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Проаналізовано методологічні засади фундаментальної праці Філарета 
Колесси як основоположника музичної фольклорної діалектології, яку видат-
ний етномузиколог осмислив на рівні органічної споріднености загальноукра-
їнського фольклорного пісенного фонду, на рівні сконсолідованости етнокуль-
турної ідентичности української нації. 
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У 1929 році з друкарні НТШ у Львові вийшов 469-сторінковий 

збірник “Народні пісні з галицької Лемківщини. Тексти й мелодії. 
Зібрав, упорядкував і пояснив д-р. Филарет2 Колесса”. За порядковим 
рахунком серійних видань НТШ він містив матеріял не розмежованих 
формально двох повноформатних томів “Етнографічного Збірника” – 
39-го і 40-го. До речі, останніх до сьогодні з цієї серії. Видання має при-
святу: “Преславній пам’яті Миколи Витальовича Лисенка (10.03.1842–
24.10.1912) присвячує Наукове товариство імени Шевченка”. Зупиня-
юся докладніше на описі книжки, бо вона тепер раритетна і є у фондах 
не багатьох наукових бібліотек. Не випадково на ній зупинилося видан-
ня “Етнографічних Збірників”: це був переддень фронтального погро-
му українства т. зв. “пацифікацією” в окупованій Польщею Галичині, 
Волині та початку розгортання тотального терору проти українців під 
московсько-більшовицькою окупацією східних теренів України і по всіх 
поселеннях українців у т. зв. “союзі” – південні райони Курщини, Во-
роніжчини, Дон, Поволжжя, Кубань, Зелений Клин… 

В основному матеріял збірника містив Колессині записи з трьох 
його літніх експедицій на Лемківщину – 1911 року (села Риманів, Дош-
но, Волташова, Яслиська Воля Нижня, Шкляри, Камінка, Чистогорб та 

                                                           
1 Статтю подано в авторській редакції. – ред. 
2 Всюди у збірнику Колесса писав своє ім’я “Филарет”, а не “Філарет”. 

 89



інші села вздовж гостинця Риманів – Яслиська на захід від Сяніка), 
1912 року (села Блехнарка, Маластів, Ропиця Руська, Панта, Устє 
Руське, Лосє, Ганчова, Висова, Квятонь, Ставіша, Брунари Вижні в 
південних околицях Горлиці і Грибова), 1913 року (села Андріївка, 
Жегестів, Поворозник коло Криниці Новосяндецького повіту), село 
Розстайне у південній частині повіту Ясло. Нотацію записувач робив 
при допомозі фонографа і з голосу виконавців1. “Співали мені майже 
виключно селяни-хлібороби, переважно дівчата й молоді жінки, рад-
ше старші жінки та виїмково мужчини”, – писав він у передмові [12, 
с. VI]. “Пісень, записаних за інтеліґентами, набереться в нашому збір-
нику яких сорок і кілька” (виокремлення шрифтом Ф. Колесси. – М. Ч.) 
[12, с. VI]. Це пісні, записані ще в 90-х роках ХІХ століття від питом-
ців греко-католицької семінарії з Лемківщини у Львові, від відомого 
оперного співака Модеста Менцинського, 23 мелодії, записані у Відні 
1917 року, від управителя народної школи з села Розстайне (поблизу 
витоку річки Вислоки, правої притоки Вісли) 55-річного Івана Гомика, 
4 – від учительки Марії Лукашевичівної. Три пісні Ф. Колесса подав і з 
Південної Лемківщини – 2 з села Творожичі та 1 з села Велика Березна 
Бардіївського округу. “От так склалася наша збірка, що обіймає 820 
мелодій (вчисляючи й варіянти) із текстами, що часами по два, по три 
й чотири підходять під одну мелодію, – писав Ф. Колесса. – Вперве 
виступає тут галицька Лемківщина із своїм величезним багатством 
пісень, хоч ми певні того, що наша збірка обіймає лише частину пісен-
них засобів із тої занедбаної й відчуженої закутини української землі, 
як не вичерпували їх також звісні досі збірники текстів Якова Голова-
цького й Івана Верхратського та група лемківських мелодій у згадано-
му збірнику Ст. Людкевича (ч. 1416–1503)” [12, с. VII]. 

Ф. Колесса розумів, що його збірник на той час хоч і найповніший 
з опублікованого пісенного скарбу Лемківщини – “із тої занедбаної й 
відчуженої закутини української землі”, – але фіксацією він не охоп-
лює його суцільного територіяльного обстеження, представляє тільки 
“гніздові” локальности на сході, заході, півдні та півночі окресленого 
реґіону. Записування фольклору на Лемківщині вже мало тривалу істо-
рію. Її подав у недавно виданому збірнику своїх праць “Із фольклор-
них регіонів” Роман Кирчів [6]. Лемківські пісні замолоду привернули 
увагу Ф. Колесси як композитора. Ще 1896 року вийшов у Львові збір-
ничок “Квартет на хор мужеський. Спорудив Філарет Колесса. Серія 
перша”. У ньому серед іншого була низка лемківських пісень. Згодом 

                                                           
1 Докладний опис експедицій Ф. Колесси, методики його записів на мате-

ріялі особистого архіву вченого зробила етномузиколог Ірина Довгалюк в 
окремій розвідці. 
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у серії підручної бібліотеки співацького товариства “Бандурист” вийш-
ла його добірка “Лемківські пісні. Для чоловічого хору” (без означення 
місця і року). З 1911 року, як уже було зазначено, у рамках НТШ роз-
почалися його планові експедиційні виїзди на Лемківщину, які були 
перервані подіями Першої світової війни і боротьби українців за свою 
самостійну державність. У міжвоєнних умовах польської окупації уче-
ний не відходив від теми дослідження лемківської пісенности. На Дру-
гому з’їзді слов’янських географів і етнографів у Польщі 1927 року він 
виголосив доповідь “Характеристичні признаки мелодій народних пі-
сень Лемківщини” [7], через два роки вийшло вже згадане його зібрання 
“Народні пісні з галицької Лемківщини”, а у звітах НТШ за 1926–1930 
роки зазначено, що вчений виступав на засіданнях Філологічної Секції 
або Етнографічної Комісії з доповідями “Лемківські мелодії”, “Пере-
гляд і групування лемківських пісень по змістові”, “Українські музичні 
діялекти й характеристичні признаки лемківських мелодій” [9]. 

У вивчення української народної пісенности карпатської зони Ф. Ко-
лесса залучив і Південну Лемківщину. У 1938 році в Ужгороді вийшла 
його праця “Народні пісні з Підкарпатської Руси. Зібрав і зредагував 
Філарет Колесса. Мелодії і тексти”. Увага до Лемківщини вченого-
етномузиколога була зумовлена, по-перше, його методологічними за-
садами щодо розуміння і вивчення природи народної словесности, зо-
крема пісенної (це питання я розглядаю в окремій розвідці “Реґіональ-
не і локальне у фольклористичній методології Філарета Колесси”), по-
друге, становищем національно-культурного життя українців у таких 
окраїнних реґіонах етнічної території, як Лемківщина, Холмщина, Пін-
щина, Північно-східна Слобідщина, Донщина, Кубань, Південна Буко-
вина, Закарпаття, де природно здавна були контакти з сусідами, від-
бувався етнокультурний взаємообмін. Але з виникненням державно-
панівного становища над українцями, як у Російській чи Австро-
Угорській імперіях до Першої світової війни та у повоєнних Румунії, 
Чехословаччині, Польщі, новітні владні режими насильницькою асимі-
ляцією українців здеформували природний стан взаємин. Зрештою, що-
до Північної Лемківщини польсько-російські шовіністи-українофоби 
під виглядом обміну населенням та військовою спецоперацією під ко-
довою назвою “Вісла” в 1947 році вчинили найтяжчий злочин проти 
людяности і людськости – насильно повністю депортували лемків з їх-
ньої прабатьківської землі. 

Цей тяжкий злочин його виконавці проводили і планово розробляли 
саме тоді, коли окупанти для задурманення українців нагороджували 
Ф. Колессу орденом Червоного Трудового Прапора, “вибирали”, тобто 
вписували, у депутати Верховної Ради УРСР. Смерть академіка 3 берез-
ня того 1947 року закрила довголітню тему його досліджень духовних 
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скарбів Лемківщини, а україновбивча влада зліквідувала не тільки об’єкт 
дослідження, а й усю його інституцію – кафедру фольклористики у 
Львівському університеті. Нині дивно виглядає, що владонаступні, – 
уже не маріонеткові! – правителі теперішньої Польщі, Церква, полі-
тичні і громадські організації цивілізованої (?) європейської держави 
офіційно не осудили тяжкий злочин попереднього режиму, а тому 
українофоби на Лемківщині знищують українські храми, спустошують 
цвинтарі лемків, руйнують навіть оплачені податком могили їхніх 
предків [1, с. 93]. Отож, депортація на батьківщині лемків триває – 
тепер уже праху їх предків… 

Як бачимо, збірник лемківських пісень Ф. Колесси нині уже уні-
кальна історична пам’ятка і тим більша її наукова і культурна цінність. 
Унікальний цей збірник і з погляду методології його укладання. Автор 
ґрунтував типологічну систематизацію пісенних мелодій на аналітично-
порівняльному методі, дуже складному способі типізації, бо, як він сам 
визнає, такий спосіб вимагав тримати у пам’яті усе розмаїття пісенних 
мелодій, встановити критерії для визначення подібности. “Тяжко бу-
ває означити ріжні ступні споріднення чи лише подібности й аналогії, 
що виступають або в цілости даної мелодії або лише в її ритмічній чи 
мелодичній структурі і то часами лише ув одній частині” [12, с. 455], – 
писав він. Для цього Ф. Колесса мав уже великий власний досвід ще з 
часу свого обширного дослідження ритміки українських народних пі-
сень (1906–1907 роки). У пошуках оптимальної методики Ф. Колесса 
проаналізував працю свого попередника Петра Сокальського, автора 
праці “Русская народная музыка, великорусская и малорусская, в ея 
ритмическом и мелодическом строении” (Харків, 1888), критично про-
аналізував студії своїх сучасників – фінського етномузиколога Ільмарі 
Крона, угорського Бели Бартока. Ф. Колесса став фундатором україн-
ської етномузикології, а його збірник лемківських пісень є однією з 
тих праць, що дають підставу вважати його фундатором української 
музичної діялектології. На фономорфологію і фоностилістику україн-
ського фольклору в дослідженнях Філарета Колесси я звернув увагу в 
окремій розвідці [17]. 

Не моє завдання входити в музикологічний аспект аналізу оголо-
шеної праці Ф. Колесси. Відзначимо тільки, що дослідник глибоко 
осмислював органічну єдність не тільки музичного і словесного тексту 
народної пісні, а також етнографічних реалій і разом з музичним синте-
зом своїх спостережень висловив міркування щодо особливостей зміс-
ту лемківських пісень загального плану. Головні його концепти такі: 

“Народню поезію й тісно зв’язану з нею музику характеризує, з 
одної сторони, консервативність у зберіганні стилевих форм, з другої 
ж сторони, – постійна флуктуація [відхилення], що є наслідком усної 
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передачі на протязі довгих віків не піддержуваної й не провірюваної 
письменним закріпленням тексту й мелодії” [12, с. IV]. 

Безліч варіянтів і комбінацій мелодій і тексту походять і “від ло-
кального оформлення”, і “від індивідуальности співця” [12, с. IV]. 

На такому великому просторі, як Україна, стильові прикмети в пі-
сенному фонді і формах “ріжниці йдуть так далеко, що можна говорити 
про окремі діялекти музичні, які в головному покриваються з діялекта-
ми мови” [12, с. IV]. 

“На полі української людової музики виступають виразно дві дія-
лектичні групи: східня, подніпрянська, багато більша і при тім зда-
ється одноцільніша, та західня, менча, але зате більше здиференційо-
вана” (виокремлення шрифтом Ф. Колесси. – М. Ч.) [12, с. IV]. 

“Західня полоса української території наслідком географічного по-
ложення й конфігурації краю та дуже ріжнорідних впливів сусідніх 
слов’янських і неслов’янських народів виявляє під етнографічним огля-
дом взагалі багато більшу диференціяцію, що показується не лиш у 
роздробленні діялектів мови й відтінках музичних діялектів, але також 
в области матеріяльної культури, як будова хати, крій одежі, розмі-
щення вишивкових і писанкових взорів і т. і.” [12, с. IV]. 

Народна пісенність Західної України складається з гірської карпат-
ської смуги трьох племінних відмін: гуцулів, бойків, лемків та смуги 
“долів” з волинянами, подоляками та іншими мешканцями рівнин; кар-
патська незрівняно консервативніша, архаїчніша від “долів”; “мелодії з 
галицького Поділля наближуються до подніпрянських перевагою ме-
лічного елементу над речитативним” [12, с. IV]. 

Найбагатша і найрозвиненіша мелодикою і змістом пісенність Цент-
ральної, “подніпровської” України, “особливо в середній і південній по-
лосі Подніпров’я, бо на півночі в Чернігівщині помічається вже більше 
згущення архаїчних признак” [12, с. V]. 

“Лемківський музичний діялект точно покривається з границями 
лемківського говору” [12, с. V]. 

“Одначе треба зазначити, що всі українські музичні діялекти 
зливаються в один пісенний стиль та виявляють спільні основи в 
давніших верствах пісенних, особливо в обрядових мелодіях, а роз-
ходяться з собою головно в новіших верствах, у своїй надбудові, 
подекуди перекидаючи містки до людової музики сусідніх народів. Се 
можна сказати особливо про лемківські пісенні мелодії, що вносять 
найбільше діялектичних окремішностей в українську людову музику” 
(виокремлення шрифтом Ф. Колесси. – М. Ч.) [12, с. V]. 

Пісні з “мало дослідженої закутини української землі” Ф. Колесса 
впорядкував “по признакам їх ритмічної й мелодичної будови” [12, 
с. 276], виділивши для цього основний найоб’ємніший розділ нотного 
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тексту. У другій частині збірника “Тексти” він подав пісні з позначен-
ням під текстами видань, в яких є змістові паралелі до поміщеної у збір-
нику пісні. Як видно з переліку, він використав аж 39 таких видань, з 
21 видання з нотами. Отож упорядник виконав досить нелегку і трудо-
містку роботу, підготувавши ґрунт для дальших досліджень, а водно-
час продемонструвавши єдність лемківської пісенности з усім україн-
ським національним народнопісенним фондом. 

Класифікація пісень за змістом у збірнику не витримана за єдиним 
принципом, вона еклектична, поєднує жанрово-тематичні та емпіричні 
ознаки побутового виконання. Упорядник розклав пісні у 14 розділах: 
І. Обрядові пісні: 1) колядки і щедрівки, 2) гаївки, 3) собіткові пісні, 
4) обжинкові пісні, 5) весільні, 6) принагідні пісні, співані на весіллі, 
7) хрестинні пісні. ІІ. Духовні пісні. ІІІ. Балади й романси. IV. При-
колискові пісні. V. Парубоцькі пісні. VІ. Дівоцькі пісні. VІІ. Любов-
ні пісні. VІІІ. Про втрату вінка. ІХ. Пісні жіноцькі й про подружнє 
життя. Х. Сирітські пісні. ХІ. Вояцькі пісні. ХІІ. Про еміграцію. 
ХІІІ. Жартливі, насмішливі, фривольні і пияцькі. ХIV. Ріжні теми: 
а) протиставлення бідности й багатства, б) історичні спомини, в) діт-
ські пісні, г) поза групованням, д) неодноцільні пісні. 

Чому така еклектична класифікація у Ф. Колесси лемківських пі-
сень, ми зрозуміємо з його пояснення їх композиційних і структурно-
метричних особливостей: “Пісенний репертуар лемківського села скла-
дається в більшій части з коротких дво-тристрофових співанок: вже 
й одна строфа може устоятися як окрема співанка. Часто на пісню 
складається кілька строф, зв’язаних одною темою або мотивом; та ще 
частіше народний співець лучить свобідно строфи чи то на основі асо-
ціяції думок, чи спільного заспіву (75 β) або одного звороту, навіть од-
ного слова, яке повторюється. Одну ж строфу стрічаємо раз у такому, 
другий раз в иншому сполученні (н. пр.: 217 і 367 в; 554 а і 205). Буває 
й таке, що в одну пісню злучено строфи або групи строф, які змістом 
слабо ще в’язані або навіть зовсім не в’яжуться з собою і в яких можна 
пізнати частини ріжних пісень (ч. 162 а). Отже й у лемківських дрібних 
співанках повторюється те саме явище, яке завважено при співанні 
східногалицьких коломийок, польських краков’яків та в[елико]руських 
частушок. 

Отсе й спричиняє великі труднощі, хитання й сумніви при поряд-
кованні лемківських пісень по змістови: приходиться приділювати піс-
ні місце в тій чи иншій групі відповідно до того, який елемент має в 
ній перевагу; та навіть творити окрему групу пісень з неодноцільним, 
мішаним змістом. 

Межи дрібними співанками парубоцькими, дівоцькими, любовни-
ми й жартливими певно знайдеться чимало танкових пісень, як на се 
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вказує їх віршовий розмір, а подекуди й зміст (10, 85, 182 а б, 408, 452 а, 
455). Найчастіше вживаною формою тих дрібних співанок є строфа, 
зложена з двох 12-складових віршів 2(6+6), так само як у польських 
краков’яках; рідше подибуємо тут 8-складові вірші, що по 4 склада-
ються на строфу 4(4+4), подібно, як в українських шумках. 

Та коли східногалицькі коломийки, шумки, козачки, а також крако-
в’яки як пісні έξοχήγ танкові, мають не лиш свої типові форми вірша й 
строфи, але визначуються ще й характеристичним для кождої форми 
танковим ритмом (Форму коломийок обговорили ми в студії “Ритміка 
українських народних пісень – відбитка з Записок НТШ, – Львів, 1907, 
ст. 142–150) (усі підходять під такт 2⁄4 із знаменним для кождого танка 
укладом ритмічних мотивів) – межи лемківськими піснями не пове-
лось нам знайти такої типової танкової форми. От тому-то при поряд-
кованні текстів не визначуємо окремої групи танкових пісень (Кра-
ков’яковий ритм у лемківських мелодіях доволі рідкий (н. пр. в мел. 
610 очевидно польського походження. Лемки співають подекуди й ко-
ломийки, та їх розмірно небагато; вони не є характеристичні для лем-
ківського пісенного репертуару (287, 301, 303, 306, 308, 318, 322, 330, 
331 а, 332, 334, 337, 341). Замітна річ, що коломийка на лемківському 
ґрунті подекуди змінює свою типову ритміку: 320, 331 б в)” (виокрем-
лення шрифтом Ф. Колесси. – М. Ч.) [12, с. 446–447]. 

До кожної жанрової чи тематичної групи пісень Ф. Колесса подав 
стислий висновок. Насамперед він зупинився на обрядових піснях, 
які, за його спостереженнями, “тепер скрізь уже починають загибати; 
але на Лемківщині (подібно, як у західних слов’ян) їх вимирання поча-
лося, очевидно, багато скоріше і сягнуло глибше” [12, с. 448]. Як бачимо, 
серед сусідніх українських карпатських реґіонів – Бойківщина, Гуцуль-
щина, де обрядові пісні збереглися може чи не найкраще в Україні, – 
на Лемківщині такий стан обрядової пісенности важко пояснити. 
Ф. Колесса писав: “З колядок повелось нам записати всього 3 (ледво 
чи се можно б пояснити несприятливою для записування колядок літ-
ньою порою), – всі зберігають типову українську мелодію й струнку 
форму вірша (5+5); з щедрівок 1, з обжнивних пісень 3, а з гаївок збе-
реглись ледве незначні сліди у піснях, що втратили вже своє давнє об-
рядове значіння” [12, с. 448].  

Стійкішою виявилася пісенність, пов’язана з родинною обрядовіс-
тю. “Із усіх обрядових пісень весільні ще й досі найсильніше дер-
жаться на Лемківщині, – писав Ф. Колесса; – та лише мала їх частина 
(6 на 31, а саме: 375 б, 384 а, б, в, 378 а, б) виявляє в мелодії й типовій 
формі 7-скл[адового] вірша тісне споріднення з весільними піснями, 
співаними скрізь по українській території; лемківські весільні пісні в 
переважній більшости під оглядом змісту, форми вірша (6+6) й мелодії 

 95



творять окремішний тип. До того ж співають лемки при нагоді весілля 
чимало пісень (в значній части насмішливих), що не виявляють тісні-
шого зв’язку з поодинокими актами весільного обряду і навіть своїми 
мелодіями відбігають від весільних пісень; тому ж можна їх почути й 
поза весіллям” [12, с. 447–448]. 

Наявність на Лемківщині по обох боках Карпат собіткових пісень, 
яких нема в інших реґіонах України, Ф. Колесса пояснює західними 
впливами. Таких пісень у збірнику небагато і то з декількома варіянта-
ми, що мають зредукованого змісту мотиви звертання до Яна освятити 
“вшитко зіля” або зведені до того, щоб дати початок для жарту: 

А на Яна, на Янонька (2) 
Горіла нам собітонька. 
Як горіла так палала, 
Анна кабат заляпала. 
Не могла го йодопрати, 
Мусів Василь помагати. 
Не могла го розкрутити, 
Мусів Василь послужити. 
А на Яна на Курделя 
Впечеме ми хлопцім теля [12, с. 427]. 

Як бачимо, така модель зачину дозволяла виконавцям довільно, 
експромтом нав’язувати різноманітні комічного змісту висловлювання, 
або, як кажуть, “кавалки”. Подібне виконання має місце у виконанні 
коломийок, а за спостереженням Ф. Колесси на Лемківщині воно є по-
всюдне у насмішливих піснях. 

Після обрядових другу групу пісень у збірнику складають пісні 
духовного змісту. Їх 15 і вони “в значній части мають леґендовий 
підклад, – зазначив укладач; – декотрі приймають навіть баладовий ха-
рактер, як наприклад пісня про грішну дівчину, занесену сатаною до 
пекла (495 б)”. У ній, як і в пісні під номером 587 (“В неділеньку по 
обіді”), Ф. Колесса відзначив “близьке споріднення з моравськими і 
польськими варіянтами” [12, с. 428].  

“Наш збірник показує наглядно, як багата традиційна поезія лемків 
на баладові пісні (ІІІ гр.), чого досі не добачувано за сукупністю етно-
графічних матеріялів з галицької Лемківщини”, – писав Ф. Колесса. 
Він назвав з півтора десятка типових тем баладних пісень (тройзілля; 
шлюб брата з сестрою; свекруха-отруйниця; голубка і нелюб; син, про-
клятий матір’ю, стає явором; Яким за намовою вдови убиває жінку; 
вдова очарувала парубка; нічліг заблуканого жовніра; виїзд удовиченка 
на війну; дівчина чарами прикликує милого; жінка/сестра отруйниця; 
покритка топить дитину; козак зводить заблукану дівчину; мандрівка 
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дівчини зі зводителем) як таких, що поширені “по всьому просторі 
українських земель і характеристичні для українського пісенного репер-
туару взагалі”. При цьому він наголошує, що “в дуже значній части за-
сіб і добір балад, співаних на Лемківщині, покривається з баладо-
вим репертуаром словаків, моравських чехів, а подекуди й поляків. 
Се можна сказати як про баладові теми, улюблені головно в згаданій 
слов’янській групі і поза нею мало де звісні, так також про особливу 
редакцію декотрих дуже поширених балад і романсів; спорідненнє ви-
являється часто навіть у віршовій будові” (виокремлення шрифтом 
Ф. Колесси. – М. Ч.) [12, с. 428]. 

Спостереження Ф. Колесси над баладними піснями у порівняльному 
аспекті цінні ще й тим, що їх він опирає на новітні праці словацьких, 
чеських, угорських, польських фольклористів, доходить обґрунтова-
них висновків, що баладовий репертуар лемків виділяється у їхній 
пісенності, що “спільноти лемків і західнослов’янської групи в обсягу 
балад і романсів позволяють догадуватися, що Лемківщина відіграла 
дуже важну ролю в передаванні й обміні пісенних тем межи Україною 
й Заходом. 

Лемківська редакція деяких баладових тем в порівнянні з иншими 
набирає великої цінности через те, що визначається особливою повно-
тою й викінченням (н. пр.: 97, 269, 432 а β, 563 β)”. “На особливу ува-
гу, – писав дослідник, – заслуговує сполучення в пісні 563 α двох бала-
дових тем: 1) свекруха-чарівниця і 2) дочка зозулею прилітає до матери; 
коли друга тема дуже популярна в українській і взагалі – слов’янській 
народній поезії (сій темі присвячує проф. І. Горак цілу розвідку в ви-
данні “Slovenské pisné z Uherskobrodska”, 1926, ст. 71–76), то до першої 
відшукали ми лиш один варіянт лемківський. Цінний також доволі рід-
ко подибуваний варіянт балади про мандрівну дівчину (J. St. Bystroń: 
Pols. pieśń. ludowa, ст. 75–79), що убиває зводителя (589) – тема широ-
ко розвинена в мадярській редакції (R. Gragger – H. Lüdeke: Ungarische 
Balladen, 1926, ст. 61–64)” [12, с. 449]. 

Серед мандрівних тем баладних пісень лемківського репертуару 
Ф. Колесса віднайшов і продукти місцевої творчости: “годиться звер-
нути увагу на прекрасну баладу про смерть попаді, що втекла з розбій-
никами (111): є деякі підстави до здогаду, що ся пісня, звісна також на 
Гуцульщині, повстала серед українських гірників”. Таке припущення 
вченого випливало з родинних реалій у Карпатах, коли дівчина, насиль-
но одружена з нелюбом, знаходила прихисток в опришківській ватазі, 
а в династичних священицьких родинах дівчатам нерідко підбирали 
пару без їхньої згоди. Самобутньою виявилася також пісня про вдову, 
що передає синка мандрівникам (№ 494), хоч, як відомо, така модель 
мотиву відлучення матір’ю невдячного сина чужинцям (туркам, орді) 
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зустрічається в українських піснях (“Гомін, гомін по діброві” – див.: 
15, с. 5). Простежив він шлях сюжету балади “Стала нам ся новина” 
(№ 487), перейнятої лемками від поляків. Вона поширилася не тільки 
в Україні, а й на Моравії. 

У приколискових піснях (IV гр.) Ф. Колесса-етномузиколог знай-
шов багато спільного з українським національним фондом цього жан-
ру “не так у текстах, як у мелодіях, що об’єднують їх в окрему групу, 
виявляють тісну приналежність лемківської галузи до спільного україн-
ського пня” [12, с. 450]. 

Ліричні пісні, які стереотипно прийнято об’єднувати в групу пі-
сень про кохання, Ф. Колесса розділив на парубоцькі (V гр.), дівоцькі 
(VІ гр.) і любовні (VІІ гр.). У цьому поділі пісень за статями Ф. Колесса 
відобразив ту прикмету українських ліричних пісень, яку побачив ще 
М. Максимович [15, с. VІІІ] і яка характерна для пісень південних сло-
в’ян. Ці пісні “поширені й улюблені на всьому просторі української 
етнографічної території” і тут спільних пісень з сусідами небагато. “В 
піснях сеї групи по найбільшій части виступає оригінальна пісенна 
творчість лемків по обох боках карпатського хребта. Стрічаються тут 
правдиві перлини народної поезії” [12, с. 450]. У цих піснях фолькло-
рист звернув увагу і на окремі перегуки з піснями інших народів, виді-
ляючи “гарні варіянти загальнозвісних українських пісень” й “оригі-
нальні лемківські”. 

В окрему тематичну групу укладач збірника виділив пісні про 
втрату вінка, в яких “побіч напливових тем – (порівн.: Kolberg, Lud, 
III, c. 251, ч. 18), 498 α, 598 б знаходимо чимало локального творива з 
прямим вказуванням на ті сфери, від котрих ішла деморалізація у лем-
ківське село (6 α, 113, 229 в, 239). Трагедія зведеної дівчини знаходить 
собі подекуди ярке освітлення (179, 254)” [12, с. 450]. З огляду на цен-
зуру так же дипломатично він звернув увагу і на соціяльні мотиви “з 
натяками на суспільне лихо в протиставленні бідности й багатства”. 

Сирітських пісень Ф. Колесса зустрів на Лемківщині небагато. 
Його дивувало, що не трапилася йому навіть поширена “дуже типова 
для репертуару галицького лірника пісня про сирітку, що плаче на гро-
бі матері (В. Гнатюк: Етногр. Збірник, ІІ, ст. 54. – Головацький: Нар. 
пес., ІІІ, 1, ст. 272–278)”, “хоч її варіянти, майже ідентичні з укра-
їнськими, широко звісні на Моравії (F. Sušil: Moravs. nár. pis., 1860, 
ст. 159–162, ч. 159)”. Проте він найшов гарну пісню на цю тему місце-
вого походження (поміщена під № 428) та пісню, поміщену під № 477, 
яка “звісна скрізь по українських землях” [12, с. 450]. 

“Найбільше чужого напливового елементу знаходимо в групі воя-
цьких пісень (ХІ гр.) – писав автор збірника; – на се вказує й мова тих 
пісень, найбільше засмічена чужими словами й формами”. Українські 
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вояки, розсіяні у казармах військової машини австрійської чи росій-
ської імперій були повністю позбавлені можливости зберігати не тільки 
своє національно-культурне обличчя, свою мову, а й людську гідність. 
Ще М. Драгоманов запримітив у тих вояцьких піснях: “І дуже цікава 
річ: як тілько яка пісня зложена чистою українською мовою, то 
вона непримінно повна й вільних, людських думок, так само, як 
тілько мова українська в пісні порушена, – так зараз в пісню про-
лазить і невільницький дух і розпуста” (виокремлення шрифтом 
М. Драгоманова. – М. Ч.) [4, с. 217]. Ф. Колесса писав, що з Лемківщини 
мотиви вояцьких пісень з деякими любовними й іншими піснями того 
ж типу переходили в східну Галичину, а також “могли їх сюди заноси-
ти українці-рекрути безпосередньо з Моравії, де за австрійських часів 
мусіли відбувати військову службу н. пр. в Оломунці” [12, с. 449–450]. 
Оригінального і художньо вартісного, зауважує він, у цих піснях неба-
гато, хіба що “замітна тут влучна характеристика кривавого жовнірсько-
го хліба: “Кельо раз вкушу, заплакати мушу” (348). Із довших, попу-
лярних у східній Галичині пісень про жовнірську долю, знаходимо тут 
лиш один неповний варіянт пісні про смерть жовніра на чужині (341)”. 

Здивувало збирача лемківських пісень те, що в усну пісенну тради-
цію краю перейшли “дві поезійки Федьковича “Марш на Італію” й 
“Під Кастенедолев”, злучені в одну вояцьку пісню (398), до якої зло-
жено очевидно вже в селянській сфері гарну мелодію, зовсім у дусі на-
родних пісень” [12, с. 451]. Зауважимо тільки, що згадані твори Ю. Федь-
ковича за ритмо-строфічною структурою і стилістикою уже мали ав-
торське визначення як “співанки” [16, т. 1, с. 52], що їх любив у казар-
мах співати з краянами дивний для начальства австрійський офіцер-
українець Федькович.  

Ціннішими від вояцьких пісень вважав Ф. Колесса лемківські пісні 
“про зарібкову еміґрацію (ХІІ гр.) на Мадярщину й Моравію, як во-
дилося за австрійських часів, і до Америки (тут належать всі инші піс-
ні сеї групи), – писав він. – Усе те – пісенні новотвори; вони кидають 
світло на пролетаризацію селянства, що примушує безземельного лем-
ка до еміґрації (326 б, 331 б) та на тяжкі умови праці й визискування 
українських робітників по фабриках і копальнях на чужині (331 в, 
356 б). На сьому підкладі розгортаються реалістичні образки родинно-
го життя (356 б) й прекрасно оспівані особисті переживання: прощан-
ня з рідним краєм, розлука мужа з жінкою, милого з милою, дочки з 
матір’ю, поворот і звістка про смерть матери (233 α, 235, 267 а б, 395, 
543 в). Дві найдовші а може й найкращі пісні сеї групи (331 б, 356 б), 
як показує їх мова, зложили не лемки, а мабуть українські еміґранти із 
карпатських околиць східної Галичини” [12, с. 451]. 
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Кількісно велику групу 13-ту у збірнику складають гумористичні, 
“жартливі і насмішливі пісні”, бо “гумор, жарт, сатира, що скрізь ви-
блискують в українській народній поезії, характерні також для лемків-
ського пісенного репертуару”, – писав Ф. Колесса. Тематично вони 
розмаїті, “наче вибір із ріжних груп”, тому до них упорядник приєднав 
“також пісні фривольного змісту й про пиячення”. Тут, як і в V–VII гр., 
“можна розріжнити три категорії пісень: 1) загально звісні і скрізь по-
ширені українські пісні”, “2) чужі напливові пісні, переважно чесько-
моравського походження” – їх багато, “3) місцеві лемківські пісні, яких 
набереться найбільше. Ся остання категорія має перевагу також у гру-
пі пісень на ріжні теми (ХІV гр.)”. У них “досить сильно відзивається 
суспільна нотка – протиставлення бідности й багацтва (101, 171, 437) 
та домагання суспільної справедливости, н. пр.: “Ей порівнай ти, Бо-
же, вшитких людей зо мнов” (167), “Хоц я худобний, з худобного дому, 
так мі Панбіг світит, як і багатому” (229 ж)” [12, с. 451]. 

До згаданої групи пісень на різні теми Ф. Колесса приєднав пісні 
“співані дітьми і для дітей (558, 600, 615), пісню про пташине весілля 
(386), ловецьку пісню моравського чи польського походження (609), не 
одноцільні пісні, мішаного змісту і декілька инших пісень ріжного 
змісту, що не підходять під груповання” [12, с. 451]. 

Історичні мотиви, мотиви національно-визвольної боротьби укра-
їнців упорядник не зустрів у лемківських піснях, хіба що невиразну 
згадку у декількох про революційний 1848 рік. Причина цього, мабуть, 
у тому, що окраїнна Лемківщина була віддалена від своєї материзни і 
віками перебувала під чужинецьким пануванням без зв’язку із вогни-
щами визвольних змагань в Україні. 

Свої спостереження над змістом лемківських пісень Ф. Колесса 
узагальнив: 

“Отсей короткий перегляд пісень нашого збірника по їх змістови й 
порівняння з піснями, записаних в инших сторонах української землі, 
а також із словацькими, чеськими й польськими народними піснями 
приводить ось до яких висновків: 1) Пісенна творчість лемків у сво-
їх основах й найдавніших верствах тісно зв’язана з українською 
традиційною поезією. 2) Крім того, лемки по обох сторонах кар-
патського хребта вспіли витворити свій окремий і то багатий засіб 
місцевого походження пісень, незвісних в инших сторонах україн-
ської землі; при тім галицькі лемки перейняли багато пісень від закар-
патських, як показують часто подибувані в піснях нашого збірника ма-
дярські слова (н. пр. 474) та географічні назви з південного Підкарпаття. 
3) Лемківський пісенний репертуар покривається подекуди – в од-
них групах більше, в других менче – із засобами народних пісень 
словаків, моравських чехів, подекуди й поляків; усі вони мають 
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деякий процент спільних пісень та пісенних тем і мотивів, особливо 
популярних і люблених у тих країнах; се результат довговічних сусід-
ських взаємин та живої ендозмози культурних впливів” (виокремлення 
шрифтом Ф. Колесси. – М. Ч.) [12, с. 452]. 

“Усе те спричиняє окремішности лемківського пісенного репер-
туару; показується, що лемки своїм територіальним положенням най-
дальше на захід висунена вітка українського народу, як під оглядом 
язиковим, так також щодо змісту й добору пісень і їх мелодій найдаль-
ше відбігають від рідного українського осередка” (виокремлення шриф-
том Ф. Колесси. – М. Ч.) [12, с. 452]. У спостереженнях Ф. Колесси над 
лемківськими піснями неодноразово зустрічаємо зауваження, що у 
міжетнічних контактах лемків із сусідами фольклорний взаємообмін з 
поляками був незначний, в той же час зі словаками він був значно по-
мітніший. Над причиною цього явища свого часу роздумував М. Дра-
гоманов. Він писав: “Ми не можемо обминути того, що єсть досить 
людей між поляками й москалями, до держав котрих належить най-
більша частина української землі, котрі кажуть, що держави Польська 
й Московська зовсім і не чужі українцям, бо українці не осібна порода, 
а частина народу породи польської або московської. Наука про породи 
людські говорить зовсім друге. Так, перегляд тіла українців, поряд з 
поляками й москалями, показує, що в зрості, барві очей і волосся, 
будівлі лиця й черепа й т. и. між українцями, з одного боку, й поляками 
й москалями, з других боків, єсть великі одміни, навіть в такім краю, 
як Галичина з Краковом, де земля й повітря однакове (Про це дивись 
дуже совісну працю проф. Маєра й докт. Коперніцького «Charakterys-
tyka fizyczna ludności galicyjskiej» в «Zbiór wiadomości do antropologii 
krajowej», т. І (вид. Краківської Академії Наук, 1877), а також працю 
московського професора А. Богданова в «Известиях Имп. Общ. люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии», т. ХХХІ, стор. 230 
і дальше). Наука про мови показала теж, що мова українська самостоя-
ча серед мов других слов’ян, як і мова польська чи московська (Думки 
про це вчених людей, найбільш неукраїнців, зведені в книзі проф. 
Ом. Огоновського «Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache». 
1880. 1–16). Всі, хто переїздив в Україну, напр. з Московщини, гово-
рять, що зразу в’їжджаєш серед народу зі звичаями зовсім иншими, а 
також з одмінним характером (Цікаво прочитати слова про це, напр., 
москалів: Бєлінського («В. Гр. Белинский» Пыпина, стор. 260. Бєлін-
ський каже: другие лица, смотрят иначе), И. Аксакова (Исследова-
ния о торговле на украинских ярмарках, ст. 7–9. Там же на стор. 5 про-
читайте дуже цікаві слова другого москвина з 1789 р.), Н. Надеждина 
(див. в статті Богданова «Антропологическая физиогномика», Изв. Общ. 
любит. естествозн. и пр., ХХХІ, прилож., 14), Н. Устрялова (Воспомин. 
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о моей жизни. Древн. и Нов. Россия, 1880, VIII, 660). Німець Гакст-
гаузен, списуючи своє подорожжя по Росії, каже, переїхавши Дон між 
Воронежем і Ст. Осколом: «ми стали тепер на гряниці другого краю, 
другого народу: ми в’їхали в Україну», і далі показує одміни між укра-
їнцями й москвинами в будівлі й чистоті хат, в управі поля, в одежі й 
убранню, в сватанню, піснях, танцю й т. и. (Исследован. внутрен. от-
ношений и проч. России. Перев. Рагозина, І, 422–459). Дуже докладно, 
хоч і не без помилок, говорить про одміни українців і москвинів дру-
гий німець Коль (Kohl. Reisen im Inneren von Russland und Polen 
(1841); надто в ІІ томі, стор. 339–399). Зрівн. також слова англічанина 
Кларка (Klarke. Voyages en Russie etc. trad. franc. 1812, I, 269, 274, 338)” 
[4, с. 87–89]. 

Як бачимо, свого часу М. Драгоманов на всі часи подав докладний 
етнологічний екскурс усім шовіністам-українофобам з праць однопле-
мінних і чужинецьких авторів про українську ідентичність. Він же тоді 
ж і пояснив політологічний аспект одрубности українців щодо істо-
рично пануючих сусідніх державних етносів, як і зближення їх з поне-
воленими сусідніми народами – білорусами, словаками: “В губерніях 
Курській, Воронізькій, в степах Катеринославських, в Саратовщині се-
ла українські стоять поруч з московськими, а иноді одна половина села 
була московська (або, як там кажуть, руська), а друга українська, – і 
тут можна ясно бачити одміну життя людей обох пород, – котрі майже 
ніколи не женяться проміж себе, навіть коли між ними нема ріжниці й 
у вірі (Один піп зі степової губернії розказував недавно в петербур-
зькому історичному місячнику, що за двадцять років свого попівства 
він тільки раз вінчав українця з москвинкою, та й той українець був 
одставний солдат. Правда, ми мусимо одмітити цікаву річ, котру розка-
зує д. Шмідт, що в селі Новопокровськім (Вшиве) в північно-західному 
кутку Херс[онського] повіту живуть далеко од своїх москвини, колиш-
ні розкольники, котрі здавна любили ліпше женитись на українках, як 
на гарних, пильних хазяйках (Матер. для Геогр. и Стат. России, собр. 
офиц. генр. штаба Херс. губ., І, 530). Висмішки про «перевертнів» (лю-
дей мішаної з москвинами родини) див. в «Малор. нар. предания и 
рассказы», свод Драгоманова, 194. Думки українців про життя моска-
лів див. в Основі, 1862, VI, 42–43)” [4, с. 88–89]. 

“Подібне ж можна бачити й у Галичині там, де українці-лемки схо-
дяться з поляками-мазурами (Торонський, – Лемки; у Головацького 
«Народные песни Галицкой и Угорской Руси», І, 743. Те ж саме каже й 
німець Коль (ІІІ, 37). Можна думати, що причина того, що українці не 
женяться з поляками й москвинами, лежить між инчим в тому, що в 
хатньому господарстві в поляків і в москвинів менше чистоти, ніж в 
українців (Kohl, ІІ, 361; ІІІ, 35), – писав М. Драгоманов. – Далеко не так 
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разюча одміна українців од тих сусідніх слов’янських пород, котрі 
власне ніколи не мали державної сили над українцями, як напр., слова-
ки в Угорщині й білоруси в Росії. Українці охоче переймають словацькі 
звичаї й одежу, – білоруси ж сами переймають багато од українців, так 
що по цим гряницям України не видно такої одрубної одміни, як по 
гряницям польській і московській (Торонський, – Лемки; Домонтович, – 
Черниговская губерния, 533). Треба прибавити, що коли українці дер-
жать себе як осібна порода власне од тих, котрі панували над ними, то, 
як кажуть і чужі дослідачі, вони не мають зневаги до чужих пород і 
звичаїв людей, котрі живуть серед них, аби тільки чужі люде жили 
мирно й їх не силували (Шмидт. Херс. губ., І, 515)” [4, с. 89–90]. 

Достовірність своєї тези про міжетнічні стосунки українців із сусі-
дами М. Драгоманов у своєму дослідженні проілюстрував цілою низ-
кою фольклористичних праць відомих російських, польських авторів, 
а також власними працями: “В кінці всього одміни пісень українських 
од польських і московських і подібність їх до словацьких і білорусь-
ких показують, що українці сами оддають своє добро й переймають 
його більше од тих сусідів, котрі не нагнітають на них державною 
силою, ніж од тих, державам котрих українці були або єсть підда-
ними. Не лишнє буде замітити тут, – зауважив вчений у 1880 році, – 
що тепер українці здаються неприхильними й недовірливими до чу-
жих людей (Kohl. ІІ, 354). Коли вони були вільними, це було зовсім 
инакше, як це можна побачити в тому, що говорить, напр., Павло 
Алепський, розказуючи про те, як він приїхав з Москви в 1655 р. в 
Київ (Сборник для истор. топогр. Киева, 174) або ще навіть в 1789 ав-
тор “Описания Харьк. намесничества” (Аксак. Укр. Ярм., 5). Подібне 
ж говорив (в 1787 р.) і Ріґельман (Летописное Повествование о Малой 
России. IV, 84, 86, 87)” (виокремлення шрифтом М. Драгоманова. – 
М. Ч.) [4, с. 90–91]. 

До речі, сучасні фольклористичні дослідження також підтверджу-
ють достовірність висновків М. Драгоманова: “Винятково важливим 
фактором етнокультурного обміну між сусідніми етносами був їх полі-
тичний статус. Між панівним і поневоленим народами завжди виникав 
психологічний бар’єр відчуження. В той же час між підневільними ет-
носами існувала атмосфера взаєморозуміння, що сприяло культурному 
взаємообміну. Очевидно, саме тому знаходимо 18 весільних пісень, 
спільних для лемків і словаків, причому майже відсутні лемківсько-
польські паралелі”, – робить висновок сучасна дослідниця лемківсь-
ких весільних обрядових пісень у міжетнічному контексті [14, с. 15]. 

Видатний етномузиколог України, як ніхто з фольклористів, глибо-
ко осмислив не тільки особливости ритмо-мелодики лемківської пісен-
ности, а й її зміст і в усьому переконливо продемонстрував її органічну 
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спорідненість з фольклором усієї України. Як об’єктивний дослідник 
він мав громадянську мужність в умовах окупаційного режиму шові-
ністично налаштованих польських великодержавників у такий спосіб 
показати світові, окрім усього іншого, що лемки, як і бойки, гуцули, 
подоляни, холмщаки, волиняни – це не польське плем’я якихось “русі-
нув”, а історичні галузки українського етнічного кореня зі своїми реґіо-
нальними етнографічними, музичними і мовними діалектними особ-
ливостями. У структурі НТШ в 1895–1903 роках Володимир Гнатюк 
здійснив шість фольклористично-етнографічних експедицій до україн-
ців Закарпаття, поневоленого угорськими шовіністами (“угорська Русь”), 
і зібраними матеріялами також показав світові, що тамтешні “русини” 
не є ні словаками, ні угорцями, не є племенем без роду, а всіма мовни-
ми, етнографічними, фольклорними ознаками засвідчують себе як 
галузка українського етносу. Фольклористично-етнографічні до-
слідження Лемківщини Ф. Колесси мають таку саму незаперечну 
наукову доказовість. Проте і сьогодні політикани від науки за срібня-
ки недругів України творять “супермодернові” псевдонаукові опуси 
про її історію, літературу, культуру з повним іґноруванням лінгвістич-
них, етнографічних, фольклористичних, етнокультурологічних, історико-
політологічних досліджень корифеїв українознавства1. Блокуючись у 
зневазі до незаперечних фактів етнології, до фундаментальних науко-
вих праць про культуру української нації, вони дурманять світ псевдо-
науковою еквілібристикою на своїх симпозіумах, конференціях, круг-
лих столах та популяризують те в Україні2. 

Порівняльний аналіз лемківських пісень Ф. Колесса виконав на ритмо-
мелодійному музикологічному та змістово-тематичному рівнях. До ба-
гатьох лемківських пісень він називав до десятка пісенних паралелей з 
різних реґіонів України, у т. ч. центральних і східних. Очевидну спіль-
ність їх поетики (традиційних епітетів, порівнянь, паралелізмів, пое-
тичної символіки і т. ін.) йому не було потреби ілюструвати. Я хотів би 
звернути увагу ще й на однотипність моделей образного зображення 
типових пісенних мотивів, які композиційно охоплюють традиційну 
                                                           

1 Див.: Мишанич Олекса. Політичне русинство і що за ним. – Ужгород, 
1993; Мушинка Микола. Політичне русинство на сучасному етапі (Доповідь, 
зачитана на 26-й конференції з української проблематики в Іллінойському уні-
верситеті в Урбані-Шампейні 25 червня 2009 року) // Дукля. – 2009. – С. 41–53; 
Довгей Василь. Погляд за лаштунки : збірник статей. – Львів, 2006; Іванишин 
Петро. Вульгарний “неоміфологізм” : від інтерпретації до фальсифікації Т. Шев-
ченка. – Дрогобич, 2001.  

2 Див., наприклад: Науковець, історик і громадський діяч : внесок Павла-
Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи: матеріали 
симпозіуму. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2012. – 84 с. 
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національну тропіку та символіку і становлять собою своєрідні “бло-
ки” української самобутньої пісенної конструкції, про яку на компози-
ційному рівні написав розвідку Олексій Дей [2]. Це традиційні укра-
їнські константи фольклорного поетичного мислення, які не мож-
на сплутати з прикметами поетичного мислення інших народів. Беру 
ці поетичні константи з лемківських пісень Колессиного збірника і 
вважаю зайвим доказувати їх очевидну українськість кожному, хто хоч 
трохи обізнаний з українськими піснями (покликаюсь на нумерацію 
творів у збірнику): 

 
№ 200 б: 
– Дівчино моя, напій ми коня. 
– Не напою, бо ся бою, бо ще-м не твоя. 
 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Як буду твоя, напою ти два 
З мурованой студенечки, з нового відра. 
 
№ 219: 
По садочку ходжу, барвіночок саджу, 
– А чом же я, моя мамцю, нежонатий ходжу? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
– Росни, росни, барвіночку, росни, розстелися, 
Гуляй, гуляй, мій синочку, іще не женися! 
 
№ 223а: 
А звідти гора, звідти другая,  
Медже тими гороньками ясная зоря (2). 
Я собі мишлів, же зоря зишла,  
А то моя миленькая на воду вишла. 
 
№ 327а: 
Засвіт мі сонце, засвіт мі місяц, ей як млиньске колесо. 
Вийди, дівчино, вийди, єдино, промов до мня словечко. 
– Як же я маю гей я до тебе словечко промовити, 
Кой люде радят, кой люде судят, же я хцу любити? 
 
№ 286: 
А в неділю п’яна била, а в понеділок спала, 
А в вівторок снопів сорок пшениченьки нажала. 
А в середу сушила, в четвер молотила, 
А в п’ятницю продавала, а в суботу пропила. 
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№ 373: 
Як я ішов од свої Марині,  

був місячок високо, 
Она за мнов дверка отворяла (2), 

ци я вишов далеко. 
А я вишов я штири милі поля, 

она на мя волала: 
– Верни же ся, моє поцешенє, 

чим же я тя згнівала? 
 

№ 383: 
Сама-м рожу посадила, сама-м рожу поляла, 
Сама-м козаченька любила, што навіть мама не знала (2). 
Час, дівчата, замуж піти, час, дівчата, вже іти, 
Я молода замуж пошла, тераз я мушу бідити. 
Єдно кричит їсти дати, а друге кричит спати, 
Старий лежит на постели, каже си люльку подати. 
Я му люльку закурила, я му люльку подала,  
Била би я щасливая, же би я мужа не знала. 
 
№ 422 а: 
Ішов жовнір без ліс, без ліщину (2), 
Надибав він молоду дівчину (2). 
– Ти, дівчино, личка рум’яного 
Переночуй мене молодого. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ой дівчино, яка ти зрадлива! 
Чом ти мене рано не збудила? 
– Ой зато я тебе не збудила, 
Бо я тебе вірні полюбила. 
 
І українські національні константи моделей поетичної образности 

лемківських пісенних мотивів, і яскрава, незвичайна, персоніфікована 
метафоричність поетичного мислення (сіяти по полю пісні, збирати жа-
лі) якнайпереконливіше засвідчують одноцільність нашої національної 
палітри народного поетичного мислення. Тільки провокатори-збоченці 
у професорських мантіях у середовищі необізнаної з Україною далекої 
чужини намагаються баламутити свідомість публіки штучно культиво-
ваним політичним русинством. Українців Лемківщини, які віками че-
рез бездержавність нашої нації, були об’єктом жорстокого гніту чужин-
цями і найдовше затримали як свій оберіг давню назву предків “русини”, 
жодними псевдонауковими маніпуляціями не вдасться відчахнути від 
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українського родоводу. Ф. Колесса неодноразово продемонстрував цю 
тезу своїми ґрунтовними науковими дослідженнями пісенної культури 
цього куточка української землі. Жаль з приводу тяжкого злочину шо-
віністів супроти лемків чи не найяскравіше могла б виразити їхня від-
хідна пісня весільного обряду (№ 57 а): 

Вибирайся, Марисю, вибирайся з нами, 
Вшитки свої злости прилож каменями. 
– Кед я їх прикладала, они ся двигают, 
Який же то велький жаль, як ся вибирают. 

 
Впадає в вічі у збірнику лемківських пісень Ф. Колесси його спо-

стереження, що твори української пісенности від сходу України, де вони 
характерні повнотою образних поетичних мотивів, до заходу дрібні-
ють, тобто зводяться до декількох мотивів, які у виконавців можуть на-
віть зовсім довільно поєднуватися з різних творів. Учений не пояснив 
це явище. Припускаю, що це відбувається не без зв’язку зі зміною тем-
поритму самого народного мовлення – від протяжного, повільнішого у 
степовій частині до динамічнішого, зредукованішого у карпатських ре-
ґіонах. Чи не з цією особливістю пов’язане і таке мовне явище, як збе-
реження у західних говірках енклітичних займенникових, дієслівних 
та інших форм? Мабуть, таки природне середовище (рельєф, густота 
населення і інші фактори) впливає і на динаміку образного сприймання 
світу людиною та його мовного відображення. Ф. Колесса міг це запри-
мітити, бо 1908 року, як відомо, побував в експедиції на Полтавщині.  

Між іншим, Ф. Колесса зауважив, що У. Пражак у рефераті про 
словацькі вишивки на ІІ Конґресі Слов’янських Географів і Етногра-
фів 1927 року показав, “що в Братіславській окрузі границі окремих 
типів вишивкових точно покриваються з границями місцевих говорів”. 
Та й сам він спостерігав, що у західних реґіонах України етнокультур-
ні явища виявляють “під етнографічним оглядом взагалі багато більшу 
диференціяцію, що показується не лиш у роздробленні діялектів мови 
й відтінках музичних діялектів, але також в области матеріяльної куль-
тури, як будова хати, крій одежі, розміщення вишивкових і писанкових 
взорів і т. і.” [12, с. IV]. 

Про етнографічне розмаїття українців писав блискучий знавець на-
родного побуту різних реґіонів України Іван Нечуй-Левицький ще пе-
ред дослідженнями Ф. Колесси: “Од Кавказу за Карпати не може бути 
жизнь народу зовсім однакова. Кубанський козак, потомок запорожців, 
саратовський та астраханський селянин дуже одрізняється од венгер-
ського. Карпатський гуцул, лемко та бойко дуже одрізняється од хлібо-
роба киянина та полтавця, бо на Карпатах навіть не сіють, ні жнуть, а 
збирають у свої житниці – сир та масло, як давні патріярхи. Гроднян-
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ський, мінський, могилівський, волинський, сідлецький поліщук вже й 
костюмом мало похожий на свого земляка наддніпрянця, в своїх рудих 
або білих мегерках, в своїх сірих свитках, в узеньких штанах та лича-
ках. Повісті Осипа Федьковича, в котрих описується жизнь україн-
ських селян на Буковині, на Карпатах, показують, що їх бит дуже не 
похожий на бит степових українців. Український народ, розкинутий на 
такому широкому просторі, може бути широким сюжетом українсько-
го писальника-реаліста” [13, с. 92]. 

У той же час І. Нечуй-Левицький бачив з погляду порівняльної ет-
нографії по всьому обширу велику етнокультурну сконсолідованість 
українців, чого у народів з меншою територією поселення часто бра-
кує: “В українському народі ми бачимо однаковість язика й народного 
костюму, яку рідко трапляється бачити в інших народів. Від Кавказу до 
Карпат і до Чорного моря – скрізь в народу та сама свита, кожух, кор-
сет, юбка, спідниця або плахта та запаска, хустка на голові у молодиць. 
Чорну запаску, повсюдну на Україні, на дівчатах та молодицях ми ба-
чили в Австрії, на Буковині під Чернівцями, на самому краєчку україн-
ського плем’я, а картаті плахти, що вже виводяться на Україні, ми ба-
чили в Києві на богомолках білорусинках з Могилівської губернії. 
Українську звісну свиту, тільки білу, ми бачили на самому західному 
краєчку українського плем’я, в Карпатах коло Криниці, се вже недале-
ко від Сандеча та Бохні, де українське плем’я сходиться з словацьким 
та польським і куди й ворон кості не заносив ні половців, ні печинігів, 
ні чорних клобуків. Се показує, що українське плем’я суцільне, а при-
мішка торків, печенігів, половців, черкесів на Кубані входила в плем’я 
спорадично, маленькими купками, і тонула в неї” [13, с. 197–198]. 

Цінність Колессиного зібрання і дослідження лемківської пісен-
ности унікальна як з фактологічного, так і методологічного та культу-
рологічного погляду. Не випадково він багато лемківських пісень по-
містив у своєму просвітньому нарисі-хрестоматії “Українська усна 
словесність” [10, с. 195–196, 226, 236–238, 224, 375–376, 403, 467–469, 
522–525]. Його аналітичні та узагальнюючі міркування суголосні з 
думками істориків, етнологів, культурологів про етнокультуру того да-
лекого і вже злочинно знищеного закутка української землі. Вони, як 
бачимо, торкаються проблем українознавства глибше поза межами 
фольклористичної етномузикології. 
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SOME OBSERVATIONS ON POETICS OF LEMKO SONGS  
IN FILARET KOLESSA’S COLLECTION 

 
 Mykhaylo CHORNOPYSKYY 

 
The survey focuses on the methodological principles of fundamental work of 

Filaret Kolessa as the founder of music folklore dialectology that was comprehen-
ded at the level organic affinity of all-Ukrainian folk song fund as well as consoli-
dation of ethno-cultural identity of Ukrainian nation. 

Key words: Lemko songs, ethnomusicology, rhythmomelodics, figurative poe-
tic motives, Filaret Kolessa. 
 
 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОЭТИКОЙ ЛЭМКИВСКИХ 
ПЕСЕН, СОБРАННЫХ ФИЛАРЭТОМ КОЛЭССОЙ 

 
Мыхайло ЧОРНОПЫСКЫЙ 

 
Дана характеристика методологических концептов фундаментальных работ 

Ф. Колэссы как основателя фольклорной музыкальной диалектологии, кото-
рую выдающийся этномузиколог осветил на уровне органического единства 
общеукраинского фольклорного песенного фонда, на уровне сконсолидирован-
ной этнокультурной идентичности украинской нации.  

Ключевые слова: лэмкивские песни, этномузикология, ритмомелодика, 
образные поэтические мотивы, Филарэт Колэсса. 
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