніки за історико-тематичним 
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принципом, залишаючи поза увагою величезний пласт ліро-епіки, яка стосувалася 
національно-визвольних змагань ХХ ст. Увесь поетичний масив поетичних новин 
упорядник уклав, поділивши на три розділи: твори з історичною основою, соціально-
побутові пісні-хроніки та побутові новини. Такий підхід є слушним, оскільки стосу-
ється генези виникнення фольклорного жанру. Саме на "жанротворчу роль життєвого 
матеріалу" [29, с. 18] посилається укладач збірника, обґрунтовуючи вибір методи гру-
пування пісень-хронік. Зокрема основою для виникнення творів стали події, що мають 
стосунок до історичного минулого (опришківський рух, скасування панщини, еміграція 
селян до США та Канади тощо). Про важке селянське життя, рекрутчину, солдатчину 
оповідають соціально-побутові хроніки. Та, очевидно, найчисленнішою тематичною 
групою є поетичні новини, до створення яких спонукало родинне життя українців.  

У 1974 р. вийшла збірка "Відгомін віків: Збірник народних балад, історичних пі-
сень та пісень-хронік" [1], яку впорядкував Іван Ребошапка. Укладач дотримується 
жанрової концепції О.Дея. Пісні-хроніки (термін, на відміну від "співанок-хронік", не 
звужує географічного поширення жанру) подано як окреме жанрове утворення, не 
плутаючи його з баладами чи, наприклад, з жовнірськими піснями. Учений видав 
поетичні новини, які побутують на українських етнічних землях, що входять до скла-
ду Румунії. Це переважно зразки, які відображають події Першої та Другої світових 
воєн, нещасні випадки, а також твори родинної тематики. 

Ще один збірник "Рекрутські та солдатські пісні" [24] вийшов 1976 р. У ньому 
наявні хроніки про події Першої світової війни. Слід зазначити, що пісенний матеріал 
цього видання укладено за тематичним принципом, тому поетичні новини не виділе-
но в окрему жанрову групу. 

Справу видання пісень-хронік продовжено у збірнику "Ходили опришки" [37], у 
якому поряд із легендами та переказами, вміщено поетичні новини про панщину та 
опришківське життя.  

Однією з перших публікацій, у якій вміщено поетичну новину, що стосувалася 
українського національного підпілля 1940-1950 рр. стала "Двадцять п’ять повстанських 
пісень" Григорія Дем’яна [10, с. 10-43]. З-поміж інших повстанських жанрів (колядок, 
гаївок, історичних пісень) Г.Дем’ян подав хроніку, створену на основі реальної істо-
ричної події, бою, у якому полягли повстанці. Хроніка фіксує назви населених пунк-
тів, імена і псевда героїв, причини та хід бою. Радянська фольклористика замовчува-
ла процес творення народних пісень цієї тематики, бо його визнання спонукало б 
зміну трактування національно-визвольних змагань ХХ ст. Тому тільки зі здобуттям 
незалежності було знято заборону із величезного фольклорного пласту – повстанської 
творчості.  

Окрім того, у 1995 р. Г.Дем’ян надрукував статтю "Самостійницькі мотиви в 
повстанських піснях" [11, с. 2-7], у якій подав уривки пісень-хронік з Бойківщини та 
Опілля. Їх об’єднує тема винищення енґебістами повстанців та їхніх дітей.  

 У 1996-1997 рр. опубліковано "Пісні УПА", які зібрав та відредагував Зиновій 
Лавришин [22]. Укладач групує твори за функціонально-тематичним принципом, а не 
за жанровою належністю. У збірнику вміщено хроніки, що стосуються власне пов-
станської доби. Вони подають інформацію про долі окремих героїв, що поклали своє 
життя за незалежність України. Також у цій збірці упорядник подав поетичні новини, 
створені ще перед виникненням УПА (наприклад, тематичні групи про Василя Біласа 
і Дмитра Данилишина, про Карпатську Україну), проте активно побутували в пов-
станському середовищі.  
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У монографії "Народні легенди та перекази українських Карпат" [28] сучасного 
збирача та дослідника фольклору Василя Сокола використано текст пісні-хроніки, яку 
записав Г.Дем’ян. Її темою є вбивство та поховання підпільників ОУН-УПА в одній із 
криниць с. Вигода Долинського району Івано-Франківської області. 

Народнопоетичні твори зібрали та уклали у збірник Василь та Ганна Соколи на 
Бойківщині [33]. Фольклорний матеріал у виданні укладено за жанрами, серед яких 
виокремлюємо й пісні-хроніки. Основна тематика цих творів – трагічні випадки на 
роботі, загибель доньки під колесами машини, про міжконфесійні чвари у одному із 
сіл Сколівщини тощо. Безперечним позитивом збірника є цілісне представлення на-
роднопісенних творів у єдності поезії і музики. Пропоновані записи зроблено у 1980 
– наприкінці 1990 рр., що свідчить про активне творення та побутування жанру. 

Своєрідним етапом у дослідженні стрілецької пісенності стали "Стрілецькі пісні" 
[30], які уклала Оксана Кузьменко. Як і попередній, збірник укладено за жанрами, 
серед яких є й пісні-хроніки. Основна тематика пісенних зразків – діяльність Олени 
Степанівни, перебування і побут молодих людей у стрілецькому війську тощо. 

Отже, процес збирання та видання пісень-хронік відбувався в три етапи. Перший 
з них – спорадичне та принагідне розміщення в різнотематичних та різножанрових 
збірниках. Другий – осмислена фіксація та публікування власне пісень-хронік як ви-
дової одиниці. Наступним кроком стало збирання та друкування творів національно-
визвольного пласту ХХ ст. Це досить великий джерельний матеріал, який уможлив-
лює подальшу роботу над теоретичною розробкою жанру пісень-хронік. 

Перші спроби наукового осмислення творів цього жанру зроблено у 1880 роках. 
Так, 1882 року Іван Франко у кількох номерах журналу "Світ" надрукував працю 
"Знадоби до вивчення мови і етнографії українського народу" [36, с. 180-204]. У тре-
тьому розділі "Дещо про картоплю" автор подав народне оповідання про неврожай-
ний рік на картоплю: "Отже ж то, коли зачала гнити картопля, народ, навчений тісни-
ми роками о її важності у господарстві, перелякався дуже і почав се вважати Божою 
карою за своє колишнє легковажаннє картоплі. Тоту основу має пісня про "втеку кар-
топлі", зложена, очевидно, богомільними старцями-лірниками, а подекуди нагадуюча 
пісню про скасування панщини" [36, с. 195]. У статті проаналізовано два варіанти 
пісні, описано загальносоціальне тло, на якому відбулася подія, паралельно подано 
також її реалізацію у прозовому матеріалі.  

Того ж року у журналі "Зоря" була надрукована праця "Жіноча неволя в піснях 
руських народних" [35, с. 210-254], у якій, окрім інших новотворів, проаналізовано 
дві пісні-хроніки. Перша – про кару, якої зазнала ковалева донька Ганнуся за вбивство 
незаконнонародженої дитини. Пісня з’явилася внаслідок незвичайності події, про що 
засвідчував сам фольклорист: "Що случаї, подібні до описаного в тій пісні, трапляли-
ся і давнішими часами досить рідко між нашим народом, доказує й сама пісня, котра 
розказує о нім як о "причині", або "новині" т. є о рідкім і незвичайнім факті" [35, с. 219]. 
Другий зразок – пісня про шандаря, яка "по різним признакам, належить до найно-
віших творів народної фантазії і постала на Підгір’ї, певно, в околиці Делятина…" 
[35, с. 248]. Автор слушно вважає пісню новотвором, вказує на локальний характер 
побутування, невідшліфованість, наявність численних діалектизмів тощо. Сьогодні 
актуальними є дослідження, які відбуваються на стику наук. Ще у ХІХ ст. Іван Фран-
ко для обґрунтування морально-психологічного тла, яке пояснює вчинки та події, ві-
дображені в хроніках, використовує багатий етнологічний матеріал. 

Крім принагідного публікування в галицькій періодиці пісень-хронік, дослідник 
продовжував розглядати їх у контексті новотворчості, теоретично опрацьовуючи, але 
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иділяючи в окремий жанр. У газеті "Die Zeit" 1905 року він друкує статтю "Гали-
цький селянський страйк у народній пісні" [34, с. 96-100], в якій подає поетичну хро-
ніку про селянський страйк у селі Бураківка Чортківського повіту. В публікації автор 
порушив актуальні і тепер питання про витоки та процес виникнення народної пісні, 
співвідношення творчої фантазії народу та дійсності. "Все це є питання, на які задо-
вільно можна відповісти лише в тих рідкісних випадках, коли ми повстання народної 
пісні можемо спіймати на ходу, так би сказати "in frеgranti" (лат. на гарячому)" 
[34, с. 97]. У статті вдалося стисло проаналізувати причини творення фольклорної 
одиниці, спосіб оповіді, поетичні засоби, якими послуговується автор для того, щоб 
справити необхідне враження. І.Франко вказав, що форма вірша новоутвореної пісні – 
консервативна коломийка, тобто звична для галицьких земель. Учений з подивом за-
значив, що пісня не подає ні соціально-економічних причин страйку, ні мотивації, яка 
спонукала селян до дії. Розглядаючи хроніки різної тематики, зауважимо, що відсут-
ність пояснення тих чи інших дій, на нашу думку, зумовлена поінформованістю сере-
довища про подію, що сталася. Статті І.Франка стали відправною точкою у дослі-
дженні пісень-хронік. Хоча автор ще не виокремлює їх в окремий жанр, проте 
розглядає в контексті фольклору як синкретичного явища. 

Із початком ХХ ст. зросла зацікавленість проблемою новотворчості. Зокрема Фі-
ларет Колесса та Володимир Гнатюк звернули увагу на деяк

-епічних творів. 
Нові соціально-економічні умови, що виникли в Галичині після скасування пан-

щини, а зокрема мас
рення емігрантських співанок. Їх розглянув Володимир Гнатюк у статті "Пісенні 

новотвори в українсько-руській народній словесності" [2, с. 41-56], що вийшла в За-
писках НТШ. У цій розвідці зроблено спробу класифікації хронік за темами: побут 
емігрантів, робота на фермах, піддурення селян агентами тощо.  

Тоді ж Філарет Колесса видав працю "Українська народна пісня в найновішій фазі 
свого розвитку" [17, с. 34-59], де, послуговуючись фольклорним ма

ий у "Гуцульщині" В.Шухевича та "Пісенних новотворах" В.Гнатюка, дав ґрун-
товне визначення пісні-хроніки як жанру. Безперечно позитивним є розгляд фольклор-
них творів як поетичної та ритмо-мелодичної єдності, а також варіювання цих двох 
компонентів залежно від території побутування. Окреслення причин виникнення 
творів, їх основної тематики, мотивів дало змогу авторові вказати головні жанрові 
ознаки, такі як специфічність сюжетно-композиційної будови, поетики, особливостей 
поширення тощо. Також звернено увагу на потребу паспортизації творів. Отже, ця 
розвідка стала першою спеціальною теоретичною розробкою поетичних новин. 

З приходом більшовицької влади цей ліро-епічний жанр потрапив до неперспек-
тивних, бо його специфіка полягає у висвітленні злободенних проблем, надзвича

адків, які ставалися у тій чи іншій місцевості, а народ не міг залишити поза 
увагою утиски та варварські переслідування, які принесли із собою "визволителі". 
Безперечно, він реагував на всі суспільно-політичні зміни та зрушення (створення 
національного підпілля та співпрацю з ним). Тому представники радянської фолькло-
ристики розглядали пісні тільки побутового плану. 

У другій половині 1960 років до вивчення співанок-новин звертається Олексій 
Дей, який у статті "Принципи жанрової класифікації

ь у науковий обіг термін на означення жанру "співанка-хроніка". Автор окреслює 
ареал творення і побутування, основні жанрові ознаки, тематику, зміст, структуру ві-
ршів, композицію творів, манеру виконання, міжжанрові зв’язки. На жаль, увівши 
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термін "співанка-хроніка", науковець звузив ареал побутування творів цього жанру до 
Карпатського регіону. Він чи то не маючи матеріалу з інших етнографічних терито-
рій, чи то, зважаючи на відповідну тематику (стрілецьку, повстанську), свідомо замов-
чав реальне поширення поетичних хронік на Опіллі, Поділлі, де назва "співанка" не 
така поширена. Тому, на нашу думку, доцільніше користуватися терміном "пісня-
хроніка", оскільки навіть формально хроніки ХХ ст., що побутують не у Карпатах, за 
своїм ритмічним оформленням не мають коломийкової будови, яка характерна для 
карпатського терену. 

1969 року О.Дей надрукував статтю "Пісня правдою не поступається" [6, с. 58-68], 
де проаналізував пісню-хроніку про трагедію Марійки та Михайла. У публікації звер-
нен

ки. Новини" [29] з теоретичним обґрунтуванням. У вступній 
стат

раїнські співанки-хроні-
ки і

озицій-
ній будові хронік. Особливу увагу звернено на психологічні чинники, які спричиня-
ють

ої народної пісні Карпат і Прикарпаття" [27]. У першому – з-поміж 
жан

 суттєвих 
мом

о увагу на зв’язок реальної події зі змістом фольклорного твору, місце і значення 
художнього домислу у ньому. Також актуалізовано проблеми поширення варіантів 
хроніки та авторства.  

Трьома роками пізніше О.Дей видав академічний збірник текстів поетичних 
новин "Співанки-хроні

ті до нього зроблено короткий історіографічний огляд, що стосується досліджен-
ня жанру, вказано його основні ознаки, розглянуто передумови творення. Фолькло-
рист намагався знайти межу між індивідуальним та колективним авторством, розкри-
ти психологію творця. Було розглянуто композиційні та поетичні особливості цих 
творів, а також їх місце поміж інших жанрів. Також О.Дей розробив класифікацію 
хронік, згрупувавши їх за тематико-історичним принципом.  

1973 року О.Дей у співавторстві з Софією Грицою підготували доповідь, яку було 
виголошено на VII Міжнародному з’їзді славістів "Сучасні ук

 пісенна епіка Карпатського регіону" [9]. Її автори окреслили співанки-хроніки як 
діалектний жанр, що є живим вогнищем епічної творчості [9, с. 4], хоча й відокрем-
леним від загальноукраїнського фольклорного процесу. Досліджуючи хроніки різно-
часового походження, зокрема й ХХ ст., вважаємо, що побутування цього жанру не 
обмежується окресленою територією, а його зразки, наприклад, повстанські, поши-
рені на Опіллі, Поділлі та інших регіонах, де функціонувала ОУН-УПА. 

 У доповіді зроблено словесно-музикологічний аналіз новітньої епіки. Фолькло-
ристи систематизують хроніки за тематикою і значну увагу приділяють комп

 появу цих творів, а також особливості природної комунікації між виконавцем і 
слухачами.  

Наприкінці 1960 років Г.Сінченко видав серію навчальних посібників – "Жанрова 
специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття" [26] та "Тематична спе-
цифіка українськ

рового розмаїття цього ареалу розглянув поетичні новини, зокрема у контексті 
загальнонаціональної епіки. У другому – поряд із переказами, темою яких є оприш-
ківство, подав уривки співанок-хронік про Лук’яна Кобилицю та панщину. 

Свій погляд на жанрову належність співанок обґрунтував Степан Мишанич у пе-
редмові до збірника "З гір Карпатських. Українські пісні-балади" [13]. На його думку, 
поетичні новини – найпізніше баладне утворення, оскільки їх єднає "чимало

ентів, виражених у комплексі стилістичних засобів, які дозволяють віднести їх до 
одного й того ж жанру. Це насамперед – вибір теми, розповідь про незвичайну, винят-
кову подію здебільшого із сфери родинного життя, напруженість драматичного кон-
флікту антитетичних сил. Безкомпромісність, полюсність характерів героїв, динаміка 
розповіді, сталі поетичні тропи" [13, с. 6].  
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С.Мишанич підводить своєрідний підсумок своєї багаторічної праці і в 2003 р. 
видає двотомник "Фольклористичні та літературознавчі праці", в якому вміщено статтю 
"Сучасне життя української народної балади в Карпатах" [19, с. 256-298]. Дослідник 
відс

онік. Створення балад відбувається внаслідок нівелю-
ван

ку, особливості взаємодії співанок-хронік з баладами, перехід епіки у 
ліро

 1992 р. надрукував статтю "Лісоруби і сплавники в українській 
пісе

-
хро

орення. Згодом дослідники розглядали 
їх я

тоює думку, що утворення таких творів є найновішою стадією творення балад. 
"На одному полюсі – балади, що супроводжують обряди, класичні зразки із характер-
ною для них дозою умовності у художньому осмисленні трагічного в реальному жит-
ті, на другому – балади-хроніки, які з життєвою достовірністю і послідовністю 
зображують конкретну локальну подію із сьогочасного життя", – зазначив учений 
[19, с. 257]. Він виділив їх в окрему групу балад-новотворів та напівбаладних пісень, 
або дифузну групу пісень, які "перебувають на межі власне балад та суспільно-
побутових пісень" [19, с. 272]. 

Важко погодитися з думкою про тотожність жанрів балади та пісні-хроніки. Ви-
ходячи з аналізу еволюції художнього мислення, можна зробити висновок про часову 
першість виникнення пісень-хр

ня детальної манери викладу матеріалу в піснях-хроніках і заміною її узагальнен-
ням у відтворенні дійсності [8, с. 33]. Також тематика хронік не обмежується тра-
гічними подіями переважно з родинного життя. Наявні співанки етнографічної 
тематики, історичного минулого, гумористичні твори, які є периферією жанру, проте 
вони існують.  

Про близькість рис народнопоетичних новин та балад писав Роман Кирчів у 
статті "Усна поетична творчість гуцулів" [16, с. 319-343], у якій окреслив ареал побу-
тування, темати

-епіку.  
Знайшовши компромісний варіант і не суперечачи ні О.Деєві, ні С.Мишаничу, 

"довгою багатострофною піснею оповідального плану" пісню-хроніку назвав В’ячес-
лав Гнатюк, який у

нності Карпат" [3, с. 51]. Автор розглянув явище контамінації різножанрових 
творів – "суспільно-побутової пісні і пісні баладного типу" (тобто співанки-хроніки) і 
зробив висновок, що перша – слугує соціально-історичним тлом для подій другої – 
трагедії робітника на лісоповалі, а також, що таке об’єднання може бути прийомом 
порівняння минулого і теперішнього життя за принципом "колись-тепер" [3, с. 55].  

У 2002 р. дослідник повстанської тематики Григорій Дем’ян видав монографію 
"Українські повстанські пісні 1940-2000 років" [12]. У цій праці, крім повстанських 
пісень, які належать до жанру історичних, учений подав велику кількість пісень

нік, що стосуються сторінок української історії ХХ ст.: боротьби ОУН-УПА, пере-
слідувань, які були спровоковані цією діяльністю, судові процеси тощо. Цінність цієї 
монографії полягає в тому, що автор, кандидат історичних наук, фактично до кожної 
поетичної новини, подавав історичну довідку. Завдяки цьому дослідники отримали 
можливість з’ясувати, як історичний факт, перейшовши крізь призму народного сві-
тогляду, відтворено у фольклорному творі.  

Отже, протягом ХІХ-ХХ ст. спочатку спорадично, а далі системно проводилася 
робота над збором пісень-хронік. На початкових етапах їх класифікували як балади, 
думи, ще не виділяючи як окреме жанрове утв

к "новотвори" – новелістичні поетичні повідомлення про події локального значен-
ня. Наступним кроком стало теоретичне окреслення пісень-хронік як окремого жанру. 
Він входить у систему ліро-епічних творів українського фольклору, проте є локаль-
ним утворенням, обмеженим певною територією. Із розвитком наукових студій було 
започатковано дискусію щодо родової та жанрової належності цих творів, через їхню 
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формальну та змістову близькість до балад. Ще до сьогодні немає чіткої відповіді 
на питання: яке ж місце у фольклорній парадигмі займає явище пісні-хроніки. 
Нез’ясованим є аспект територіального поширення поетичних новин, оскільки значну 
частину народнопісенних утворень ХХ ст. дослідники не брали до уваги. Тому такий 
історіографічний огляд є початковим етапом подальшого ґрунтовного дослідження 
цього фольклорного матеріалу, створеного впродовж ХІХ-ХХ та початку ХХІ ст.  
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УДК 801.81(=161.2)"1920" 

Стаття молодшого науков
сучасності Інституту народознавств
ра Дяківа є складовою частиною дисертаційного дослідження 
фольклору чудес в підрадянській Україні початку 1920 років. На 
основі архівних і польових фольклорно-етнографічних матеріалів, 
а також історичних та інших відомостей і матеріалів автор 
досліджує особливості походження та побутування фольклор-
них творів зазначеної тематики, специфіку їх текстологічних, 
змістових та художньо-стилістичних ознак, простежує риси 
фольклорності тексту. Таке дослідницьке спрямування продук-
тивне та актуальне в українській фольклористиці. Тема дисер-
тації В.Дяківа: "Фольклор чудес у підрадянській Україні 1920 
років (специфіка динаміки фольклорного тексту)". 
      Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Роман Кирчів 
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З’ясовано ґенезу "поклонницької" пісні "Щасливая тая путь", що виникла 
на ґрунті духовної атмосфери українського суспільства 1920 років, досліджено 
специфіку її створеня та функціонування, сюжетно-змістові й художньо-
стилістичні особливості (специфіку динаміки фольклорного твору та особли-
вість фольклорного відображення реалій дійсності). Пісня "Щасливая тая путь" 
була одним із найпопулярніших творів фольклору "Калинівського чуда" і яскра-
вим проявом народної релігійності у підрадянській Україні 1920 років. 

Ключові слова: фольклор чудес, "Калинівське чудо", варіант, сюжет, дина-
міка, функція. 

 
Пісня про "поклонників", прочан до "Калинівського чуда", "Щасливая тая путь" є 

одним із найпоширеніших народних творів про чуда (фольклор чудес) на Східному 
Поділлі у 1920 роках. З цього ж часу маємо також і перші публікації деяких варіантів 
цієї пісні у дослідженнях українських літераторів і науковців: Василя Кравченка [20], 
Віктора Петрова [7, с. 64], Никанора Дмитрука [7], Юхима Філя [28], С.Якимовича 
[31]. Проте вагома частина фольклорного матеріалу і спроби його ґрунтовної системно-
аналітичної характеристики на сьогоднішній день залишаються ще неопублікованими 
і зберігаються у відділі рукописних фондів архіву Інституту мистецтва, фольклору та 
етнології ім. М.Рильського у Києві [10; 12; 14]. На це вказує і проф. Роман Кирчів, 
припускаючи, що В.Кравченко готував монографію про фольклор чудес 1920 років, 
серед якого "поклонницька" пісня "Щасливая тая путь" є одним з ключових творів 
[18, с. 5]. Унікальність вказаних архівних матеріалів підтверджують і наші польові 

ого співробітника відділу етнології 
а НАН України Володими-
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дослідження у селах та містах регіону найбільшого поширення фольклору чудес (пе-
рев но Вінниччини)1. Обстеження цих теренів показали, що з близько десяти пое-
тичних творів про "Калин
тах належить до тих, які з

Як для поетичного, та
редовище (середовище па
ціонування. Це зумовило 
більшості творів фолькл
наслідку пострілу більшо
лиці подільського села К
стало епіцентром народн  
процес фольклоротворен
тися червона рідина, яка в
57-58; 30, с. 94-95]. Відом і [1, с. 2; 8]. 

 едо-
ища початку 1920 років, у якій формувалася народна релігійність і пов’язані з нею 
аломництва до Калинівки з різних місцевостей України та з-поза її меж. Опис та-
кого паломництва яскраво я путь". Проф. Р.Кирчів 
зауважує, що ц  відзначається 
"гарною формою і поетичністю" [18, с. 9-10].  

Перші відомі записи пісні "Щ ипадають на 1924 р., а публіка-
ції – на 1925 р. Зокрема Никанор Дмитрук  дослідженні "Про чудеса на Україні року 
1923-го" [7 ий текст – 
"Щасливая тая путь" і Левківськ[ого] ра-
йон Житом[ирської ого й Лівона Шкро-
бов о". Текст досить добре зберігся. З огляду на це та порівняно з іншими текстами, 
осо иво лока-
льні о  пісні 
"Щасл

Др -га з 
с[ела]  фор-
мальн

Не ідомостей про 
час запису и з ін-
шими уда (у тому числі похідну інформацію до них), є підстава припус-
тит

аж
івське чудо" пісня "Щасливая тая путь" у численних варіан-
береглися в усній традиції місцевого населення дотепер.  
к і прозового фольклору цієї тематики властиві спільні се-
ломників), час (1923-1928 рр.) і простір створення та функ-
певну сюжетну та змістову єдність. Головною універсалією 
ору "Калинівського чуда" є сюжетне ядро: відображення 
вика у придорожнє Розп’яття. Це відбулося 1923 р. на око-
алинівки (тепер районний центр Вінницької області), яке 
ого релігійного руху початку 1920 років, що акумулював
ня на тему чудес. З місця, куди влучила куля, почала сочи-
 народному середовищі була потрактована як кров [9, с. 42, 
ості про ці події збереглися в народній пам’ят

Вони виразно показують градацію напруги у духовній атмосфері народного сер
в
п

 відображений у пісні "Щасливая та
я поширена у середовищі прочан ("поклонників") пісня

асливая тая путь" пр
 у

, с. 62, 63-64, 65] публікує два пісенні тексти цього твору. Перш
 (28 рядків) записав сам Н.Дмитрук "в с. Луц
] окр[уги] [...] від хлопців Сцьопи Шумилова 

ог
бл на сюжетно-змістовому (цілісний), стилістичному та мовленнєвому (

собливості) рівнях його можна вважати одним із первинних варіантів
ивая тая путь".  
угий варіант записав Віктор Петров від невідомого інформатора "В.О
Івниці на Волині". Тут наявна ампліфікація (нарощення) на змістовому та
ому рівнях (42 рядки). 
доліком обох фіксацій творів є відсутність паспортизаційних в

. Але, враховуючи датування публікації (1925) і порівнюючи ці текст
 творами про ч

и, що вони були зафіксовані у 1924 р. Це мотивовано і відсутністю раніших дату-
вань до інших відомих варіантів пісні "Щасливая тая путь".  

 До ранніх записів цього твору належить також варіант зі с. Черепашинці Він-
ницької округи, який зафіксував місцевий збирач С.Хом’юк 28 січня 1924 р. "від дів-
чат" у селі і опублікував Юхим Філь 1928 р. у статті "Народні пісні, що виникли під 
час пошести чудес на Поділлі" [28, с. 5]. Щоправда, він значно попсований: дово-
диться реконструювати текст пісні, оскільки при цифровому позначенні було заното-
вано лише ті рядки (десять їх фрагментів), у яких помітні зміни порівняно з попере-
днім текстом з цієї ж публікації Ю.Філя. Отож, реконструйований варіант С.Хом’юка 

                                                           
1 За сприяння у польових експедиціях і допомогу відомостями та матеріалами про теперішнє відро-

дження традиції Калинівського чуда дякую уродженці цього краю, фольклористу Надії Пастух та її бать-
кам – Анатолію (відомому письменнику) і Галині (вчительці) Бортняк.  
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налічує 45 рядків. За особливістю сюжетно-змістової моделі його можна вважати 
третім варіантом твору, який, щоправда, зафіксований не повністю, оскільки вкінці 
зазначено: "[...] далі не записано. Ця пісня записана також і в с[елі] Грабівцях Моги-
лівської округи, але запис невдалий" [28, с. 5]. Однак докладніших відомостей про 
цей

дповідних культових місць 
(Ка

к

ра: об’явлення Богородиці в Долині (біля кри-
нич

писали у лютому 1924 р. "учні Коднянсько-Закусилів-
сько

збирачів та упорядкував 
ще 

                                                          

 запис із Грабівців, як і сам текст, нам відшукати не вдалось. 
Отже, твір "Щасливая тая путь" уже з початку 1924 р. був знаний у різних варіан-

тах в околиці Калинівки та за її межами. Тобто десь у той час (принаймні, не раніше 
кінця 1923 р.) утворився цілісний народнопоетичний твір – пісня "Щасливая тая 
путь", що викликала живу зацікавленість і здобула популярність серед українського 
суспільства, особливо – віруючих та прочан до Калинівського Хреста. Ця пісня, як 
показують дослідження, пізніше зазнала специфічного руху у фольклорному просторі 
(середовище та географія функціонування). Так, 1924 р. дослідник С.Якимович у 
с. Хрещаті-Яри Таращанського повіту переписав, за його словами, "зі замусолених 
папірців1 […] псальму про Сафатову долину" – четвертий варіант пісні "Ой щаслива 
та путь". Обсяг твору, враховуючи повтори, становить 31 рядок: 16 неподілених і один – 
приспів у формі трикратного "Алілуйя!", що повторюється після кожного з 16-ти ряд-
ків (крім одного винятку) [31, с. 117]. Таке визначення твору – "псальма про Сафатову 
долину" – тут, вочевидь, є не зовсім точним. Думка дослідника ґрунтується на спіль-
ностях двох найпоширеніших на початку 1920 років сюжетів ("Калинівське чудо" та 
"Йосафатова Долина") і народно-релігійних рухів до ві

линівського Хреста й урочища біля сіл Зведенівки та Голинчінці на Вінниччині). 
Такими спільностями фольклору "Калинівського чуда" і "Йосафатової Долини" є об-
рази Христа, прочан ("поклонники", "люди усі"), опис паломницького ходу, доміную-
ча сюжетно-змістова антибільшовицька та моралізаторсько-дидактична спрямова-
ність. Проте, як показують дослідження, пісня "Щасливая тая путь" належить до 
тематично-функціональної групи фольклору "Калинівського чуда", а не "Йосафатової 
Долини". Василь Кравченко відзначав це, мотивуючи єдністю теми "Калинівсь ого 
чуда", тобто відображення "розстрілу Христа", тоді як у фольклорі "Йосафатової До-
лини" є інша тематично-змістова паліт

ки) та інші "чуда" в цій Долині, пов’язані з очікуванням (чи описом) Страшного 
суду. Щоправда, науковець при цьому використовував інший, п’ятий варіант пісні 
"Ой щаслива та путь", який за

ї семирічної трудшколи, що міститься в м. Кодні Волинської округи [...] на під-
ставі обіжника житомирського окрінспектора Ів. Ф. Левицького", який і передав цей 
варіант В.Кравченку. Текст твору налічує 30 рядків (один з них повторюється двічі) 
[20, с. 71, 73, 76, 77]. До того ж, приблизно у 1923-1924 роках, як показують архівні 
матеріали, В.Кравченко зібрав від місцевих інформаторів і 

чотири варіанти з невідомих місцевостей Правобережжя. Загалом, кожен з цих 
варіантів переважно зберігає сюжетно-змістову цілісність і мовленнєві риси виконав-
ців. Останні особливо властиві для сьомого варіанта (24 рядки), завдяки чому він 
суттєво наближається до запису Н.Дмитрука (запис, очевидно, зроблено в Калинівці, 
наприкінці – нерозбірливо скорочене слово; на початку варіанта зазначено: "Є ноти" 
[12, арк. 202-203]). У шостому варіанті маємо значну ампліфікацію з формального 
погляду (48 рядків) [12, арк. 196]; а для восьмого [14, арк. 151] і дев’ятого [14, арк. 149] 

 
1 Це свідчить про динаміку поширення твору, його популярність. На цінність для фольклористики та-

ких рукописів, що були актуальним способом розповсюдження подібних творів, вказував Н.Дмитрук та 
інші дослідники [7, с. 63]. 
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(записано у "с. Великі Коровинці") варіантів характерна близькість за обсягом (37 і 
35 рядків). 

Отож, простежуємо активне сприйняття пісні "Щасливая тая путь" у народному 
середовищі Східного Поділля, її динамічне побутування, територіальне поширення з 
одночасним творенням інших варіантів, особливо у першій половині 1924 р. Пізніше 
таке

форматорки Анастасії Михайлівни Гаєвської зі с. Бучки (біля річки Ірші) на Київщині 
і надіслав В.Кравченкові. Останній отримав його 7 квітня 1927 р. [12, арк. 187]. У 

 функціонування пісні з політичних причин, як показують дослідження, дещо 
послабилося. Зокрема, ще в липні 1924 р. дружина Ю.Філя Ганна Яковлівна у с. Вов-
ковинці Проскурівської округи записала від тридцятирічної інформаторки Насті 
Вовковинської десятий варіант пісні "Щасливая тая путь" (42 рядки, не враховуючи 
повторення після кожних двох рядків приспівів "Алілуя, алілуя" та "Господи поми-
луй", що чергуються) [28, с. 4-5] (Див. Додаток № 1).  

Інші ж, властиво останні фіксації варіантів цього твору у 1920 роках припадають 
на 1926-1927 рр. Серед них виокремлюється пародійна версія цієї пісні ("Ой, щасли-
ва та путь"), яку занотувала 27 травня 1926 р. у м. Ходоркові Білоцерківської округи 
"од Антонини Голюкової та від Марії Голюкової" сімнадцятирічна збирачка "Віра Руда 
за вказівками В[іктора] Теплого-Гарячого" [докладніших відомостей про нього не ма-
ємо. – В.Д.]. Твір містить 18 рядків, сім з яких повторюються двічі [20, с. 72, 75, 77]. 
Варто зазначити, що В.Теплий-Гарячий транскрибував мелодію твору. У пісні відчу-
вається стилістично-мовленнєве редагування тексту, його так зване "олітературення". 
Із сюжетно-змістового погляду – маємо один з дуже рідкісних прикладів сатири на 
народний релігійний рух, вираженої у пісенній формі своєрідного хронікального ха-
рактеру. Отже, цей запис можна трактувати як пародійну версію пісні "Щасливая тая 
путь". В.Кравченко мотивує виникнення цієї версії тим, що у м. Ходоркові "скупчено 
багато цукроварень (бурякових плантацій) та гуралень". Унаслідок цього (тобто через 
алкоголізм) місцеве населення "досить здібне на те, щоб поглузувати одні з одних" 
[20, с. 72]. Наші польові експедиції не підтвердили цих відомостей. До того ж, інші 
фольклорні матеріали та їх дослідження показують, що подібні так звані "версії" (чи 
"твори") якщо й трапляються, то дуже рідко і в поодиноких записах. Тому є підстава 
вважати, що цей текст за своїми ознаками не відповідає основним критеріям фольк-
лорності: не виявлено жодного варіанта наведеної пародійної версії або, за висловом 
В.Кравченка, "перекрученої псалми". 

Інші ж варіанти цього твору знаходили сприятливий ґрунт у народному сере-
довищі, про що свідчать наступні фіксації. Так, приміром, очевидно місцевий збирач 
Федір Петрук 17 жовтня 1926 р. у м. Тульчині на Поділлі записує від тутешньої жи-
тельки "Каролини Г[р]ущанської, 51 року" зредукований одинадцятий варіант пісні 
"Щасливая тая путь" (11 рядків), який опублікував В.Кравченко [20, с. 71, 77]. Уче-
ний згадує також ще про варіанти з м. Ходоркова Білоцерківської округи та сіл Великі 
Коровинці Чуднівського району Бердичівської округи і Стрижавки Коростишівського 
району Волинської округи. Однак, на жаль, докладніших відомостей про ці варіанти 
нам відшукати не вдалось. Друга фіксація одинадцятого варіанту зберігається у фонді 
В.Кравченка відділу рукописів ІМФЕ імені М.Рильського [10, арк. 170]. У цьому ж 
фонді знаходимо ще один – дванадцятий варіант пісні "Щастливая тая путь" – з Ки-
ївщини. Із паспортизаційних відомостей дізнаємося, що цей запис зробив священик 
Буйницький (з місцевості "Адіжино") 24 березня 1927 р. від тридцятип’ятирічної ін-

цьому варіанті простежуємо найзначнішу ампліфікацію (57 рядків). 
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 Популярність пісні "Щасливая тая путь" на Східному Поділлі засвідчена і в ро-
мані-хроніці уродженця подільського краю Михайла Стельмаха "Велика рідня" 
(196

им варіантом твору "Щасли-
вая

ну 
сюж

к

2). Письменник, описуючи тутешні події 1920 років, наводить, щоправда, уже 
найбільш редукований (8 рядків – дві строфи) за змістом та формою тринадцятий 
варіант пісні "Щасливая тая путь" (за контекстом роману – у лірницькому виконанні) 
[27, с. 323-324]. Відсутність паспортизаційних відомостей мотивована, мабуть, тим, 
що цей варіант подано як ілюстрацію в художньому творі, хоча, можливо, на це впли-
нули також і причини політичного змісту (підрадянські умови). Крім того, у цьому 
тексті помітне і літературне редагування. 

Уже наприкінці ХХ ст. на теренах Полісся натрапляємо на запис "постової пісні", 
який маємо підставу вважати ще одним – чотирнадцят

 тая путь". Записав його фольклорист Володимир Галайчук 23 липня 1996 р. у 
с. Кормі Коростенського району від інформатора Лозовик Ольги Петрівни (1929 р.н.) 
[6, с. 253, 264].  

Особливу ж цінність мають відомості калинівських старожилів про події 1920-х 
років. Щоправда, ці відомості дуже фрагментарні порівняно з архівними матеріалами 
та дослідженнями у тогочасній періодиці. В останніх, властиво, прочитуються голо-
вні причини такої фрагментарності у наш час: жорстоке переслідування більшовиць-
кою владою у 1920 роках прочан до "Калинівського чуда" ("поклонників") [17, с. 2; 
16, с. 3; 25, с. 2; 2, с. 3; 3, с. 3; 4, с. 3; 23, с. 2; 5, с. 3], атеїстична політика у наступні 
десятиліття, а також, либонь, і трагічні події, що потрясли український народ і світ 
після 1920 років (великий голодомор 1932-1933 рр., сталінські репресії, Друга світова 
війна тощо). Унаслідок таких обставин пісня "Щасливая тая путь" у наш час навіть у 
Калинівці вже майже цілковито забута. Авторові цієї статті під час польових експеди-
цій у 2002-2004 рр. вдалося записати лише один варіант пісні про "поклонників", яку, 
за словами інформаторки, виконували прочани по дорозі до Калинівського Хреста. 
Запис було зроблено 11 липня 2003 р. і повторно 9 липня 2004 р. у м. Калинівці Він-
ницької області від Галущак Анни Павлівни (освіта 3 кл.), "ровесниці "Калинівського 
чуда", як вона полюбляє себе називати, бо народилася 1923 р. і проживає недалеко від 
цього Хреста. Текст пісні налічує 19 неподілених рядків, властиво, радше 10, оскільки 
один із них ("Де Спасітєль проходив") інформатор хоч і проспівала, проте у загаль

етно-композиційну модель твору він вмонтований штучно, не за контекстом. До 
того ж після кожного рядка виконується приспів, виражений подвійним "Алілуя" у 
поєднанні з повторенням другої половини рядка (Див. Додатки № 2 і № 3) [8]. За 
сюжетикою ця пісня – досить повний, завершений п’ятнадцятий варіант твору 
"Щасливая тая путь". На стилістичному та мовленнєвому рівнях збережено специфі-
ку пісенного виконання інформатора, локальні особливості. 

Отже, у нашому розпорядженні 16 текстів твору "Щасливая тая путь" (дві версії, 
у яких 15 варіантів однієї версії і один варіант пародійної сюжетної версії), що 
з’явилися у періодиці (7 текстів), збереглися у фонді В.Кравченка відділу рукописів 
ІМФЕ імені М.Рильського (6 текстів), зафіксовані у художній літературі початку 1960 
років (1 текст), серед поліських постових пісень середини 1990 років (1 текст) та в 
Калинівці (1 текст). До цього переліку не зараховуємо фрагмент, властиво лише поча-
ткові сім рядків пісні, які нам вдалося зафіксувати 9 липня 2004 р. біля Калинівсь ого 
Хреста від корінних жителів с. Жежелів Козятинського району Вінницької області 
Євгенії Маркіянівни Орловської (1925 р.н., неграмотної) і Поліни Павлівни Гудечки 
(1930 р.н., освіта 3 класи) (Див. Додаток № 4) [8]. 
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Серед вказаних варіантів особливої уваги заслуговує запис Никанора Дмитрука, у 
якому добре збереглися головні мотиви пісні. Маємо підставу вважати його інваріан-
том. З огляду на це подаємо текст цього твору повністю [7, с. 64].  

Щасливая тая путь,  
Що поклончики йдуть. 

  

Приспів:   
Алілуя, алілуя, 
Що поклончики йдуть1).    

Не самі-ж вуни йдуть, 
Їх янголи видуть. 

  

Їх янголи видуть, 
Херувіми поють. 

  

Херувіми поють, 
В Новий Русалім видуть. 

  

Хто в Русалім піде, 
Той спасений буде! 

  

А хто в Русалім не піде,  
На вєк грєшний буде. 

  

Там Христос пухудив 
І слідочки полишив. 

  

І слідочки полишив, 
За наз грішних кров розлив. 

  

За наз грішних, за наз всіх 
Пострадав на хрисці. 

  

Сім ран получив, 
А на восьму пострадав.  

  

За наз грішних хрисціян 
Кров Христову пролляв: 

  

– Поклончики мої, 
Поклонитеся мині. 

  

Поклонітеся мині  
До сирої зимлі. 

  

1) Тут і далі після кожної строфи виконують приспів, який складається зі слів 
"Алілуя, алілуя" та останнього рядка строфи. – В.Д. 

Цей текст відзначається також досить багатою традиційною палітрою локальних 
мовленнєвих ознак, переважно діалектизмів. В інших варіантах спостерігаємо змен-
шення таких ознак, загалом стирання, шліфування їх, мовне редагування і наближен-
ня до норм літературної мови.  

Якщо у творі про Калинівський Хрест ("Калинівське чудо") стрижневим сюжетно-
композиційним компонентом є "чудо" кровотечі з Розп’яття, народна інтерпретація 
причин і передумов його появи, то у пісні "Щасливая тая путь" простежуємо природ-
не і послідовне зміщення акценту ("чудо" → "паломництво"). Властиво, порівняно з 

] 2 
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пісн

сформувалась як 
цілісний народнопоетичн и розгалуж н ми) під безпосереднім 
впливом пісні про "Кали ують спільні головні сюжетні ком-
поненти творів: "чудо" – ломництво очікування кари Божої 
тощо. Тому невипадково піс я путь" р п  описом походу-
паломництва, очевидно, саме  у творі виконує функ-
цію експозиції:  

Щ
Щ ь. 

Такий початок (заспів істичними, мо  модифікаціями 
є в усіх відомих варіантах ути показником того, що ця пісня виника-
ла і функціонувала під ча в. Це ілюстру і ароднопісенна тональ-
ність такого початку, який опоетичній творчості, особливо 
в обрядових піснях. Нап убкові част починаються, як і пісня 
"Щасливая тая путь", опи о вводиться е аж (чи персонажі): 

Ой наєм 
Сл  світу і в небі, 
Їзд  ... 

Ой говицею 
Ой молодец... 9 . 180, 181] 

Інколи опис дороги н це з властивою для народно-
поетичної творчості майс доро н ого (чи подорожніх): 

Іш ковці – 
Ой  2 
Ой и [19, с. 173]. 

Спільним для аналізо ї коляд  своєрідний сюжетно-
змістовий компонент із се путі", "походу". Дещо інакше цей 
компонент виражений у т и обхо і оля". Одначе тут, як і в 
пісні "Щасливая тая путь новні ідейно- істові складові. Спіль-
ною є і послідовність вир обхід" → "віра в надприродну силу" 
→ "віра в допомогу Бога

Сб н несеме! 

і звернені до вищих, небесних сил, Господа з 
упо

ею "Ой у полі на горбочку" у пісні "Щасливая тая путь" акцент змістився на па-
ломництво як масовий акт почитання чуда. Це збігається і з послідовністю створення 
пісень. Можна навіть припустити, що пісня "Щасливая тая путь" 

ий твір (з варіантним
нівське чудо". Це ілюстр
кров зп’яття, па

ен я

отеча з Ро
ня "Щасли
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оз
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 доволі поширений у народн
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, краєм, краєм, краєм Ду
авен єси, Боже, у всему
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ить, поїздить гордоє панє

, торгом-торгом, тор
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а початку упускають, проте 

[1 , с

терністю компенсує образ по
ли молодці рано з цер

ж ь

, дай Боже!  
, ішли, ішли, раду радил

 

ваного твору і останньо
мантичним наповненням "

ься "пр

ки є

ворах, що виконуют
", також домінують ос
азу цих складових: "

д  п
зм

": 
ором ідеме, поло

Мольмеся Богу і всі посполу, 
Жеби нас тучі не заходили. 
Оборонь, Боже, гори, долини, 
Гори, долини, наші царини! [19, с. 225] 

Цікаво, що обхідні пісні, як і більшість пісень та віршів "Калинівського чуда", ви-
конуються під час походу (чи обходу) 

ванням на допомогу, заступництво, тобто, спільними є загальна ситуація виконан-
ня і змістова спрямованість цих творів. 

У пісні ж "Щасливая тая путь" синтетика народнопісенної тональності та релі-
гійного змісту в наступних рядках втілюється в образі "поклонників": у сукупності 
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персонажів, що у творі наділені спільними характерними ознаками, діями та функ-
цією. Образ "поклонників" стрижневий у цьому творі і послідовно фігурує в усіх йо-
го варіантах. Промовистим є той факт, що, незважаючи на переслідування і заборони 
комуно-більшовицької влади, поклонники (прочани), які ходили до Калинівського 
Хреста з віддалених місцевостей (прототипи пісенного образу), все-таки знаходили 
притулок на час прощі у мешканців Калинівки та навколишніх сіл. Отже, типова для 
фольклору семантично-функціональна єдність понять "поклонники", "подорожні", 
"гості"1 у контексті подій "Калинівського чуда" ставала особливо актуальною, оскіль-
ки підсилювалась історичною реальністю. 

Саме ж слово "по му значенні фіксує "Словник української 
мови" (Київ, 1976). По  слова подано як ілюстрацію уривок зі 
згадув

о в обіг у 1920 роки, тоді ж воно було засвоєне і фольклорною традицією. Най-
імовірніше, це слово в омник" більш зрозумілим 
у дусі народної етимол  випадку воно влуч-
но показує одну з хара ує на його хрис-
тиянсько-релігійному змісті і, водночас, є одним із основних компонентів сюжетики 
фольклору чудес загал рема: "чудо" – "антибіль-
шовицька спрямован ійного ак-
цен

 
-

в’язаність ("Калинівсь ивая тая 
путь" у народному сер атті Во-
лодимира Галайчука "Ж арної поезії в експе-
диц

ся. – В.Д.] ми виявили п’ять постових пісень. Най-

                                      

клонник" у релігійно
ряд із визначенням цього

аного твору М.Стельмаха "Велика рідня", у якому йдеться саме про події почат-
ку 1920 років на Східному Поділлі, зокрема, згадано і про паломництва до місцевих 
святинь, пов’язаних з об’явленнями християнсько-релігійних святих, оновленнями 
ікон тощо: "Йому ще не вірилось, що так безслідно загинуло чудо, і от щось навіть 
вночі жене його в оці місця, все надіється: а може, знову потягнуться поклонники до 
скитка" [26, с. 32; 27, с. 341].  

Отож, наведені відомості дають підставу для висновку, що слово "поклонники" 
увійшл

иникло шляхом заміни книжного "пал
огії (типу "тротуар" – "плітуар"). У нашому
ктерних особливостей народного руху: акцент

ом і пісні "Щасливая тая путь" зок
ість" – "релігійний акцент". Превалювання "реліг

ту" у пісні під впливом її "руху" по "горизонталі" (географія поширення) та "вер-
тикалі" (у часі) призвело до затінювання "антибільшовицької спрямованості". Це
вплинуло на семантичне ися контекст і локальна при перекодування "чуда": втратил

ке чудо"). Так відбулась зміна тлумачення пісні "Щасл
едовищі. Підтвердження такої думки прочитуємо у ст
анрова палітра та основні мотиви календ

ійних записах з Полісся 1996 року" [6]. Автор наводить тут один з варіантів пісні 
"Щасливая тая путь", означуючи його як "постову пісню" (посилаючись на свідчення 
інформатора). Прикметно, що і в інших "постових" піснях В.Галайчук виявляє спіль-
ні риси з фольклором чудес 1920 років на сюжетно-змістовому рівні2, з погляду гене-
зи (імовірних авторів, середовища виконання), тематичної специфіки: "Усього на об-
стежуваній території [Поліс

                     
оняття ("гості" чи "гість") поширений в усно
 назв "постових" пісень ("В чистий
путь", "Плаче й плаче чолов’єк"), або з

Ой вийду я на гору вісоку,  

1 Образ-символ цього п поетичній народній традиції [22]. 
2 Це видно вже зі самих  четвер по вечері", "Плач, чолов’єче, бо 

река тече", "Щасливая тая  інших рядків:  

варіанти "В чистий четвер по вичері" [12, арк. 192, 199; 
20, с. 75, 71; 28, с. 6-7], "Ходить чоловік по білім світі по святій землі" [24, с. 13-14], "Чого, Інок, гірко 
плачеш?" [20, с. 76], "Страшний, страшний смертельний час живущим во гріхах" [7, с. 65] та ін.  

Подивлюсь я і в долину глібоку: 
В той долинє кров’яниє рєкі йдут – 
Кров’яниє, розпальованиє,  
Для грєшніков приготовлениє [6, с. 253].  

Порівняймо з фольклором чудес 1920 років: 
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відо

 її аргументування у статті В.Галайчука, 
яки

я нових пісень (фольклору чудес). З часом у цих ново-
ство

Думку про псевдофольклорне походження пародійної версії "Щасливая тая путь" 
підтверджує також відсутність яскравих локальних ознак на формальному рівні, влас-
тив

" поклонників: 
Що
Па

                                            

міша серед них, і не лише у Поліському реґіоні, – "В чистий четвер по вечері"; 
інші, що найпевніше входили колись до репертуару лірників, – доволі рідкісні.  

Як правило, постові пісні спрямовані на пропаганду якоїсь християнської моралі-
заторської ідеї. Незважаючи на те, що їхніми авторами очевидно були освічені люди з 
церковного оточення [тут автор у примітці додає: "Водночас постові пісні усе ж не 
могли не зазнати впливу народної лірики. Наприклад, зачин тексту "Ой вийду я на 
гору вісоку" характерний для багатьох фольклорних жанрів". – В.Д.], а про це досить 
виразно свідчать книжні церковнослов’янські форми, відмінні від народнорозмовних, 
популярність постових пісень доволі легко пояснюється близькістю порушених тем 
для широкого загалу" [6, с. 254, 264].  

Цікавими є диференціація цих творів та
й, зокрема, зауважив, що до тематичного пласту постових пісень потрапили да-

леко не всі твори з лірницького репертуару. Це мотивується "приуроченням постових 
пісень Воскресінню Христа, що й звузило межі вибору" [6, с. 254]. Ці міркування 
ілюструють шлях розвитку деяких творів фольклору чудес ("Щасливая тая путь" і 
"В Чистий четвер по вечері"), що виконувалися на початку 1920 років на території 
Східного Поділля (по дорозі до Калинівського Хреста і так званої "Йосафатової до-
лини"). Можна припустити, що "постові" пісні, які зафіксував В.Галайчук, у 1920 ро-
ках були основою для творенн

рених піснях могли затратитися контекст "другого мучення Христа" і очікування 
Страшного суду, пов’язані з подіями початку 1920 років. На таку думку наштовхує 
порівняння "постових" пісень з фольклором чудес, зокрема, сюжетно-змістові риси 
пісні "Щасливая тая путь", що особливо проявляються у приспіві та зав’язці.  

При розгляді модифікацій зав’язки пісні "Щасливая тая путь" виокремлюється 
пародійна версія Віри Рудої з м. Ходоркова Білоцерківської округи. Є підстава вважа-
ти, що ця версія – один із "творів" "псевдофольклору", штучно складеного на догоду 
комуно-більшовицькій владі. Справді, серед архівних матеріалів та у деяких тогочас-
них публікаціях на цю тему (про "чуда") трапляються подібні так звані "народні тво-
ри". Одначе, як показують дослідження, такі твори пропагували лише представники 
офіційної влади та їх поплічники, а серед переважної більшості населення вони зна-
ходили лише осуд і несприйняття. Адже поклонники під час походу намагались під-
тримувати духовно піднесений настрій, порядок і чесність, чистоту взаємин. Якщо 
навіть лузання насіння вважалось недоречним (гріховним) у такій урочистій справі і 
заборонялось [7, с. 51], то чи варто серйозно говорити про виконання подібних анти-
релігійних пародійних, сатиричних та інших творів1. Щоправда, нотки гумору чи навіть 
сатири і сарказму були все-таки якоюсь мірою притаманними фольклору чудес 1920 
років2, але вони мали антисовєтське спрямування і зовсім інші форми і способи виразу.  

и
щена сюжетна лінія, що розпочинається гумористичним описом поклонницького ходу, 
відтак продовжується у фо к званих "пригодів

х іншим варіантам пісні (так зване "літературне редагування" тексту), надто спро-

рмі опису своєрідних та
 поклонники йдуть, 
ляниці несуть. 

               
1 Такі "твори" і розповіді стосуються головно теми "Йосафатової Долини" та інших "чудес" 1920 років 

[20, с. 77-78; 10, арк. 170-173; 11, арк. 83; 13, арк. 94]. 
2 Це простежуємо вже у пісні про "Калинівське чудо" ("Ой у полі на горбочку") [18].  
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Паляниці несуть,  
Взаді "колоток" везуть… [20, с. 78] 

Розповідь про ці "пригоди" демонструє перехід гумору у сатиру, її нарощення, 
градацію: 

А як прийшли в Водотиї, 
То зловили там по шиї,  2 
А як сіли в Хамутці, 
То зловили там по пиці.  2 
Коли-ж назад утікали –  
Паляниці забували [20, с. 78]. 2  

 Прикметно при цьому, що штучне підпорядкування пісенної ритміки, її набли-
ження до інших варіантів цієї пісні суголосне такому ж штучному використанню на-
роднопоетичних прийомів: 

Як прийшли вони в Гнелець, 
Ззіли перший мленець [...] 
І од Вовка утікали   2 
І од Лиса утікали..." [20, с. 78] 

Одночасне збереження певних сюжетно-стилістичних компонентів, спільних для 
всіх варіантів пісні "Щасливая тая путь", тут виконує чи не головну сатирично-паро-
дійну функцію (маємо на увазі початкові рядки "Ой щаслива та путь, що поклонники 
йдуть" та приспів "Алілуя, алілуя").  

Можна зробити висновок, що ця пародійна версія "Щасливая тая путь" є штучно-
го, аматорсько-літературного походження. Заслуговує на увагу коментар до пісні зби-
рачки Віри Рудої, в якому йдеться про назву і спосіб приготування традиційної для 
поклонників страви: "Колоток – страва, що за часу подорожів до "чудес", коли для 
прочан у селах улаштовували спеціяльні "обіди", була дуже поширена. Це – просто, – 
зварений горох одціджувався (тільки не цілком), розтирався, а зверху присипався цу-
кром, якщо його мали, а ні, то подавали й так". За словами збирачки, ця страва була 
одночасно і зручною у приготуванні (її "варили"), і смачною [20, с. 78]. Цю інформа-
цію підтверджують також інші матеріали та дослідженнях того часу [7, с. 51]. 

На основі інших коментарів записувачки можна зробити такі висновки: фольк-
лор "Калинівського чуда", зокрема пісня "Щасливая тая путь" і поклонницький рух 
були поширені у м. Ходоркові та сусідніх селах – Гнелець, Водотиї й Хамутець. З 
приводу ж прототипів персонажів "Вовка" і "Лиса" Віра Руда зазначає, що так нази-
валися "бандити", які "оперували тоді в межах Ходорківського району" [20, с. 78]. 
Одначе в інших матеріалах та дослідженнях тематичного пласту фольклору чудес 
відомості про такі події відсутні, натомість бачимо інших переслідувачів поклонників 
– представників офіційної комуно-більшовицької влади та їхні симпатиків: москаля, 
солдата та ін.  

Для більшості варіантів пісні1 притаманне своєрідне розбухання зав’язки через 
релігійно-дидактичні доповнення: 

Хто в Русалім піде, 
Той спасений буде! 

                                                           

 Коростенського р-ну [6, с. 253] та В.Дяківа з 
м. К

1 Крім записів С.Хом’юка зі с.Черепашинці Вінницької округи, Ганни Яковлівни зі с. Вовковинці 
Проскурівської округи [28, с. 4-5], В.Галайчука зі с. Корми

алинівки Вінницької області від А.П.Галущак [8]. 
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А хто в Русалім не піде, 
На вєк грєшний буде… 

Одночасно при ць увага на символі-образі "Русалим". У 
творі "Щасливая тая туалізується ("Новий Русалим"), набуває 
глибшого змісту. Якщо івське чудо" ("Ой у полі на горбочку") "Ру-
салим" згадується лиш горядний елемент з хрис-
тия

ю
: "Русалим"  Єрусалим", "Нові Ієрусалім". Лише 

у двох текстах [20, с. 7 ущ
Маємо два варіанти . 77; . 170; 27, с. 323-324], 

які на такій зав’язці вр лекс розбіжності, викорис-
тання анафор: 

Хто в Рус

буде… 

ві Іє алім іде – 

Той без щастя буде… 

У дуже стислому опис "Калинівського чуда". При 
цьому використовуєтьс

а, у версії Віри Рудої і в нашому варіанті з Калинівки.  
В інваріанті ж відтак кульмінація зазнає ампліфікації релігійно-дидактичного ха-

рактеру із застосуванням анафоричного прийому, цифрової символіки у поєднанні з 

ому сконцентровується 
путь" цей образ ак
 у пісні про "Калин
е в одному варіанті (своєрідний дру

нсько-релігійним змістом) [20, с. 76], то у творі "Щасливая тая путь" він транс-
формується в один з основних образів-символів, при цьому варі ється, доповнюється 
сама назва , "Новий Русалім", "Новий

8; 8] цей символічний образ проп ено.  
 пісні "Щасливая тая путь" [20, с  10, арк
иваються. Тут простежуються ичні 

алим піде,  А хто в но рус
Той спасенний буде! 
А хто в Русалим не піде, 
Навік грішний 

Той щасливий буде, 
А хто в Ієрусалім не йде – 

викладі подається у цій пісні 
я алегорична форма: 
Там Христос пухудив 
І слідочки полишив.  

Такий розвиток дії по-різному видозмінюється у варіантах, починаючи від не-
значних модифікацій лексичного характеру, спричинених синонімічними зачинами:  

"Господь (Спаситель, Син Божий, Ісус) походив 
І те місце посвятив".  

Відтак трансформація ускладнюється тавтологічними прийомами ("слідочки по-
слідив"), після чого простежуємо редукцію розвитку дії ("А по тому Русалім, там 
Господь походив"), аж до цілковитого "випадання" з сюжету у записах Ф.Петрука, 
В.Рудої, М.Стельмаха та нашому.  

Далі у сюжетно-змістовій структурі інваріанта простежуємо цікаву градацію роз-
витку дії до кульмінації, пуанта: 

І слідочки полишив, 
За наз грішних кров розлив.  

Прикметною є спільність пуанта пісні "Щасливая тая путь" з піснею "Ой у полі 
на горбочку". Цю функцію виконує по-різному сформульована, але семантично спіль-
на фольклорно-релігійна інтерпретація "кровотечі" Калинівського Розп’яття. Мо-
дифікуючись у тексті В.Галайчука, цей компонент втрачає семантичне наповнення 
"другого" викуплення світу від гріхів ціною пролиття крові Господньої, одначе збері-
гає основу, ядро сюжету "Калинівського чуда", зберігає пуант: "Там Господь походив, 
кров Христову розлив". Пропущена ця кульмінація у варіантах В.Петрова, С.Хом’ю-
ка, Ганни Яковлівни, С.Якимовича, учнів "Коднянсько-Закусилівської школи", Ф.Пет-
рука, М.Стельмах
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град
ення грішних християн ціною "другого страдання 

на хресті", "другого пр ві": 
 всіх 

І слідочки послідив,   2 
,    2

ую прол
уди

влив…

 послідив"), інших сюжетно-змістових 
деталей, компонентів у в, і водночас зростає змістова акту-
алізація ("простріляли  прустрілив", "весь народ возбудив", "І 
всі  

-
стріляного" більшовиц алинівського 
чуда".  

поклонники (поклоннички)", "Поклоніться
сир

ацією драматичної напруги сюжету. При цьому одночасно на передній план знову 
висувається мотив "другого" викупл

олиття Христової кро
За наз грішних, за наз
Пострадав на хрисці. 
Сім ран получив, 
А на восьму пострадав. 
За наз грішних хрисціян 
Кров Христову пролляв.  

Порівнюючи варіанти цього уривку кульмінації, простежуємо взаємозаміну ряд-
ків, окремих слів, анафоричне збагачення: 

І слідочки полишив   2 
І сім ран получив. 
За восьмою пострадав 
За нас грішних хрисціян… [7, с. 64] 

І сім ран получив
Кров невинн
І весь народ возб

І слезами обо

 
ив,   2 
в … [28, с. 4-5] 2  

 [12, арк. 187] 
Крім того, моделювання і видозмінювання кульмінації відбувається шляхом 

введення тавтологічних прийомів ("слідочки
 формі нових слів або рядкі

 на хресті", "А вусьмую
дзвони задзвонив", "кров християнськую (невинную) пролив", "Кров Христову

рузільляв"), яка сягає апогею способом введення вражаючого і новітнього у фольк-
лорі 1920 років образу: "Ростриляли на христі у терновому вінці..." Такий образ "роз

ьким солдатом Христа є ключовим у фольклорі "К

Водночас у деяких варіантах примітна текстова деформація у кульмінації пісні 
"Щасливая тая путь" – пропущення слів або цілих рядків [28, с. 4-5; 31, с. 117; 20, 
с. 77; 6, с. 253]. Відтак це своєрідно видозмінюється в інших варіантах, аж до цілко-
витої редукції [20, с. 77, 78; 10, арк. 170; 27, с. 323-324; 8].  

Завершальним елементом твору у сюжетиці більшості варіантів пісні є розв’язка, 
втілена у формі звертання Христа до прочан-поклонників: 

Поклончики Мої, 
Поклони(і)теся Мині. 
Поклони(і)теся Мині, 
До сирої зимлі. 

Варіювання такої розв’язки відбувається головно на стилістичному, мовленнєво-
му рівнях (водночас застосовуються анафоричні прийоми, тавтологічні фігури): "Ви, 

 (ж) ви Мені", "Аж до сирої землі", "До 
ої геть землі...". 
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У більшості творів для розв’язки прикметною є текстова ампліфікація зі своєрід-
ним доповненням на семантичному рівні. Так, наприклад, у деяких варіантах дода-
ються пояснювальні рядки, які виступають своєрідною об’єднувальною ланкою між 
кульмінацією і розв’язкою: "І весь народ возбудив, поклонникам об’явив" [28, с. 4-5], 
"Кров Христову пролив, поклонничкам об’яснив" [31, с. 117]. У записі С.Хом’юка 
[28, 

Ви-ж ..."), так і деформацій суржи-
кового чи локального х и ..."). Інший додатковий рядок – 
"Що Я ранен на хресті днього, конкретизуючи його. Од-
наче відтінок семанти  "Калинівського чуда": "ранен" пострі-
лом москаля чи солдат ачається (або ж доповнюється), набу-
ваючи узагальнювальн  (... на крєсті)", "Що Я є на землі" 
та "Що Я єсть на хрес  майстерно завуальована 
акту

 ще й подвоюється ("…що я розп’ятий на 
хресті. Що я розп’яти алинівки 
додаються два неподіл

Я н пролляв, 
Кр  християн.  

В інших варіантах Так, на-
приклад, у тексті В.Га еході до 
розв’язки, точніше, у п

Там . 
Кр  давали.  

орівняймо, зокрема, з по-
чатком пісні "Про війн ом таких творів: "Там син батька знева-
жає, / Батько сина пр  116]. Іван Франко, торкаючись генези 
останнього твору на п ковського від поліського лірника Доро-

с. 5] зазнає розширення і кінець розв’язки, що виявляється у розгортанні попере-
днього заклику Христа навернутися до віри, точніше, Господь мотивує цей заклик: 
"Бо ви діти Мої". У цьому та інших варіантах [7, с. 64; 28, с. 5; 31, с. 117; 20, с. 77; 12, 
арк. 196; 14, арк. 149, 151] послідовно додається подвоєний рядок "Ви не вірили Ме-
ні", який зазнає як незначних стилістичних змін ("

арактеру ("ви-ж (ви) нє вєріл
" – продовжує думку попере
чної локалізації (ознака
а) в інших варіантах втр
их рис: "розп’ятий", "росп’ят
ті". При цьому водночас зберігається

альність на інших рівнях (у тому числі й у підтексті) – наступ атеїстичних докт-
рин (на сюжетно-змістовому рівні) і наслідок політики зросійщення (у формальному 
аспекті). У варіанті С.Якимовича цей рядок

й на хресті у терновому вінці"). У нашій фіксації з К
ені рядки:  

а крєстє пострадав, кров Христовую 
ов Христовую пролляв за вас грішних

 цієї пісні простежуємо вже динамічнішу змінність. 
лайчука суттєві трансформації відбуваються при пер
оясненні кульмінації:  

 поклонники йшли, кров Христову найшли
ов Христову найшли да всєм людям

Відповідно змінюється і розв’язка, у якій спостерігаємо процес градації у руслі 
узагальнення, екстраполяції заклику (який трансформується із заклику Христа до по-
клонників у заклик поклонників до людей) на ширший загал: "Ой п’єт, люди, цюю 
кров, що Христос проливав". 

Решта текстів набуває специфічних формальних, сюжетно-змістових та семантич-
них відмінностей. Так, зокрема, у варіанті з м. Кодні вже простежується тенденція до 
текстуального розширення шляхом своєрідного обростання розв’язки, її продовження 
за допомогою традиційних народних паралелізмів тощо:  

Там син батька не вважав – 
На Спасителя стреляв, 
Кров Христову він пролляв 
За ввесь мир християн...  

Ця народнопоетична формула є прикметною для інших фольклорних творів, 
особливо для творів лірницького світського репертуару. П

у", яка є типовим зразк
оклинає" [21, с. 41-42,
рикладі запису В.Борж
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фея Карнаухого, у своє Пісня про правду і неправду" назвав таку фо-
рму

се-
мантичне наповнен ає додатковими 
прикметами. Відбу  інтерпрета-
ції) 

ірницьких духовних пісень, віршів, на-
родно-релігійних м о варіанта Ганни 
Яковлівни [28, с. 4-

му дослідженні "
лу "загальною рефлексією на тему ворожнечі між людьми і навіть між ріднею" 

[29, с. 292; 21, с. 114-115]. У цій цитаті влучно прочитується і духовна атмосфера по-
неволеного комуно-більшовицьким режимом українського народу, зокрема, на почат-
ку 1920 років.  

У варіанті В.Петрова згадувана тенденція обростання розв’язки динамічно про-
гресує:  

… Сім анголів ідуть, 
В руках чаші несуть. 
В руках чаші несуть, 
Кров Христову соберуть. 
Кров Христову собирали, 
На престолі становили. 
На престолі ставили, 
Службу Божу отправили. 
Службу Божу отправили 
І весь світ накормили. 
Весь світ накормили 
І водою покропили. 

Таким чином розв’язка поширюється своєрідною сюжетно-змістовою мікрострук-
турою, у якій простежуємо і додатковий розвиток однієї з похідних сюжетних ліній: 
на передній план висуваються образи "анголів", про яких у більшості інших варіантів 
лише коротко згадується на початку (отже, у цьому варіанті таким способом вводить-
ся своєрідний прийом обрамлення на сюжетно-змістовому рівні). Це відбувається 
шляхом застосування цифрової символіки: "Сім анголів ідуть". Перекодовується 

ня "Калинівського чуда", точніше, воно оброст
вається процес нарощення полісемантизації (народної

символу "Калинівського чуда": ангели правлять службу, "годують" весь світ і 
освячують його водою. Посилення мотиву навернення до Бога реалізується у цьому 
варіанті під безпосереднім впливом народнопоетичної творчості, особливо календар-
но-обрядової (колядок і щедрівок), а також л

олитов, замовлянь тощо. Це стосується і десятог
5]: 

… За вас грішних пострадав, 
Кров невинную пролляв. 
Кров невинную пролляв, 
Повную чашу налляв. 
Повную чашу налляв, 
І весь народ причащав. 
І весь народ причащав,  
Ще й проскурки роздавав. 
Ще й проскурки роздавав, 
Ще й водою закропляв. 
Ще й водою закропляв, 
Ще й віночки дарував. 
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Ще й віночки дарував, 
З Русалима відправляв: 
– А ви, люди, не грішіть 
І додому не спішіть, 
І додому не спішіть, 
Тільки Богу ся моліть. 

Поданий варіант ілюструє намагання невідомого автора (чи авторів) органічніше 
поєднати ці рядки (продовження) із попередніми (спільною для більшості варіантів 
розв’язкою). Тобто, тут простежуємо уже інший художньо-стилістичний прийом: не 
обр

 ці рядки є, властиво, продовженням звертання Христа до "поклонників". 
Разом з тим можна припу ого варіанта В.Петрова (на сюжетно-
змістовому рівні). Унаслід инників (нового художньо-стилістич-
ного прийому та сюжетн  попереднього варіанта) і відбулась, 
очевидно, взаємозаміна го ядуваній сюжетно-змістовій мік-
роструктурі ("сім анголів" ю "семи анголів" другого варіан-
та В.Петрова тут виконує ий варіант В.Петрова і десятий 
варіант Ганни Яковлівни: тову собирали" в чаші → Христос 
"Кров невинную пролляв сім анголів" "весь світ накорми-
ли" → Христос "весь наро рки роздавав"; "сім анголів" весь 
світ "водою покропили" → ою закропляв". Отож, у переліче-
них прикладах простежує лише сюжетно-змістових ознак, а й 
послідовності їх виражен ипустити також спільність джерел 
другого варіанта В.Петро  Ганни Яковлівни. Зокрема, Людмила 
Іваннік
кри

 п у  в

 визначення цієї пісні як справді народної, що сформу-
валася в атмосфері духов ільства того часу, а також на 
ґрунті попередньої народн  сюжетно-змістовому плані, так і 
художньо-стилістичному. горбочку", у пісні "Щасливая тая 
путь" спостерігаємо динам ня текстової фактури варіантів. Крім 
того, тексти цих двох най  пісень у репертуарі поетичного фо-
льклору чудес, зокрема "К ть змогу простежити певні особли-
вості розвитку останнього  рівні. Уже на цих прикладах кон-
статуємо зміщення ідейно  спільних компонентів творів. 

амлення, а сюжетно-змістову логічну послідовність у нарощенні додаткових ряд-
ків. Тому

стити тут і вплив друг
ок поєднання таких ч
о-змістових елементів
ловних персонажів у розгл
 → "Христос"). Так функці
 Христос. Порівняймо друг

 "сім анголів" "кров Хрис
, / Повную чашу налляв"; "
д причащав, / Ще й проску
 Христос весь народ "вод
мо певну спільність не 
ня. Це дає підставу пр
ва і десятого варіанта

ова торкається наведеного мотиву у колядках і псальмах: "[…] Христос від-
ває своїм ученикам тайну спасіння і очищення всього світу: 

Моє серденько коп’єм проб’єте, 
А з Мого ребра потече кров-вода. 
Тією кров’ю весь народ скуплю, 
Весь народ скуплю, з собою візьму! [15, с. 403] 

На основі розглянутих записів пісні "Щасливая тая путь", а також порівнюючи її з 
твором "Ой у олі на горбочк ", можна зробити такі исновки. Пісня "Щасливая та 
путь" – другий після "Ой у полі на горбочку" за популярністю і ступенем поширення 
народний твір із поетичного репертуару фольклору чудес, зокрема "Калинівського 
чуда". Пісня "Щасливая та путь" виникла на основі пісні "Ой у полі на горбочку", 
зберігаючи відповідно більшість її головних сюжетно-композиційних елементів. Од-
ночасно специфіка розвитку цих елементів у творі, збагачення його новими образами 
та мотивами дає підставу для

ної напруги українського сусп
опоетичної традиції: як у
Порівняно з "Ой у полі на 
ічніше трансформуван
поширеніших народних
алинівського чуда", даю
 і на сюжетно-змістовому
-змістових акцентів головних
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Порівняймо послідовність ях. "Ой у полі на горбочку": 
"чудо" – опис паломниць ду – плач Матері (Богородиці) 
під хрестом – передчуття ая тая путь": опис паломниць-
кого (поклонницького) по о в пісні "Ой у полі на горбочку" 
превалював своєрідний п акцент і основою твору служило 
"Калинівське чудо", то у ть" починає домінувати релігійний 
акцент і основою твору в  "Калинівського чуда". Властиво, у 
пісні "Щасливая тая путь  на горбочку", акцент змістився на 
паломництво як масовий  сама пісня "Щасливая тая путь", 
очевидно, склалася на осн  уявою другого головного компонен-
та попереднього твору: оп оклонницького) походу. Отже, бачимо 
цікавий приклад трансфо ій початку 1920 років, зокрема, па-
ломницьких
тая 

наявні спільні 
ознаки: відображення чуд я, опис паломницького 
походу до нього, а також нені мотиви гріха й очі-
кування Страшного Суду ть переважно Христос, 
"поклонники" ("люди усі"

 їхнього виразу у цих пісн
кого (поклонницького) похо
 Страшного суду. "Щаслив
ходу – "чудо". Отож, якщ
олітично заанґажований 
пісні "Щасливая тая пу
иступає опис походу до
", порівняно з "Ой у полі
акт почитання чуда. Та й
ові розробки народною
ису паломницького (п
рмації калинівських под

 ходів, у фольклор. Водночас у сюжетиці відомих текстів пісні "Щасливая 
путь" простежується розвиток низки традиційних фольклорних мотивів та обра-

зів. Прикметно, що майже в усіх варіантах (крім пародійної версії) цієї пісні змістові 
й структурно-сюжетні компоненти залишаються незмінними. Розвиток сюжетної лі-
нії, мотивів, образів відбувається завдяки традиційним фольклорним прийомам, а на 
рівні тексту – шляхом застосування традиційних художніх поетичних засобів. На цьо-
му поетико-стильовому рівні в основному і здійснювалося варіювання, вигладжування 
тексту. Порівняння відомих варіантів дає підставу виокремити головну особливість 
пісні: динаміку фольклорного твору за період записів його варіантів (1923-1928), 
тобто впродовж п’яти років. Простежується суттєва модифікація ідейно-змістових, 
сюжетно-композиційних і мовно-поетичних елементів твору. Вони рухалися, транс-
формувалися суголосно з подіями на Східному Поділлі у той час і відображали важ-
ливі та хвилюючі реалії цих подій. Рух таких елементів відбувається шляхом 
ампліфікації певних якостей або ж їхньої редукції.  

Отож, фольклорний текст пісні "Щасливая тая путь" створений і адаптований у 
фольклорному середовищі. Водночас він ще не встиг відшліфуватися. Відтак у бага-
тьох місцях текст доволі сирий, невиразний, навіть попсований. Часовий проміжок 
його функціонування короткий, паломницьке середовище – неоднорідне.  

На ґрунті проведених досліджень і спостережень виокремлюємо основні тексти 
пісні "Щасливая тая путь", які переважно складали і виконували на початку 1920 
років паломники до Калинівського Хреста. У сюжетиці цих творів 

а кровотечі Калинівського Розп’ятт
у цьому контексті – своєрідно розви
. Головними персонажами постаю
, "весь світ"), "ангели".  

На сьогоднішній день більшість фольклорних і фольклористичних матеріалів про 
цю пісню зберігається у фонді В.Кравченка відділу рукописів ІМФЕ імені М.Риль-
ського у Києві. Як показали наші польові дослідження, внаслідок політичних обста-
вин простежується доволі мала збереженість пісні у народній пам’яті місцевих мешкан-
ців Вінниччини, де ця пісня найбільше поширювалася у 1920 роках. Водночас вже на 
основі наявного у нашому розпорядженні матеріалу можна зробити висновок, що піс-
ня "Щасливая тая путь" була одним із найпопулярніших творів цієї тематики (фольк-
лору "Калинівського чуда") і одним з яскравих проявів народної релігійності у підра-
дянській Україні початку 1920 років.  

 
–––––––––––––––––––––––––– 
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ФОЛЬКЛОРНИЙ ДОДАТОК 

 
 
Додаток 1 

 
Щасливая тая путь, де поклонники ідуть. Алілуя, алілуя. 

 ведуть, херувіми їм поють. Господи, помилуй. 
Херувіми їм поють, в новий Русалим ведуть. Алілуя, алілуя. 

Де поклонники ідуть і ікони несуть. Господи, помилуй. 
Не самі вони ідуть, то їх анголи ведуть. Алілуя, алілуя. 
То їх анголи
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Там Спаситель походив і слідочки послідив. Господи, помилуй. 
І слідочки послідив, і сім ран получив. Алілуя, алілуя. 

, помилуй. 
 народ возбудив. Алілуя, алілуя. 

землі. Господи, помилуй. 

инную пролляв, повную чашу налляв. Господи, помилуй. 

Ще й проскурки роздавав, ще й водою закропляв. Алілуя, алілуя. 
Ще й водою закропляв, ще й віночки дарував. Господи, помилуй. 

я. 
– А ви, люд поди, помилуй. 
І додому не спішіть, тільки Богу ся моліть. Алілуя, алілуя. 

Філь Ю. Н  час пошести чудес на Поділлі //  
о товариства  
, 1928. С. 4-5.  

 
 
одаток 2 

І сім ран получив, кров невинную пролив. Господи
Кров невинную пролив і весь
І весь народ возбудив, поклонникам об’явив. Господи, помилуй. 
– Поклонники ви мої, поклоніться ви мені. Алілуя, алілуя. 
Поклоніться ви мені аж до сирої 
За вас грішних пострадав, кров невинную пролляв. Алілуя, алілуя. 
Кров нев
Повную чашу налляв і весь народ причащав. Алілуя, алілуя. 
І весь народ причащав, ще й проскурки роздавав. Господи, помилуй. 

Ще й віночки дарував, з Русалима відправляв: Алілуя, алілу
и, не грішіть і додому не спішіть. Гос

ародні пісні, що виникли під
Записки Кам’янець-Подільського Науковог

при Українській Академії Наук. Т. 1. Кам’янець на Поділлю

Д

 
1. Щасливая тая путь, де покл
  Алілуя, алілуя, де поклоннічкі йдуть
2. Де поклоннічкі ідуть, херувими поют. 
3. Херувими поют, Богу глас подают. 
4. – ли мені. 
5. Ви  крєсті. 
6. Я на крєстє пострадав, кров Христовую пролляв. 
7. Кров Христовую пролляв за вас, грішних християн. 
8. Поклоннічки ви мої, поклоніться ви мені. 
9. Поклоніться ж ви мені аж до сирої землі. 

1) Після кожного рядка співають рефрен, який складається зі слів 
"Алілуя, алілуя" та другого сегмента цього рядка. – В.Д. 

оннічкі йдуть, 
1). 

Поклоннічки ви мої, ви ж нє вєрі
 нє вєріли мені, що я росп’ят на

Записав В.Дяків 11 липня 2003 р. у м. Калинівка Вінницької обл. 
від Галущак Анни Павлівни, 1923 р.н., народилася у м. Калинівка, освіта 3 кл. 
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Додаток 3  

 
Це повто сти обох за-

писів ідентич

ької обл. 
инівка, освіта 3 кл. 

 
 
Додаток

рний запис пісні "Щасливая тая путь" (див.: Додаток 2), тек
ні. 

Записав В.Дяків 9 липня 2004 р. у м. Калинівка Вінниц
від Галущак Анни Павлівни, 1923 р.н., народилася у м. Кал

 4 

 
Щасливая тая путь, де поклоннікі йдуть. 
Алілуя, алілуя, алілуя! 

Не самі вони йдуть, їх ангели ведуть. 
Алілуя, алілуя, алілуя! 

– Ви, поклонніки… 1)

и забули продовження твору. – В.Д. 1) Інформант
 

Записав В.Дяків 9 липня 2004 р. від корінних жителів  
с. Жежелів Козятинського району Вінницької області  
Орловської Євгенії Маркіянівни, 1925 р.н., неграмотної  

і Гудечки Поліни Павлівни, 1930 р.н., освіта 3 кл. 
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Проаналізовано різноманітні аспекти інтерпретації образу-символу коня у 

Міфопоетичний світогляд
народної творчо
про тежити шляхи розвитку ментальності народу. А оскільки образи та символи – це 
одиниці національні, які відображають специфіку усної народної творчості, пере-
даю сті народного світосприймання, то саме їх першочергове дослідження 
доп ляти та аналізувати самобутність українського фольклору, його етно-
естетичні цінності. 

Серед українського уснопоетичного образного розмаїття яскраво виділяється 
зооморфна символіка. Вивчення цієї символічної системи є актуальною проблемою 
української фольклористики, адже така робота дасть змогу простежити розвиток 
етносвітогляду від міфологічного світосприймання до сучасної нам епохи естетизації 
міфологем, трансформації їх у поетичні образи. "…Тварини – найуніверсальніші 
учасники образної системи фольклору, навіть такі характеристики як колір і форма в 
них мають динамічний характер (зміна масті, форми на різних стадіях розвитку)"
[1, с. 115]. Тому особли разів тварин – вираз-
ників традиційного си кріпленого протягом 
тисячоліть. 

В українській фол ячених аналізові конк-
ретних зоосимволів. І аційні дослідження Надії Пастух "Зоо-
морфні образи в українсь  зозулі", у якому "узагальнено та за-
пропоновано нове тракту нальної сутності образу-символу 
зозу зміст базових мотивів та сюжетних 

 398:7.046.1 (477)        Науковий керівник: д-р філол. наук, про
 

Стаття аспірантки Оксани Левчук є фрагмен
про символіку образу коня в українському фо
літератури предмета дослідження має самостійн
оскільки ознайомлює нас з різними інтерпретаціями ць
морфного символу в українських, польських і ро
ступенем адекватності тлумачень українськи
стам, що викликає науковий інтерес. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ-СИМВОЛУ КОНЯ  

слов’янській фольклористиці, а також етнографії та етнолінгвістиці. 
Ключові слова: образ, символ, зооморфна символіка, міфологічне значення. 

 
 кожного народу відображений у образній системі його 

сті. Реконструкція давніх міфопоетичних уявлень дає можливість 
с

ть особливо
омагає вияв

 
вої ваги набуває сьогодні дослідження об
мволічного значення, сформованого та за

ьклористиці є небагато праць, присв
це, перш за все, дисерт

кому фольклорі. Образ
вання семантико-функціо

лі в українському фольклорі, витлумачено 
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елементів за її участю" [2, с. 4], та Вікторії Пономаренко "Еволюція хтонічного обра
зу в українському фольклорі", прис
численних трансформацій у компле
(на прикладі образу змія) [3, с. 5].  

Постає потреба вивчення образу коня
з найяскравіших та найуживаніших зооморфних символів. Але перш за все необхідно 
проаналізувати вже існуючу в наукових працях інтерпретацію цього образу-символу у 
фольклорних текстах та етнографічних матеріалах. 

еякі дослідники світогляду давніх слов’ян та індійської міфології, зокрема Олек
сандр Афанасьєв та Борис Рибаков, вважають, що кінь – це символ сонця (у давніх
слов’ян з конем пов’язували вмирання та народження сонця [4, с. 287], а у "Ведах" кінь 
персоніфікував сонце, яке називається "швидконогим", "бігуном"; в індійському фольк-
лорі існує навіть окремий гімн, звернений до сонця як до небесного коня [5, с. 593]). 
В українських фольклорних текстах немає підтверджень таких припущень, тому ми 
можемо лише зробити висновок, що таке трактування образу коня у слов’янському 
фольклорі виникло під впливом студій над давньоіндійським народним епосом.  

У народнопоетичній творчості українського народу кінь, за твердженням Івана 
Денисюка – символ швидкості, витривалості, степової волі, тобто "релікт наїзницько-
го способу життя" [6, с. 18]; символ вірності та відданості. "З цим нерозлучним по-
братимом долав колишній лицар чи козак безмежні степові простори. У піснях кінь 
наділений лицарською вдачею. Він рятує свого вершника у боях, радіє його успіхами 
й сумує невдачами, навіть карає свого пана у випадку неморальності, а коли той заги-
нув, копитами копає могилу й біжить до батьків сповістити про смерть сина. Це май-
же сакральна тварина" [6, с. 18]. 

Про сакральність цієї тварини та позитивне, шанобливе ставлення до неї в ук-
раїнській народній традиції свідчить і те, що "загиблих у битві бойових коней князі 
хоронили на спеціальних помостах і насипали над ними кургани, наче над воїнами" 
[7, с. 526], або "коли ховали богатирів, які жили колись на світі, то разом з ними хова-
ли і коней, "бо вірно жили" [16, с. 537]. 

Український мовознавець та етнолінгвіст Віталій Кононенко твердить, що "кінь 
уособлює для українця вільне життя, нескорений дух, стрімкість дій та вчинків. Кінь 
невід’ємний від козака, отож і від ідей волелюбства, свободи" [13, с. 237]. 

Погоджується з В.Кононенком дослідниця українського бестіарію Оксана Сліпуш-
ко, яка теж пов’язує образ коня з притаманним для українців потягом до волі, "до 
особистої незалежності індивіда та нації". "Кінь є символом прагнення до боротьби, а 
також уособленням мужності, сміливості воїна у бою" [14, с. 129]. 

Аналіз зоосимволу, як твердить Н.Пастух, слід розпочинати "з виявлення "порт-
ретних" характеристик, які є результатом фокусування морфології тварини на площи-
ну художнього світу фольклору. Зовнішні риси образу у народній поетичній творчості 
є своєрідним еквівалентом значеннєвого наповнення. Вони, як правило, і є фунда-
ментом міфологізації тварини, на якому згодом цеглина за цеглиною вибудовується 
зообраз. Часто лише від "фактури" такого фундаменту залежить, яку роль буде відве-
дено певній тварині всередині системи значень окремої культури" [2, с. 8]. 

Серед "портретних" характеристик образу коня дослідники найчастіше виділять 
його кольористичні ознаки. І це не дивно, адже в українських фольклорних матеріа-
лах кінь найбільше наділений кольоровими атрибутами. Він вороний, буланий, сивий, 
сірий, білий ("уособлення божественного світу предків" [7, с. 525]); у замовляннях – 
нерідко рудий, червоний ("уособлює вогонь і переносить душі небіжчиків у вирій" 

-
вячене "вивченню хтонічного образу та його 

ксі міфопоетичних уявлень українського народу" 

 в українській народній творчості як одного 

Д -
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[7, с. 525]); зі срібними копитами; із золотосяйною, вогненною гривою. "Кольорова 
шкала коня відповідає шкалі півня: від чорного до білого через сірий (інколи червоний). 
Саме цим символічна мас

Образ коня наявний 
довому та позаобрядово
щедрівках, історичних п
виразником національног
міфологізованих тварин 

енн ся в найархаїчніших жан-
я  при-

наймні не домашня, не тяглова тварина (про що свідчать дослідження Марини Нови-
ков  [8, с. 226], Ів тварина, то він і 
не "вписується в навпаки, "спів-
відноситься у міфол , с. 118]. 

Дослідниця українських замов характеризуючи символічне зна-
чення коня у згаданому жанрі, до м образом пов’язане "перше ж 
симетричне членув ийнятті, оскіль-
ки палеол  "бізон" 
утворює пар  на 
протиставлення "

Переважна більшість дослідників укр ого та російського фольклору вважа-
ють коня амбів ля-
ється  нау-
ковій  в 
лісистій та  
світ

 

що

ть коня пов’язана з добовим світловим циклом" [8, с. 227].  
у всіх родах і жанрах української народної творчості: в обря-
му фольклорі – у ліричних піснях і в казках, у колядках та 
існях, легендах, переказах тощо. У більшості випадків він є 
о символічного значення. Але, водночас, і однією з найбільш 
в українській традиції. 
я образу коня яскраво відображаєтьМіфологічне знач

рах фольклору (замовл ннях, магічних казках, епосі), де він, якщо не дика, то

ої ана Крука [9, с. 65]). А оскільки кінь не домашня 
 контекст таких понять, як хата, сім’я, культура...", а, 

огічній свідомості з лісом, стихією, хаосом" [1
лянь М. овикова, 
водить, що саме з ци

Н

ання світу за горизонталлю" у народному світоспр
ітичний жіночий символ "кобила" разом із чоловічим символом
не протиставлення "чоловічий – жіночий", яке пізніше накладається

праве – ліве" [8, с. 226]. 
аїнськ

алентним міфологічним образом, символічне значення якого вияв
у бінарних опозиціях. Український етнограф Ольга Поріцька у невеличкій
розвідці стверджує, що кінь – це не тільки найпоширеніша тяглова худоба

 гористій місцевостях України, а й істота, яка має зв’язок із потойбічним
ом, маючи здатність передбачити лихо чи смерть свого господаря, бути віщим, а 

також бути провідником на "той світ". Отже, кінь – амбівалентний образ посередника 
між "тим" та "цим" світами [19, с. 50]. 

За твердженням Василя Балушка, кінь постає "ритуальним перевізником ініційо-
ваного при його потраплянні в міфічний простір лісового табору" [11, с. 128], що є ха-
рактерним не лише для українських, а й загалом для слов’янських ініціацій [11, с. 64]. 
Роль такого перевізника або ж провідника часто виконує чарівний кінь – помічник
казкового героя (Сивка-Бурка, Коник-Горбунець), або ж напівдемонічна істота з відо-
мої української казки "Кобиляча голова". 

Інший дослідник українського фольклору та міфології Валерій Войтович теж 
вважає коня медіатором між світом мертвих і живих, "кінь може летіти між світами 
туди, де живуть предки", "віщує майбутнє, знає всі таїни світу" [7, с. 524]. 

Кінь, як стверджує В.Войтович – це атрибут вищих богів та святих [7, с. 525], 
казкових богатирів. У замовляннях білий чи вороний кінь є атрибутом Господа, 
святих Іллі, Юрія, Авраама, Петра і Павла; у казках допомагає героєві побороти дра-
кона; "одним з найархаїчніших у нашій міфології є образ вершника (святого, билин-
ного героя і т. ін.),  поборює змія" [7, с. 525], тобто є супротивником нечистих, 
демонічних сил: "На морі, на Кияні, на острові Буяні, на біл-горючому камені Ала-
тир, на хороброму коні сидять Єгорій Побідоносець, Михайло Архангел, Микола Чу-
дотворець, перемагають змія лютого, вогненного, який літав до невірного царства 
пожирати людей, убили змія лютого, вогненного, визволили дівицю царську і всіх 
людей..." [7, с. 525]. 
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Водночас, як переконує В.Пономаренко, кінь – хтонічна істота [3, с. 12]. Пошире-
ним у казках та легендах є мотив впізнання змієвим та парубковим кіньми один одно-
го, тобто вказівка на їхнє братерство або казкове побратимство хтонічних коней з ко-
нем богатиря – із конем земним. Також існує тісний зв’язок коня з нечистою силою: 
укр

оєві викупатися в окропі, перед-
бач

його 
госп

ліку, символізує палке бажання, чоловічий статевий 
орг

волічного значення зооморфного образу. 

 коня пов’язана з образами козака, воїна, степу і несе позитивне навантаження.  

аїнські легенди про створення коня з чорта, який насміхався з важкої праці земле-
роба [10, с. 111-112]; застосування кінських кісток, черепа, волосу в магічних діях, в 
обрядах спалення відьми та варіаціях цих обрядів; наділення шаманськими власти-
востями (казкові епізоди, коли кінь допомагає гер

ає майбутнє чи сам виконує завдання героя) [3, с. 12]. 
Характерним для слов’ян загалом і для українців зокрема є фольклорний мотив 

коня-вісника смерті свого господаря. У найбільш міфологізованому контексті цей мо-
тив відомий у "Повісті врем’яних літ", де волхв пророкує Олегові смерть від коня, 
князь наказує прогнати коня у степ, а пізніше дізнається про його смерть і насміха-
ється над пророцтвом, але наступивши на череп тварини Олег гине від укусу змії, яка 
звідти виповзла. Із цієї легенди, як стверджує О.Сліпушко, бачимо "що кінь був най-
вірнішим другом і супутником воїна. Разом зі смертю коня наступає і старість 

одаря, згасають його запал і поривання, зникає прагнення до боротьби, пов’яза-
ної зі здобуттям волі й незалежності" [14, с. 129]. 

У замовляннях кінь допомагає від усіх недуг: кровотечі, більма, перелогів, від 
злого слова та любовних приворотів. І це за словами фольклористів теж "свідчить про 
його універсальність, вищу владу і міць" [8, с. 227]. 

Польський етнолінгвіст Януш Анусєвіч, аналізуючи у своєму дослідженні куль-
турему "кінь", показує на прикладах з польської народної творчості, що образ коня 
має дуже багату еротичну симво

ан, тобто є чоловічим символом. Але водночас, за твердженням дослідника, коневі 
у польському фольклорі притаманні й такі риси як демонічність, мудрість, вірність. 
Учений також запевняє, що ставлення людини до коня в народних творах завжди є 
позитивним [12, с. 148], що свідчить про спорідненість польського та українського 
народного світогляду у відображенні сим

"Із образом коня пов’язують уявлення про кохання, милу дівчину" [13, с. 237], бо 
саме кінь є свідком почуттів і переживань козака. Дівчина, віддаючи честь своєму 
коханому, перш за все піклується про його коня: 

... Взяла коня за повода, 
А милого за рученьки. 
Повела коня в станицю,  
А милого у світлицю. 
Дала коню овса, сіна, 
А милому меда, вина [15, с. 99]. 

Незважаючи на контраверсійні трактування символічного та міфологічного зна-
чення образу коня фольклористами та етнолінгвістами, всі вони не заперечують, що 
для української народної творчості все ж більш характерним є сприйняття цієї твари-
ни як вірного товариша, самовідданого помічника. Символіка народнопоетичного 
образу

Як бачимо, донині немає спеціального дослідження, присвяченого образові коня у 
системі зооморфної символіки фольклору, і в українській, і у російській, і у польській 
науці. Інтерпретацію цього фольклорного образу знаходимо в енциклопедичних працях 
[7, с. 525-526, 20, с. 590-594, 21; 230-231] або словникових статтях [17, с. 114-115], а в 
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монографічних розвідках – або як окремий образ на етнографічному та археологіч-
ному матеріалі [22], або ж поруч з іншими образами на матеріалі усієї слов’янської 
духовної та матеріальної народної творчості [18]. На наш погляд, фольклорний образ 
коня настільки насичений та багатий, що заслуговує уваги науковців. Адже у системі 
зоо

ф. 

зи с мифологическими сказаниями других 

10. 

13. 

. 124-134. 
15. 

льтурна спадщина Полісся. Вип. V. Луцьк, 2005. С. 49-55. 

морфної символіки української народної творчості образ коня поруч з традицій-
ними фольклорними символами зозулі, сокола, голуба, орла, горлиці, бджоли, лелеки, 
тура тощо займає одне з центральних місць і відображає специфіку народної поезії 
українців. 
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