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"Малоросійські пісні" Михайла Максимовича – це не тільки перша фундаментальна 
збірка українських ліричних народних пісень, – це ще й ґрунтовна науково-
теоретична праця, де зроблено спробу жанрової класифікації пісенного фольклору 
українців, визначення його етнічної специфіки в порівнянні з російським тощо. 

Характеризуючи обрядові пісні, автор робить важливий висновок про те, що ці 
фольклорні твори можуть слугувати джерелом для вивчення давніх народних 
вірувань, соціально-побутових відносин, світоглядних уявлень наших предків. У 
відповідності зі своїм принципом – публікувати обрядові пісні тільки з описом 
відповідного обряду та мовою оригіналу [1] – Максимович подає тут у вигляді 
коментарів схематичний опис деяких народних календарних обрядів і звичаїв у 
хронологічній послідовності від весни до кінця зими [2]. Узяті в цілому, ці коментарі 
являють собою свого роду поширений план народного "календаря" або "щоденника" – 
популярного в ХІХ столітті різновиду етнографічних досліджень календарної 
обрядовості різних народів, де опис народних звичаїв та обрядів здійснювався в 
хронологічній послідовності за астрономічним календарем від початку й до кінця 
року. Чимало таких "щоденників" з’явилося в ХІХ столітті в українській та російській 
етнографії [3]. Оскільки хронологічно ці коментарі в "Малоросійських піснях" 
з’явилися набагато раніше зазначених праць дослідників, беремо на себе 
відповідальність стверджувати, що саме Максимовичу належить ПРИНЦИПОВА 
ІДЕЯ народного щоденника як різновиду етнографічних досліджень, здійснених 
пізніше названими авторами і в тому числі самим Максимовичем у його незавершеній 
розвідці "Дні та місяці українського селянина". 

Зокрема, деякі факти й відомості з народної звичаєвості, вміщені до коментарів у 
"Малоросійських піснях", майже через 30 років знайшли відображення в "народному 
календарі" "Дні та місяці українського селянина" самого Максимовича [4]. Пишучи 
останню працю, автор підкреслює її зв’язок зі збірником 1827 року ("Дні…", с. 66). 

Передусім, зазначімо, що в обох книжках Михайло Максимович новий рік починає 
навесні, у березні, чим його підхід принципово різнився, зокрема, від розташування 
матеріалу в збірці І. Сахарова з початком нового року від січня. 

У коментарях з "Малоросійських пісень" і у "Днях…" спостерігаємо не тільки згадки 
про ідентичні факти, але навіть і текстуальні збіги. Зокрема, в обох працях свист 
пташки вівсянки передається образним висловом "покинь сани, візьми віз". Зажинкові 
пісні зі збірника пісень "Ой чиє ж то поле" (с. 208) й "У чужого господаря" (с. 209) 
автор повністю переніс до чернеток "Червня" (відповідно  сс. 127–128 і с. 125). 

У "Днях…" М. Максимович нерідко розширює й доповнює інформацію, 
конспективно подану в коментарях до обрядових пісень зі збірника 1827 року. 
Зокрема, на с. 66 "Днів…" він розлого описує згаданий у "Малоросійських піснях" (с. 



259) звичай "кумитися" на Зелені свята. Це саме стосується й повір’їв про відьом, 
цвітіння папороті. 

В іншому випадку опис обряду в "…Піснях" значно відрізняється від аналогічного 
епізоду в чернеткових рукописах до "Днів.…". Маємо на увазі, зокрема, опис 
обжинкових обрядів в обох працях.  

У "…Піснях" весільну пісню і коментар до неї М. Максимович уміщує між літніми й 
зимовими обрядами, підкреслюючи тим самим, що весілля відбувалися переважно 
восени. У чернетках до "Днів…" він наводить прислів’я з весільною тематикою, 
прив’язуючи їх до жовтневих свят Покрова і Дмитра (с. 133). 

Отже, з наведених фактів випливає, що "Малоросійські пісні" М. Максимовича стали 
своєрідною предтечею появи різновиду етнографічних розвідок – "народних 
щоденників" ("народних календарів") в українській та російській етнографії, у тому 
числі й народного календаря самого М. Максимовича – етнографічного нарису "Дні 
та місяці українського селянина". 
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