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Українська усна словесність, як відбиток життя широких народних 

мас, має за собою довговікову історію, що в’яжеться з духовим роз-
витком народу і його культури. Це матеріал дуже складний, виявляє 
наверствування й гущі різних діб, відбиває суспільні і політичні пере-
міни та чергування культурних впливів, що полишило виразні сліди у 
змісті і формі творів усної словесності. 

Намітити хочби тільки дуже загальну хронологічну схему, за якою 
ішов розвиток української народної поезії, приходиться дуже важко із 
ось яких причин: 1) Увесь цей безмежний матеріал, що складається на 
усну словесність: різні галузі обрядових і звичайних пісень, рецитації, 
голосіння і думи, байки, казки, новели, анекдоти, перекази, прозові 
твори та перехідні афористичні форми (приповідки, загадки) – усі ці 
твори удержуються й досі серед широких народних мас усним пере-
казом, у пливкій незакріпленій формі, отже підлягають безнастанним 
змінам. На широких просторах, заселених українським народом, оця 
змінливість виявляється у необмеженому числі варіантів, що творяться 
майже при кожному повторенні словесного твору з пам’яті. Варіант-
ність фольклорних творів має особливо велике значення для зрозумін-
ня історичного розвитку народної поезії. Народна пісня чи казка, жи-
вучи в усній традиції у безлічі варіантів на протязі довшого часу, нераз 
цілими століттями, переходить разом із своїм середовищем щораз то в 
інші життєві обставини, в нові історичні умови, вбірає в себе свіжі 
елементи, часами й посторонні впливи, та згодом навіть зміняє свій 
характер; врешті підлягає, як усе живе, процесам старіння й розкладу. 
Буває й таке, що поодинокі строфи забутої пісні увіходять у склад но-
вої пісні, як каміння і цеглини із старої будівлі у нову. Хотячи зрозумі-
ти історичний розвиток народної поезії, мусимо брати до уваги ще ось 
які моменти: 

2) Пізніші напластування словесної творчості приносять нові теми, 
часами й нові форми: одначе вони вростають у попередні, старші 
верстви, живляться їх соками, вбирають у себе їх стилістичні засоби й 
мотиви, подекуди навіть приглушують давніші поклади пісенні. Сим-
біоз, співжиття різних галузів народної поезії, її давніших і пізніших 
верств, веде за собою контамінації, перехідні варіанти, переплітання 
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тем і мотивів, постійну обнову, збагачування формул поетичного ви-
слову і типових для поодиноких жанрів віршових форм, наростання 
нових, вимирання давніших зразків. Усе те перехрещується й спліта-
ється, неначе у лісовому гущавнику, витворюється амальгама, у якій 
нераз важко приходиться відділити давніше від пізнішого, типове від 
перехідного та навіть своє від чужого, напливового. 

3) Труднощі в намічуванні періодизації української народної поезії 
випливають головно із тої причини, що систематичне записування 
фольклорних творів почалося у нас пізно, бо щойно в перших десятках 
ХІХ в.; щойно записи ХІХ–ХХ вв. розгортають ціле багатство україн-
ської усної словесності, дають змогу пізнати її в повному об’ємі, хоча 
ще не в стадії завершення. 

Найдавніший запис української народної пісні походить із середи-
ни XVI в.: це відома пісня про воєводу Стефана; більше записів при-
носить XVII в., особливо його останні десятки; сюди належать нпр. 
видані акад. Возняком збірники: бібліотеки Чарториських і Кондрацько-
го; збірники XVIII в. виявляють уже велике багатство української на-
родної поезії. 

Одначе усі ті давніші записи XVII–XVIII вв., складані принагідно в 
часах, коли ще не було зрозуміння для вартості фольклору, беруть під 
увагу тільки деякі жанри, – головно любовну лірику і гумористичні 
пісні – та поминають обрядову поезію, історичні й балядові пісні, про-
зові і мішані твори, отже й не дають повного образу народної творчос-
ті свого часу. 

На якій же підставі можемо говорити про давніші стадії в розвитку 
української народної поезії? 

Допоміжні дані знаходимо в літописних свідоцтвах і згадках нашої 
старої літератури про пісні, казки, голосіння, про народних співців і 
музичні струменти, про обряди, з якими в’язалося співання народних 
пісень і т. ін. 

Збереглися навіть виразні відгомони деяких родів народної поезії в 
літературних пам’ятках старої і середної доби, що згадаємо нпр. літо-
писи та “Слово о полку Ігоревім”, житія святих, плачі Богородиці і т. ін. 
Вкінці й аналогії з поезії народів, що стоять на нижчих ступенях куль-
турного розвитку, помагають освітлювати давні стадії у розвитку укра-
їнської народної поезії, дозволяють догадуватися, які фази перейшла 
українська народна поезія в докласовому суспільстві. 

Та найцінніші вказівки в цьому напрямку знаходимо все ж таки в 
багатому фольклорному матеріалі, який дають нам записи від XVI до 
ХХ в. Цей матеріал зберігає виразні сліди поступневого повставання 
творів усної словесності на протязі цілого ряду століттів, починаючи 
від передісторичної доби аж до наших часів. 
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В усякому разі питання періодизації неписаної традиційної т. зв. 
народної поезії не тільки української, але й інших народів належить 
саме до найтрудніших проблем. 

Треба признати, що в цьому напрямку зроблено ще дуже мало. Сю-
ди належить почин проф. Н. П. Андреєва, що в своїй хрестоматії “Рус-
ский фольклор” (М. Л. 1938, c. 5–23), а саме у вступній главі “Фольклор 
и его история” намічає, правда, в дуже загальних обрисах, найважніші 
стадії в історичному розвитку російської народної поезії. 

В цьому нарисі автор міг покористуватися вже цілим рядом підго-
тованих праць російських вчених. Найкращі результати в історичному 
напрямку осягнули – як відомо – досліди над наверствуванням билин-
ного епосу, що згадаємо, нпр., капітальні праці Вс. Міллера: “Очерки 
русской народ[ой] поэзии. Былины” (І, М. 1897; ІІ, М. 1910; ІІІ, М. 
1924). А. Веселовський у своїй знаменитій студії “Три главы из исто-
рической поэтики” (Пб. 1899), слідкуючи за розвитком усної словес-
ности у світовому фольклорі, пояснює дуже влучно питання, як на 
традиційних основах наростають нові верстви словесної творчости до-
рогою “групового виділювання”. В цілому ряді своїх праць він пояснює 
літературну історію поодиночних тем і мотивів усної словесности. 

На історичний розвиток української народної поезії проливають 
деяке світло відомі праці В. Антоновича і М. Драгоманова (Истори-
ч[еские] песни малорусскаго народа, І–ІІ, К. 1874–1875), М. Драгома-
нова (Політичні пісні українського народу XVIII–ХІХ ст., І, ч. 1, 2, Же-
нева 1883, 1885; Нові українські пісні про громадські справи, Женева 
1881), М. Костомарова (История козачества в памятниках южнорусского 
песенного творчества. Собрание сочинений, Пб. 1905, кн. VIII, т. ХХІ), 
П. Житецького (Мысли о народных малорусских думах, К. 1893), В. Пе-
ретца (Историко-литературные исследования и материалы, І, Пб. 1900): 
Новыя данныя для истории старинной украинской лирики “Известия 
Отд[еления] русск[ого] языка и словесности”, Ак[адемия] Наук, т. ХІІ, 
кн. І, Пб. 1907; Заметки и материалы для истории песни в России (там 
же, т. VI, кн. 2, Пб. 1901), Ів. Франка (Студії над українськими народ-
ними піснями, Львів 1913), Ф. Колесси (Українська народна пісня на 
переломі XVII–XVIII вв. “Україна” 1928, кн. І) і особливо М. Грушев-
ського (Історія української літератури, т. І, IV, К. 1923–1925, на преве-
ликий жаль, незакінчена; автор трактує паралельно розвиток укр[аїн-
ської] літератури і народної поезії у тісному зв’язку цих обох ділянок 
словесної творчості). 

Одначе досі не маємо синтези цих розкинених помічень, що дала б 
спробу періодизації української народної поезії й визначила головні 
стадії її розвитку. Все ж таки згадані праці дозволяють ствердити тіс-
ний зв’язок українського фольклору з головними періодами історії 
українського народу й історії української літератури. 
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Середовищем, серед якого від віків живе й розвивається усна сло-
весність українського народу, є головно і майже виключно – село. Через 
те вона носить на собі відбиток сільського життя, сільської обстанови; 
приспособлена до світогляду сільського люду, вона черпає теми з його 
життя, освітлює події з його становища. Систематичне записування 
творів української усної словесності захопило її уже в тій стадії, коли 
вона стала виключною доменою селянства, коли класовий поділ сус-
пільства дуже поглибився, коли верхи суспільства, поневоливши на-
родні маси, високо піднялися під культурним та освітнім оглядом над 
рівень робочого люду, удержуваного панівною верствою у темноті. 

Та українська усна словесність сягає своїми початками в глибину 
передісторичних часів, у добу докласового суспільства та в переходові 
часи, коли поділ на класи ще не поглибився, коли й різниці щодо куль-
турного рівня межи верхами і низами суспільства не могли ще бути та-
кі великі, як це сталося пізніше.  

Різьку культурну диференціацію межи вищими й нижчими верства-
ми суспільства приводить щойно знайомість письма, що поширюється 
межи слов’янами з прийняттям християнства. Щойно з того моменту 
словесна творчість укр[аїнського] народу починає виразно розщіплю-
ватися у дві теми – письменство і усну словесність. 

Одначе письменство обмежується спершу до дуже тісного кола цер-
ковників, вельмож і міщанства, так, що ще й за княжих часів у пле-
канні усної словесності беруть участь і селяни-хлібороби, що співають 
свої старовинні обрядові пісні, і дружинники, яким приписується ство-
рення лицарського епосу, який згодом переходить і під сільську стріху. 
Одначе треба тямити, що й селянство брало дуже визначну участь у 
походах княжих дружинників, у довговіковій боротьбі із степовиками, 
захищаючи рідну землю перед чужими наїзниками. Пригадаймо в тому 
зв’язку, що і в Ігоревому війську, яке билося з половцями над Каялою 
1185 р., за свідоцтвом Київського літопису, було дуже багато вояків-
селян – літопис зове їх “черныя люди” – так що з ними мусіли рахува-
тися князі й дружинники: “«Оже побѣгнемъ, оутечемъ сами, а черныя 
люди оставимъ, то отъ Бога ны боудеть грѣхъ, сихъ выдавше пойдемъ; 
но или оумремъ, или живи боудемъ на єдиномь мѣстѣ!». И та рекше 
вси сосѣдоша съ коней, и поидоша бьюче ся…” (з Київського літопису. 
Огоновський, Хрестоматія, 153). 

Отже, і селянство було безпосередньо і дуже живо заінтересоване 
піснями на бойові теми. Усна словесність ще довго після виникнення 
письменства на Русі не обмежувалася до самого селянства, а усна тра-
диція полекшувала перехід поетичних творів від воєнної верстви сус-
пільства до селян і навпаки. 

Христіанство застало на Україні-Русі вже розвинену й глибоко вко-
рінену усну словесність; про це засвідчують пам’ятники староруського 
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письменства ХІ–ХІІІ вв., які не тільки що згадують про народних спів-
ців і музичні струменти, та про різні галузі народної поезії, але подеку-
ди навіть підлягають її впливові, що згадаємо хочби тільки Начальний 
літопис та Слово о полку Ігоревім. 

 Правда, скупі відомості про старий український фольклор прихо-
диться по окрушинці визбирувати власне із творів староруського пи-
сьменства, звернених проти традиційної усної поезії; та ці свідоцтва 
мають велику вагу через те, що їх хронологія дається бодай приблизно 
означити. 

Згадаємо бодай найважніші із цих вказівок: 
Говорячи про шлюбні звичаї староруських племен у Радимичів, Вя-

тичів і Сіверян, літописець зазначує, що: “браци же не бывахоу въ нихъ, 
но игрища межю селы. Схожахоу ся на игрища, на плясаньє и на вся 
бѣсовская пѣсни” (Огонов[ський], Хрестоматія, 101). 

Глухий відгомін цих ігрищ зберігається аж до наших часів у гаїв-
ках та троїцьких і купальських обрядах і зв’язаних з ними піснях. У 
другому місці того ж літопису говориться: “Но сими дьяволъ льститъ и 
другими нравы, всячьскими лестьми, пребавляя ны отъ Бога, трубами 
и скомрахи, гусльми и русалья. Видимъ бо игрища утолчена и людей 
много множьство, яко упихати начнутъ другъ друга, позоры дѣюще 
отъ бѣса замышленнаго дѣла” (Фаминцин: Скоморохи, 79). 

В староруських пам’ятниках світські пісні називаються правильно 
“чортівськими”. Митрополит Іван з другої половини ХІ в. дозволяє ду-
ховенству брати участь у пирах тільки умовно: “кромѣ нацинанія игра-
нія и бѣсовьскаго пѣнья и блуднаго глумленія”; коли ж починається 
“играніе и плясаніе и гуденіе” – священик має покинути пир (Фамин-
цин: Скоморохи, 14). 

Навіть оповідання казок вважалося за служення чортові; Кирило 
Турівський (ХІІ в.) докоряє тим, “иже басни баютъ и въ гусли гудутъ”. 
Київський митрополит ХІІІ в. Кирило осуджував “плясаніе и басни ба-
юще” (Фам[инцин], 41). 

Христолюбець (ХІІІ в.) повчає: “Не подобаетъ крестьяномъ игръ 
бѣсовскихъ играти, еже есть плясанье, гуденье, пѣсни мирьскія и 
жертвы идольскія” (Фам[инцин], 79). В Начальному літописі згадуєть-
ся під р. 1074 про привид аскета Ісаакія, якого чорти спокушували: 
“Възмѣте сопѣли, бубны и гусли и ударяйте; атъ ны Исакій спляшеть” 
(Фам[инцин], 69). 

Та не вважаючи на ці гострі осуди церковників, старовинні народні 
обряди й традиційна народ[на] пісня вдержувалися й на княжих та бо-
ярських дворах; як бачимо із наведених висказів, плекали їх не тільки 
народні маси, але й дружинники та князі, що мусіли найбільше підля-
гати впливам духовенства. Нестор в житію св. Феодосія описує, як цей 
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чернець прийшов одного разу до князя Святослава й побачив у нього 
“многихъ играющихъ передъ нимъ: овых гуслныя гласы испускающихъ, 
иныхъ органьныя писки гласящихъ, иныхъ же мусикіискія (в інших 
списках «замърныя»), и тако всѣхъ веселящихся, яко же обычай есть пе-
редъ княземъ” ([Фаминцын А. Скоморохи на Руси. С-Петербург, 1889, 
c. 9]). Що похоронні й весільні обряди водилися й на княжих дворах, 
засвідчує літописне оповідання про смерть Ігоря, якого Ольга вшану-
вала обрядовим оплакуванням і похоронною тризною. 

За свідоцтвом черця Якова в оповіданні про смерть Бориса і Гліба, 
тіло Володимира (він умер 15.VII.1015 р.) везли до церкви на санях, як 
це було ще донедавна звичаєм при похоронах у деяких карпатських се-
лах. Весільний звичай, що каже молодій роззувати молодого в коморі 
(Й. Лозинський, Ruskоje wesile, 1835, 147), спирається на дуже давній 
традиції, коли під р. 980 читаємо в літописі, що Рогніда гордо відпові-
ла сватам Володимира: “не хочю изути робочича”. 

Історичні свідоцтва показують, що й інші обряди укр[аїнського] ве-
сілля водились колись на княжих дворах, як, нпр., обсипування моло-
дих хмелем (Лозинський, Rus[kоje] wes[ile], 63) і садовлення молодих 
на оберненому кожусі (ibid., 125). 

Володимир Мономах, довідавшись про смерть свого сина Ізяслава, 
просить Олега Святославича в “Посланію” з 1096 р., щоби відослав 
йому жінку небіжчика: “А сноху мою послати ко мнѣ, да быхъ обуимъ 
оплакалъ мужа ея и оны сватбы ею въ пѣсний мѣсто… пусти ю ко 
мнѣ… да съ нею кончавъ слезы… и сядетъ аки горлица на сусѣ древѣ 
желѣючи, а язъ утѣшюся о Бозѣ” (Владимиров, Введение [в историю рус-
ской словесности], 54). Оплакування смерти сина в зв’язку із згадкою 
про весільні пісні сплітається тут у мотив про сумне весілля, що так 
часто повторюється в голосіннях. Згадаймо порівняння лицарської 
смерті в битві із весільним пиром у Слові о п[олку] І[горевім]: “сваты 
попоиша, а сами полегоша”. В пам’ятниках нашої старої літератури, 
починаючи від ХІ в., часто стрічаємо згадки про різні галузі обрядової 
поезії, зв’язані з роковими празниками Коляди, Русаліїв, Купала та про 
народних співців і музик скоморохів: 

В поясненнях до ап. Павла з ХІІІ в. читаємо ось таку осторогу: “егда 
играють русалія ли скомороси ли пьяницѣ кличуть, или како сборище 
идольскихъ игръ, ты же въ тъ часъ пребуди дома” (Фам[инцин], 79 і 
порівн[яй] Владимир[ов], 55, 93). 

Дуже цінну згадку про рознуздані забави, сполучені з музикою, тан-
цями й “бісовськими” піснями, що водились у в[елико]руських племен 
в ніч перед Іваном Купалом, знаходимо в посланію ігумена Памфіла з 
1505 р. (Фам[инцин], 80, 97; порівн[яй] аналогічні згадки Стоглава з 
1551 р. (Владимиров, 98)). Обряди поминання померших в Троїцьку 
суботу описані в Стоглаві з 1551 р. (Фам[инцин], 81). 
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З наведених згадок та описів бачимо, яку важну роль грали профе-
сійні співці веселюхи скоморохи у народних празниках, іграх і маска-
радах. “Москолудство вамъ, братіе, нелѣпо имѣти”, – повчає а[рхи]-
єпископ ХІ в. Лука Жидята, натякаючи на переодягання, що водилося 
найбільше в часі Русаліїв (Фам[инцин], 85, 89, Владим[иров], 80). В 
Кормчій з 1282 р. говориться про запалювання кострів у вечір перед 
Благовіщенням: “предъ храмы своими… или предъ враты домовъ сво-
ихъ пожаръ запаливши прескакаютъ по древьнемоу нѣкоємоу обычаю” 
([Огоновскій Омелянъ. Хрестоматія староруска для высшихъ клясъ 
гимназіяльныхъ. Львів, 1881, с. 211]). 

З усіми цими обрядами в’язалися й відповідні пісні, що мали давнє 
культове значення. 

На буйний розвиток пісенної творчості в ХІ–ХІІІ в. вказують часто 
подибувані в нашому старому письменстві згадки про професійних 
співців-музик, що напливли до нас із Візантії й із Заходу, як можна 
здогадуватися з їх назв: скоморохи (від грецьких слів σκοµµαρχος чи 
µασχαρας), про яких згадують уже пам’ятники ХІ в. та “шпилеве” (від 
німецького “Spielmann”1). Ці мандрівні співці змішувалися із музиками, 
співаками та веселюхами місцевого походження2 й мали безперечно 
великий вплив на дальший розвиток народної поезії й тісно зв’язаної 
із нею музики, вносили сюди нові мотиви й мандрівні теми (балад, ка-
зок, новель). У поширюванні нових пісень і музичних струменів скомо-
рохи сповняли роль посередників між селом і містом, між боярським 
двором і селянською хатою. Про гру скоморохів на яворових гуслях в 
часі пиру на княжому дворі згадують дуже часто великоруські билини. 

Одні із скоморохів жили життям бездомних мандрівців, інші ж, що 
стояли на службі вельмож, мали свої постійні осідки. Сліди їх залиши-
лися подекуди в назвах місцевостей (нпр., село Скоморохи в Бучацько-
му повіті). 

Проти скоморохів гостро виступало духовенство, а в Московщині їх 
завзято переслідував царський уряд, а проте вони були носіями й пред-
ставниками світської пісні й музики на протязі довгого часу від ХІ до 
XVI в., який А. Фамінцин (Скоморохи, 190) називає добою скоморохів. 

                                                      
1 А. Фаминцын: Скоморохи на Руси. М. Сперанский: Русс[кая] устная сло-

весность, 126–7. А. Кирпичников: К вопросу о древне-русских скоморохах. 
Сборн[ик] Отд[еления] русск[ого] яз[ыка] и словес[ности] Ак[адемии] Наук, 
т. 52, № 5, Пб. 1891. А. Веселовский. Разыскания в области русс[кого] духов-
н[ого] стиха, VII. Н. Финдейзен: Очерки по истории музыки в России с древ-
нейших времен до конца XVIII в. Москва-Ленинград. 1928, т. І, вип. 1 і 2. 

2 Коробка Н. И.: К изучению малорусс[ких] колядок. Известия ІІ. Отд[еле-
ния] Ак[адемии] Наук, 1902, т. ІІІ, кн. 3. 
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Музичним струментом, якого найбільше вживали в тому часі, особ-
ливо до супроводу при співанні билин, були гуслі, часто згадувані в ста-
роруських літературних пам’ятниках і в билинах. Давніх скоморохів-
веселюхів живо нагадують гуртки українських колядників та білорусь-
ких волочебників: приходять вони з величальними піснями, щоби “хату 
звеселити”; колядники виступають як зорганізована дружина з зачи-
нальником, міхоношею, музиками, виучують наперед колядницький 
репертуар, у якому замітно колядницькі формули величання господаря 
і його рідні, випрошування подарків і подяки за вгощення – мабуть, 
перейняті в спадщині по скоморохах; також ходження колядників із 
“козою” й “вертепом” нагадує скомороші переодягання й гумористич-
ні сцени. У білорусів народного музику-скрипаля називають і досі “ско-
морохом”1. 

Від веселих скоморохів треба відрізнити поважних співців героїч-
ного епосу, типу Бояна, що при супроводі гуслів звеличували лицар-
ські подвиги своїх князів і дружин. До таких придворних співців нале-
жав, мабуть, “словутний” Митуса, що за гордістю не хотів служити 
князю Данилові та, побитий і зв’язаний, був приведений перед князя: 
про цю подію згадує Галицько-Волинський літопис під роком 1240. 

В тому ж літописі під р. 1251 знаходимо згадку, що коли князі Да-
нило й Василько вернули з побідного походу на Ятвягів, то “пѣснь слав-
ну пояху има”. 

Репертуар княжих і дружинних співців, здається, вже досить рано 
почав переходити в руки мандрівних скоморохів2, подібно, як воно ста-
лося пізніше з козацькими думами, що їх від козаків перейняли манд-
рівні кобзарі-бандуристи, а то й навіть жебрущі співці духовних пісень 
– лірники.  

Але ж побіч представників світської пісні вже в ранній добі хрис-
тіанства на Україні-Русі появлялися й співці побожних релігійних 
пісень, т. зв. каліки перехожі; їх репертуар розвинувся підо впливом 
паломництва та церковної й апокрифічної літератури, користуючись 
поетичними засобами героїчного епосу.  

Видко – велике мусіло бути багатство й велика краса традиційної 
народної поезії того часу, коли її впливові не могли опертися черці-
грамотії, що складали Начальний літопис. У ньому ж зберігається жи-
вий відгомін старих народних легенд та переказів і дружинної поезії, 
як показують оповідання про заснування Києва трьома братами, про 
князя Олега й його смерть, виворожену волхвом, про княгиню Ольгу й 
пімсту її на Деревлянах, про боротьбу хлопця-силача з Печеніжином, 

                                                      
1 А. Фаминцын: Скоморохи на Руси. Пб., 1889, 142–3, 189. 
2 [М.] Грушевський. І[сторія української] л[ітератури]. [т.] IV. 89. 
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облогу Білгороду, двобій Мстислава з Редедею, Володимирові пири. Ці 
легенди засновані переважно на місцевих переказах і піснях, як можна 
догадуватися з оповідання про геройські діла Святослава Ігоревича, 
його похід на греків 971 р., облогу Царгорода та намагання греків з’єд-
нати його подарунками. Літописне оповідання живо нагадує колядку 
про облогу города й окуп1. Колядковий герой за двома поворотами від-
кидає дари, та приймає щойно “царівну-панну в короні”. Своїм зміс-
том оця колядка нагадує також літописне оповідання про Володимира 
В[еликого], що, здобувши Корсунь, загрозив походом на Царгород, ко-
ли йому не дадуть в подружжя царівну. 

До деяких літописних легенд знаходимо паралелі також у сканди-
навських переказах (нпр., про пімсту Ольги, смерть Олега), що доро-
гою усної традиції замандрували на Русь і залишили сліди навіть у 
билинному епосі (боротьба Іллі з сином живо нагадує двобій Гільде-
бранда з Гадубрандом). Подибуються в Начальному літописі й народні 
приповідки: “Кто матери не послушаеть, въ бѣду впадаеть”, “не погне-
тиш пчел, меду не ѣдать”. 

Два договори Руси з греками закінчуються формулами клятви, що 
в’яжуться з народними віруваннями. 

Та з особливою силою зазначується вплив народної поезії в “Слові 
о полку Ігоревім”; це виявляється і в стилю та віршовій формі “Сло-
ва”, що так близько підходить до речитативу голосінь і дум, і в засобах 
поетичної мови, епітетах, метафорах, символах і в цілому ряді поетич-
них образів, як, нпр., порівняння смерти на побоєвищі з весільним пи-
ром, битви з оранням та засіванням ріллі і т. ін.: 

“Тоу кроваваго вина не доста; тоу пиръ докончаша храбрии Роусичи: 
сваты попоиша, а сами полегоша за землю роускоую” (Огоновський: 
Хрестоматія, 178). 

Порівн[яй] думу про Коновченка: 
“Вдово небого, не журися: 
Твій син в війні оженився. 
Поняв собі жену туркиню горду та пишну невісту”. 
“…Тоді вдова не убога ся мала, 
Всіх козаків як бояр даровала: 
Давала рушники ткані і вишивані, 
Заразом похорони і весілля одправляла, 
Козацькую славу прославляла”  

(Житецький: Мысли, 219–220). 
                                                      

1 На цю подібність звернули увагу Антонович і Драгоманов у виданні “Ис-
торич[еские] песни”, І, 20. 
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Подібний образ у пісні про новобранця, що, тонучи у Дунаю, пере-
казує матері через вірного коня: 

“Іди, коню, дорогою в нові ворота, 
Ой там вийде й-а до тебе матусі стара. 
Та не кажи, мій конику, що я сі втопив, 
Але кажи, мій конику, щом сі йоженив: 
… Ой маю я сватове – в воді щупове, 
Ой маю я молоду – тихую воду”  

(Іван Колесса. Етногр[афічний] Збірн[ик], ХІ, 276). 
 
Порівняння кривавого побоєвища з заораною й засіяною ріллею в 

“Слові о п[олку] І[горевім]”: 
“Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна: 

тоугою възыдоша по роуской земли” (Огоновський: Хрестоматія, 178). 
Образ побоєвища в галицькій народній пісні: 

“Чорна рілля ізорана і кулями засіяна, 
Білим тілом зволочена і кровію сполочена…”  

(Максимович: Украинския народ[ныя] пѣсни, Москва, 1934). 
 
В Іларіоновій похвалі Володимирові знаходимо голосільний мотив 

будження покійника: 

“Встани, о честная главо, от гроба твоєго, 
Встани, отряси сонъ!… възведи очи…, 
Встани, виждь чадо своє Георгия, 
Виждь оутробоу свою, виждь милааго своєго… 
Къ семоу же виждь и благовѣрноую снохоу [твою] 
Ериноу, виждь въноукы твоя и правноукы, 
Како живоуть, како храними соуть Господемь…”1

(Огоновський: Хрестоматія, 26). 

                                                      
1 Порівняй: І. Свєнціцький, Похоронні голосіння (Етногр[афічний] Збір-

ник ХХХІ–ХХХІІ, ч. 255: “Мій таточку, мій ріднесенький… Устань і поди-
вись і свою головоньку підведи!” – ч. 153: “Мамко ти моя люба дорога!.. Ой 
що ж бо то усі жіночки поуставали, лиш ти заспала? Устань, устань, подивися, 
як ся газдує на твоїм дворі. Діточки твої не миті, не чесані, дивяться на тебе, 
ци ти їм їсти не даси, косойку не змиєш, сорочечку не внесеш… Ой що ж бо 
ти так заспала? Вставай, уставай, сонийко уже високо!” – ч. 168: “Устаньте, 
устаньте, мамко наша, та роскладіт свої ручки, та притуліт сиріточки… та 
розкрийте свої очки, подивітси на сиріточки…”). 
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Наведені уступи з творів староруської літератури вказують при-
близно на час, у якому згадані поетичні образи вживалися в україн-
ській народній поезії і звідси перейшли до літератури; бо ж мало прав-
доподібний був би здогад про поширення цих порівнянь в усній сло-
весності під літературними впливами (“Слова о п[олку] І[горевім]” та 
Іларіонової похвали). 

В усякому разі ендозмоз, взаємне пересякання літератури й народної 
поезії помічається на українському ґрунті уже в до татарський період. 

 
* * * 

І. 
В українському фольклорі збереглися аж до новіших часів ХІХ, 

навіть ХХ вв., пережитки, що своїм початком сягають глибоко в доіс-
торичну добу племінно-родового устрою (докласового суспільства). 
Виразні відгомони цієї доби знаходимо в віруваннях, заговорах, обря-
дових піснях, голосіннях та в деяких зразках звіринного епосу й фан-
тастичних казок. 

Основою, на якій розвинулася обрядова поезія, був анімістичний 
світогляд та віра в магічну силу слова, зв’язаного з чарами. Обрядові 
пісні й хороводи мали спершу утилітарне призначення: в тяжкій бо-
ротьбі з природою первісна людина намагалася магічними способами 
заворожувати добру долю й успіхи в господарстві (бджільництві, ско-
тарстві, мисливстві) та забезпечуватися чарами перед усякою “нечис-
тою силою”. Це було головне джерело обрядової поезії за магічною те-
орією Фрезера, яку приняли Е. Анічков (Весенняя обрядовая песня на 
Западе и у нас), Д. Зеленин (Ostslavische Volkskunde), М. Грушевський 
(Історія укр[аїнської] літератури, Х, 103). Правда, уже в первісному 
суспільстві у примітивних племен виникає т. зв. трудова пісня, визвана 
потребою нормувати звуковим способом ритм при виконуванні праці й 
зводити до одного такту рухи цілого гурта людей. Таким способом 
примітивна пісня облегшує виконування колективної праці, тим біль-
ше, що з ритмом у розумінні первісної людини зв’язуються й магічні 
функції. Німецький соціолог К. Бюхер у своїй студії “Arbeit und Rhyth-
mus” (Лейпціг, 1899, 2-е вид.) наводить безліч таких трудових пісень, 
зібраних переважно серед племен, що стоять на низькому ступні куль-
турного розвитку. Трудову пісню уважає Бюхер за початкову стадію у 
розвитку пісенної творчості взагалі. В такому примітивному хороводі 
на перше місце вибивається визначування такту, ритм; натомість текст 
відограє зовсім підрядну роль, обмежується до вигуків, окликів, пов-
торювання поодиноких слів чи коротких фраз; щойно на вищих ступ-
нях витворюється традиційний пісенний текст. 
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Та в українському фольклорі не знаходимо вже ані сліду трудових 
пісень у такому первісному розумінні. Все ж таки замітна річ, що се-
ред українського селянства зберігається й досі за давньою традицією 
звичай – співати багато пісень саме при роботі, особливо при жнивах і 
прядінню, лущенню кукурузи, квасолі; одначе ці пісні по своїй ритміці 
не мають уже ніякого зв’язку із виконуваною працею. 

Маємо натомість чимало ігрових пісень, що повстали на магічному 
підкладі та, втративши з часом релігійний характер, перейшли в забаву 
молоді, відповідаючи потребі естетичного вдоволення і психофізично-
го катарзіса (облекшення, виладування). Та своєю формою і змістом ці 
пісні переводять нас у дуже давню епоху докласового суспільства. 

Очевидно, в нинішньому фольклорі “шукати прийдеться не стільки 
автентично законсервованих в своїй буквальній точності текстів, скіль-
ки типів примітивної творчості” (Грушев[ський], І[сторія] У[країнської] 
Л[ітератури], І, 86). 

В українському фольклорі зберігається аж до наших часів дуже ар-
хаїчна форма хорової ігри, зв’язаної з виконуванням весняних пісень, 
т. зв. гаївок: поетичне слово, мелодія, танкові рухи, драматична дія сплі-
таються тут в одно синкретичне ціле. Мимохідь насуваються аналогії 
до старогрецьких Діонісій. 

В гаївках вчувається дійсно відгомін тих часів, коли наші давні 
предки відправляли “игрища межю селы”, як оповідає літописець про 
радимичів, в’ятичів та сіверян, що “схожахоу ся на игрища, на пляса-
ньє, и на вся бѣсовьская пѣсни” (Огоновс[ький]: Хрестоматія, 101). 

Таке ж сплетення елементів словесного, музично-хореографічного 
та драматичного виявляється й у купальських іграх, весільній драмі, 
обжинковому обряді, подекуди й у колядницьких “плєсанках” (на Гу-
цульщині). 

Скиньмо оком на залишки глибокої старовини в поодиноких галу-
зях української обрядової поезії. 

1) Похоронні обряди й зв’язані з ними вірування та обов’язкове 
голосіння зберігають чимало пережитків, що переводять нас у добу 
докласового суспільства: сюди належать безперечно “посижіння” та 
забави при мерці, магічні заходи будження покійника, знадоблювання 
мерця їжею та предметами щоденного вжитку, різні заходи, щоби за-
безпечитися перед його поворотом, періодичні поминки й оплакування 
небіжчиків, врешті й самі мотиви голосіння: будження мертвого, виря-
жування в “далеку дорогу”, передавання вістей до померших кревних, 
ожидання в гості, образ гробової хати, зображування похоронів паруб-
ка й дівчини як весілля, птахи – післанці й посередники межи живими 
й мертвими. Оці мотиви, засновані на давніх віруваннях та магічних 
культах, у голосіннях виступають уже в поетичному перетворі: пере-
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пущені через призму теперішності, вони стають символами й поетич-
ними формулами; та зв’язок їх із доісторичною давниною аж надто 
очевидний. Про це засвідчує й віра, що покійник усе бачить і чує, що 
коло нього діється. 

2) У весільних обрядах і піснях помічаються виразні сліди родо-
племінного устрою і первісних форм родини: матріархату та насильно-
го захоплювання й купівлі жінок. Старинність цих обрядів не підлягає 
ніякому сумніву. Сюди належить симулювання воєнної виправи по 
молоду, нападу на її дім, зради брата, переговорів й купівлі дівчини та 
особливо коровайні обряди й оргіастичні елементи комори та перезви, 
врешті й цілий ряд магічних формул та апотропеїчних заходів: усе те 
багато ілюстроване весільними піснями (Ф. Вовк: Шлюбний ритуал та 
обряди на Україні; Н. Сумцов: О свадебных обрядах; В. Охримович: О 
значении малорус[ских] свадеб[ных] обрядов и песен в истории эво-
люции семьи).  

3. Серед обжинкових обрядів дуже старинний характер має зав’я-
зування незжатого жмутка збіжжя на бороду “Волосові”. До того ж 
обжинки в’яжуться з весіллям обрядами вінкоплетення, заквітчування 
“княгині” й деякими мотивами обжинкових пісень та самою їх формою 
т. зв. “ладкання”.  

Старий звичай збирати “толоку”, себто громадою помагати госпо-
дареві у жнивах і косовиці та інших господарських працях без заплати, 
а тільки за почастунок, ведеться, мабуть, із родоплемінної доби, із 
спільного оброблювання ріллі (поліські пісні):  

Чия ж гето толочиця, 
Що по полю волочится? 
Чи попова, чи дякова 
Ой чи того пана 
З ким на шлюбі стала. 
(Зап[исав] Ф. К[олесса] на передмістю Лунинця). 

 
4) В весняних іграх-хороводах, що об’єднують словесні й музикаль-

ні елементи з пантомімою й драматичною дією, вчувається виразно 
відгомін свята весняного сонця й вегетаційної магії, що мала на меті 
хороводними й імітаційними рухами замовляти скорий прихід весни з 
її дарами та пособляти зростові потрібних ростин; на це вказують 
пісенні мотиви закликування весни, заворожування успіху весняних 
робіт орання, сіяння.  

Обрядові дії й пісні весняного й інших свят перейшли подекуди в 
діточі ігри, як, нпр., мотиви закликування “дощику”, розбивання хма-
ри великодним дзвоном і т. ін. В обливанні водою й шмаганні лозою з 
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відповідними приказками криється в формі пережитку магія розмно-
жування. В ігрі “Кострубонька”, що зображує його похорони й ожи-
вання, дехто з дослідників добачає подібний, як у старогрецьких Адо-
ніях, мотив заворожування весняного посіву, вкиненого в землю зерна, 
що воскресає збіжевою ростиною (Б. Анічков; Груш[евський]. І[сторія 
української] л[ітератури], І, 169). По давній традиції у веснянках пере-
важають еротичні мотиви залицяння й сватання. Недарма-то і в На-
чальному літописі “игрища межю сели”, відгомони яких зберігають 
гаївки, ставляться у зв’язок із весільними обрядами. 

В крузі весняних обрядів важне місце займає культ померших, тра-
пезування на могилках; первісним призначенням таких поминків було 
приєднання духів померших предків для помочі у весняних працях. 

5) Ще виразніше виступає вегетаційна магія і культ померших у 
троїцьких обрядах, що в’яжуться з русальними піснями. Сама назва 
Русаліїв (що в староруських письменних пам’ятниках стрічається уже 
в ХІІ в.) виводиться від римського поминального свята Rosalia, яке 
було сполучено з іграми та визначалося гулящим характером; звідси й 
пішла назва русалок, що мала первісно ширше значення, таке ж слово 
“навье”: не дармо-то й троїцька неділя називається також “русальним” 
або “мавським” Великоднем. 

Ці назви засвідчують, без сумніву, про старі греко-римські впливи, 
що йшли до нас із чорноморського побережжя та за посередництвом 
балканських народів. Сліди вегетаційної магії зберігаються в замаю-
ванні хати й обійстя клечанням та в сакральних обходах поля, з якими 
на Лемківщині в’яжуться царинні пісні. 

6) Пережитки глибокої старовини криють у собі купальські обряди 
й зв’язані з ними вірування й пісні; сюди належить обрядове палення 
вогнів, перескакування через ватру, пускання вінків на воду, як обряди 
очищення й вороження й т. ін. Купальському святу відповідає на Лем-
ківщині Субітка, спільна лемкам, словакам і полякам. 

7) В осередку зимового циклу празників стоїть коляда, що деякими 
обрядами (святочні пири, ходження по домах веселих дружин молоді з 
бажаннями, переодягання, вороження з доброго початку, подарунки) і 
самою назвою виявляє виразні сліди греко-римських впливів, а саме: 
відгомони гулящих Сатурналіїв та новорічних свят Calendae Januariae, 
візант[ійських] Καλανδαι. Ці впливи, очевидячки, давніші від христі-
анства на Русі. 

В українських різдвяних і новорічних обрядах і піснях, колядках і 
щедрівках, найсильніше виступають елементи аграрної магії – заворо-
жування успіхів у господарстві й родинному житті. Гіперболічні об-
рази багатства й достатку у колядкових величаннях, що мали на меті 
накликати реалізацію тих побажань, вказують виразно на давню віру в 
магічну силу слова (Потебня). 
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У деяких колядках подібно, як і в фантастичних казках, зберіга-
ються навіть сліди тотемістичних вірувань; згадаймо, нпр., колядку 
про молодця, що наміряється стріляти до сокола, та пізнає у ньому 
свого батька (Гнатюк: Колядки й щедрівки, Етн[ографічний] зб[ірник], 
ХХХVI, 171, Б). В інших колядках загрожений звір чи змій випрошу-
ється у ловця, обіцюючи йому поміч при сватанні. Ці мотиви спорід-
нюють колядки із казками про мудрих звірів, помічників героя, що 
також виявляють відгомони тотемізму. 

Колядка про 700 молодців, що приходять до дівчини-перевізнички, 
очевидячки, в матримоніальних замірах, натякає на парубоцьку моло-
децьку громаду з доби матріархату. Сюди належить також колядка про 
збирання дружини в заморський похід за добичею: це старинний мо-
тив, що вказує на часи перед феодальним ладом. 

У значній групі колядок зберігається живий відгомін довговікової 
боротьби укр[аїнського] народу із степовими ордами. 

Такі воєнні мотиви, як нечайний напад орди, пограбування худоби, 
погоня за напасниками, поєдинок лицаря із турським царем, поворот 
лицаря із побідженим противником, прив’язаним до сідла, або із за-
стромленою на списі головою ворога, колядки про походи під Царго-
род, про багату добичу, лицарського коня, що виносить героя із поля 
битви, – складаються на широку картину героїчної боротьби і близько 
споріднюють згадану групу колядок із билинами київського циклу. До 
билин підходять колядки також характером величання, називаючи ге-
роя іменем господаря: 

“Гдѣ-ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ 
Тому боярину великому 
И хозяину своему ласкову” (Фам[инцин]. 44). 

 
Закінчування героїчних пісень величанням було, мабуть, звичаєм 

не тільки скоморохів, але й придворних співців, як показує славослов-
не закінчення “Слова о полку Ігоревім”. 

 
* * * 

 
II. 

Та на всі перечислені галузі української обрядової поезії, що творять 
її найдавнішу верству, сильно налягли спомини княжої доби й ранньо-
го феодалізму, що замітне особливо в весільних піснях і в колядках. 

І так маємо колядку про “можного пана”, що відбуває з дружиною 
далекі походи, врешті дружина просить звільнення й заплати за дов-
голітню військову службу; про героя-воївника, що облягає город і бере 
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окуп. Згадується в колядках про княжі суди, тивунів, розділювання го-
родів за воєнні заслуги, осаджування осель. 

В весняній ігрі “Воротар” співається про княжий город, з мостами 
й вартовими воротарями, про медову данину для князя; підляські ва-
ріанти зберігають навіть згадку про князя Романа. 

Все те показує, що княжа доба відбилася сильним відгомоном в 
українських обрядових піснях. Та коли в деяких колядках і весільних 
піснях зображується багата обстанова княжого чи боярського двора, 
коли у весільному обряді молодий зоветься “князем”, молода – “княги-
нею”, а дружина – “боярами”, то це не значить, що ці обряди й пісні 
були утворені в панському середовищі та щойно звідси перейшли під 
селянську стріху, за теорією Келтуяли, Навмана й інших буржуазних 
вчених: це звичайна в народній поезії ідеалізація селянського побуту й 
гіперболізація, що має на меті заворожити достаток, багатство і всякі 
успіхи для господаря і його рідні. 

Згадані культурні пережитки, що в обрядності укр[аїнського] селян-
ства перетривали в повній силі аж до наших часів, особливо ж живий 
відгомін анімістичного світогляду й магізму, що помічаються в україн-
ських заговорах та обрядових піснях, дають підставу до твердження, 
1) що згадані групи української обрядової поезії своїм корінням сяга-
ють глибоко в доісторичну добу докласового суспільства, хоча, очеви-
дячки, не може бути мови про їх докладнішу хронологізацію; 2) що в 
добі феодалізму українська обрядова поезія виявляла вже значне роз-
галуження, диференціяцію й поділ на групи: одні зв’язані з календарем, 
роковими святами й господарськими сезонами (колядки, веснянки, ру-
сальні, купальські, обжинкові), інші з найважнішими подіями родинно-
го життя (весілля, похорони). Кожна група й досі виявляє тісне об’єд-
нання не тільки змістом, але й віршовою та музичною формою, кожна 
виявляє інший пісенний тип: це вказівка, що ці групи повставали не 
одночасно, але в довших відступах часу, у яких даний пісенний тип 
здобував собі грунт, кріпшав і поширювався, запановував над іншими, 
слабшими типами, так що міг обняти своєю формою велику групу пі-
сень та устоятися аж до наших часів. 

Кожна група обрядових пісень у свою чергу виявляє напластуван-
ня різних епох, сліди різних стадій у своєму довговіковому розвитку. 

 
* * * 

 
В українській народній поезії зберігаються й досі деякі основні 

форми віршової побудови, що ведуть свій початок від непам’ятних 
часів: 1) знаменний для пісень складочисловий силабічний вірш із си-
метричним укладом частин у строфі, що відповідає такому самому 
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укладові мотивів у мелодії і 2) свобідний речитатив голосінь і дум із 
нерівномірними віршами, що сполучуються у більші і менші групи, 
без повторювання якої-небудь ритмічної схеми. В питаннях періодиза-
ції творів української народної поезії дуже важні вказівки знаходимо са-
ме в їх віршовій і пісенній формі, якій досі замало присвячувано уваги. 

а) Речитативний стиль, що його зберігають і досі похоронні голо-
сіння та в більше розвиненій формі народні думи – сягає безперечно 
глибокої старовини. Літературний зразок цього стилю – “Слово о пол-
ку Ігоревім” – дозволяє догадуватися, що ця форма мусіла до того часу 
перейти вже довгий період розвитку в народній поезії, а саме в похо-
ронних плачах, які й досі складаються в формі свобідного речитативу. 

б) Деякі колядкові й веснянкові мотиви, що перейшли вже в діточі 
ігри, як, нпр., “Щедрик-ведрик” або “Дощику, дощику, звару тобі бор-
щику” (Квітка, Етнограф[ічний] Збірн[ик]. ІІ) виявляють дуже примі-
тивну т. зв. незамкнену форму пісенну, що основується на безконечному 
повторюванні одної короткої фрази. Ця форма, як стверджує Шюне-
ман1, сильно держиться ще на євразійському пограниччі; на україн-
ському грунті – це, мабуть, пережиток доісторичної доби. 

в) До найстарших пісенних типів обрядової поезії належить весіль-
не й обжинкове “ладкання”, що визначається малим чотиритоновим 
об’ємом мелодії й свобідною ритмікою, яка приймає подекуди речита-
тивний характер. Замітна річ, що характеристична форма ладкання 
об’єднує обжинки з весільним обрядом, у якому сильно підчеркується 
також аграрний елемент. Весільне й обжинкове ладкання звичайно по-
чинається заспівом (лежали берви бервінковії) Закарп[аття], Раково. 

г) Колядки – типова форма хорової пісні з приспівками – рефрена-
ми – виявляють рівномірні 10-складові вірші з цезурою посередині; ці 
вірші не зв’язуються парами у строфи, як це помічаємо у пізніших 
верствах пісенних, головно в лірич[них] піснях, – а стоять побіч себе у 
стихічній сполуці, що характеризує епічну поезію; до того ж у коляд-
ках часто подибуємо т. зв. конкатенацію (переноси, ланцюгову сполу-
ку), що виявляється повторюванням другої половини вірша у першій 
половині наступного рядка: 

Ци повелите колядовати, 
Колядовати, дім звеселити, 
Дім звеселити, діти збудити?  

(Гнатюк, Колядки, І, ч. 9). 
Зароди, Боже, густоє жниво, 
Густоє жниво, рісні снопоньки, 
Рісні снопоньки, густі копоньки. 

                                                      
1 Schünemann. Das Lied der deutschen Kolonisten in Russland. München. 1923. 
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Конкатенація подибується також у билинах. Стихічною сполукою 
віршів пояснюється, чому у колядках рима зовсім не вироблена, най-
частіше заступається асонанціями. 

Замітна річ, що й великоруські билини та духовні стихи виявляють 
стихічну сполуку віршів, а деякі з них складені колядковим 10-скла-
довим віршем, з тою різницею, що в билинних віршах допускається 
деяке хитання у числі складів у межах 9–11. Оця спільність віршової 
побудови, що споріднює колядки з билинами, засвідчує безперечно 
про глибоку старовину колядкового вірша і колядкового пісенного типу, 
вироблення якого можна покласти на доісторичну добу. Що деякі типи 
пісенних рівноскладових віршів сягають часів слов’янської спільности, 
на цьому погоджуються дослідники: Потебня1, Лось2, Грушевський3. 

Замітна річ, що всі обрядові пісні співаються хором, а деякі навіть 
у синкретичній сполуці з іграми й драматичною дією. Це також при-
знак глибокої старовини, бо ж синкретизм характеризує взагалі най-
давнішу стадію у розвитку пісенних форм. 

 
* * * 

ІІІ. 
В княжій добі мусіло закінчитися оформлювання поодиноких га-

лузів обрядової поезії, дальший розвиток якої був спинений процесом 
християнізації. 

На цю добу Х–ХІ–ХІІ вв. припадає й розквіт українського героїч-
ного епосу, що залишив живий відгомін в українському фольклорі, 
особливо в колядках та в повніших формах зацілів тільки у великору-
ських билинах. Дотеперішні досліди дозволяють ствердити, що билин-
ний епос, а бодай його київський цикл, у переважній мірі склався на 
українському грунті, як показують ось які дані: географія билин обер-
тається головно в трикутнику Київ, Чернігів, Переяслав; наймення 
билинних героїв в’яжуться з деякими історичними особами: Олега, 
Володимира, Добрині; на південний грунт вказує також галицько-
волинська група билин, врешті відгомін історичних подій боротьби з 
половцями й татарами, тереном яких була головно Україна. Та най-
сильніше промовляє за південним походженням билин київського круга 
їх тісний зв’язок із творами української усної словесності – обрядо-
вими піснями, казками, переказами й легендами. Сьогодні вже нема 
сумніву, що в великоруських билинах і духовних стихах треба шукати 
                                                      

1 О. Потебня: Объяснения малор[усских] и сродных песен, І, 46, 73. 
2 Jan Łoś: Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju, 23, 37, 50. 
3 М. Грушевський: Історія укр[аїнської] літератури, І, 85–89. 
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за останками укр[аїнського] героїчного епосу не лише по змістові, але, 
як це вже вище зазначено, й по віршовій формі; бо ж “в основі й геро-
їчного епосу й епосу релігійно-легендарного, захованого у великоро-
сів, мусить залягати, – як каже акад. М. Грушевський (І[сторія україн-
ської] Л[ітератури], IV, 6), – стара, полуднева київська творчість, яким 
би пізнішим змінам вона не підпадала”. Отже, тільки при допомозі ве-
ликоруської билинної традиції можемо собі відтворити образ україн-
ського епосу княжих і пізніших переходових часів, доповнюючи цей 
образ фрагментами й відгомонами билинної поезії, збереженими в 
українському фольклорі. 

Зображувані в билинах велетні, боротьба героїв із зміями та різни-
ми чудовищами, віщі птиці й звірі, що випрошуються від смерти, обі-
цюючи поміч героєві, чудотворний кінь, дорадник і помічник героя, 
чари й переміни людей у звірів – усе те казкові мотиви, що їх навіть у 
великому багатстві знаходимо також в українських казках, легендах і 
переказах. Ці билинні мотиви в’яжуться подекуди із давними віруван-
нями й мітологічними зображеннями та переводять нас у доісторичну 
добу слов’янської спільності; в усякому разі можна їх вважати за спіль-
не добро східніх слов’ян. 

До старших належать також билинні оповідання про боротьбу із 
кочовиками, як відгомони сусідства з степовими ордами – печенігами, 
половцями, про воєнні походи в далекі краї, на море й під Царгород; 
оці мотиви зв’язані переважно з билинами Володимирового циклу – 
мають уже виразніший історичний підклад та виявляють близьке спо-
ріднення із українськими колядками на воєнні мотиви. 

“Маємо підставу думати, – каже Л. Майков (О билинах Володими-
рова цикла, 1863), – що зміст билин Володимирового циклу виробляв-
ся протягом Х, ХІ, ХІІ вв., себто першої половини удільної доби, а 
сформувався не пізніше від часів татарського панування і навіть тої 
власне доби, коли Москва ще не скупчила в собі всієї державної сили 
Русі і в народі була свіжа пам’ять київського першенства”. Цей погляд 
переважає й у новіших дослідників. Оця давніша верства билинних 
мотивів покрилася пізнішими та зате живішими споминами про татар-
ську навалу й упадок Києва під її тиском. На цьому підкладі зростає 
нова верства билинної поезії, цінний фрагмент якої зберігся в україн-
ській легенді про Михайлика й Золоті ворота, що знаходить собі близькі 
паралелі в великоруських билинах (Гр[ушевський]. І[сторія української] 
Л[ітератури], IV, 259–287). 

Важне місце у пізнішій верстві билин здобувають собі також манд-
рівні новелістичні й баладові теми, що вплітаються подекуди також у 
билини давнішої верстви: нпр., лицар вертає додому на весілля жінки; 
лицар забиває невинну жінку, оскаржену злою матір’ю, в інших варіан-
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тах – черницею; жінка помагає ворогові в двобою із її чоловіком. Оці й 
інші баладові теми, що стрічаються також в українських народних пі-
снях, замандрували із Заходу на Україну і, очевидячки, за посередницт-
вом українського фольклору перейшли до великоруських билин. 

Навіть до веселих фацецій у формі билин, як, нпр., про ошукуваного 
жінкою гостя Терентіща (Гр[ушевський]. І[сторія української] Л[ітера-
тури], IV, 94), знаходимо паралелі в українських анекдотах. Такі теми 
належать, очевидячки, до пізніших напластувань билинного епосу. 

Та багата спадщина давніх віків, збережена в формі билинної поезії 
аж до наших часів серед російського народу, виявляє мішанину старих 
і нових формацій, героїчних, казкових, легендових і новелістичних 
тем. Та з тої багатої спадщини давніх віків український народ ледви 
дрібні окрушини успів удержати й перенести через століття крівавих 
змагань із татарами й турками з одного та з польсько-шляхетськими 
зазіханнями з другого боку. 

Все ж таки мотиви героїчної поезії і самі назви билинних героїв 
були добре відомі на українських землях ще навіть у XVI в., як показу-
ють історичні свідоцтва; одно з важніших – це записка Філона Кміти, 
чорнобильського й орщанського старости з 1574 р., що нарікає на не-
вдячну службу королеві ось якими словами: “прийдеть час, коли бу-
деть надобі Ілії Муравленина і Соловія Будимировича. Прийдеть час, 
коли будеть служеб наших потреба” – це очевидно покликування на 
загально звісний, так сказати б класичний приклад невдячності Воло-
димира супроти згаданих билинних богатирів1. Про билинного Чурила 
згадує М. Рей у своїм “Звіринці” (Груш[евський], І[сторія української] 
Л[ітератури], IV, 66–7). Про Чурила як джигуна-баламута згадує й га-
лицька весільна пісня:  

Ішов Журило з міста, 
За ним дівочок триста, 

Чекай, Журило, пане, 
Де твоє військо стане?  

(Ант[онович] і Драг[оманов], І, 54). 
 
Здається, що пісня про Шумильця, що зрадив 10 дівчат, відносить-

ся саме до Чурила, перекрутивши його прізвище. 
Згадка про Олексія Поповича вплелася в старинну козацьку думу 

про бурю на Чорному морі. Про богатирів і богатирського коня розпо-

                                                      
1 Були на Україні також книжні записи билинних текстів, як показує запис 

билини про Іллю за українським текстом XVIII в. (Груш[евський], І[історія 
української] Л[ітератури], IV, 68). 
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відають українські народні перекази (М. Драгоманов: Малор[усские] 
предания, 252; Манжура: К[иевская] Ст[арина], 1887, Жив[ая] Стар[и-
на], 1892, Этн[ографическое] Обозр[ение], т. ХІХ). 

Билини про сватання мають багато спільного із символікою укр[аїн-
ських] весільних пісень та колядок (Гр[ушевський], IV, 174–179; Вла-
диміров, 84). 

Усе те показує, що билинний епос був органічно сплетений з укр[а-
їнською] усною словесністю та що він не вигас на Україні з татарською 
добою, а жив на українській території ще на протязі довгих століттів 
(Гр[ушевський], І[сторія української] Л[ітератури], IV, 22), та навіть в 
упадочній стадії збагачувався новим змістом, переходячи на новеліс-
тичні та анекдотичні теми. 

Можна догадуватися, [що] повний розвиток героїчного епоса у 
формі билини завершується на українському грунті щойно після татар-
ської інвазії і тоді ж починається його упадок, спричинений історични-
ми подіями, що привели за собою народження новішого українського 
епоса в формі козацької думи. 

 
* * * 

IV. 

Христіянство заведене на Русі кн. Володимиром як державна релі-
гія та прийняте панівною верствою, дуже повільно здобувало собі грунт 
між широкими народними масами, які ще на протязі довгих століттів 
після офіційного охрещення Руси жили давнім анімістичним світогля-
дом, зберігали давні вірування й магічні обряди. Щоби облекшувати 
процес прищеплювання христіянства, церква використовує давні обря-
дові традиції, даючи їм новий христіянський зміст; приймає під свій 
покров давні передхристіянські обряди, зв’язані з поминанням небіж-
чиків, з сакральними обходами поля і т. д.; давні празники коляди, 
весняного новоріччя, русалій, Купала – зливаються з христіянськими 
святами Різдва, Великодня, Тройці, Івана Хрестителя. Давні уявління 
громовика Перуна – переходять на св. Іллю (Владим[иров], 39); при-
кмети скотарського бога Велеса зв’язуються з св. Власієм. Під впли-
вом христіянства давні демони “біси”: домовики, водяники, лісовики, 
польовики – щораз то більше затрачують свої індивідуальні риси і зли-
ваються в одно загальне уявління “нечистої сили” – сатани (Владим[и-
ров]: Введение, 50–58). Давні магічні практики заміщуються христіян-
ською магією: обрядами благословення, посвячування, кроплення свя-
ченою водою, намащування оливою, очищування, відхрещування та 
молитовного забезпечування перед сатаною і всяким лихом (Гр[ушев-
ський], IV, 344). Найсильніше виступає те злиття в заговорах. Отак 
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наступає перемішання й сплетення давньої віри з новою, виявляється в 
т. зв. двоєвірю, яке подекуди удержується по сільських закутках аж до 
наших часів. Історичні досліди показують, що процес христіянізації 
сягнув глибше в народні маси щойно в столітті після першої татар-
ської інвазії (Владимиров: Введение, 49; Груш[евський], І[сторія укра-
їнської] Л[ітератури], IV, 342–3). 

Щойно на переломові литовсько-польські часи XIV–XV–XVI вв. 
треба головно класти це поширення в народних масах христіянського 
обряду і богослуження та впливів духовенства. “Це доба переходу хри-
стіянської доктрини з рам міського життя в сільське і об’єднання її з 
елементами старшого народного релігійного світогляду”. 

На грунті двоєвіря зростає буйно нова мітологія, що виявляє синкре-
тизм анімістичних і христіянських елементів; цей синкретизм виступає 
особливо сильно в заговорах, змішуваних із христіянськими молитвами. 

В цьому періоді збагачується українська народна поезія новим зміс-
том і новими формами, які приносять із собою христіянська легенда і 
духовний стих, побожна пісня старшого складу. На розвиток релігійної 
пісні мусіло вплинути й паломництво та громадження жебрущої братії 
біля церков (Владимиров, 50). Тоді ж, а може ще й скоріше, з’явилися 
певно й співці побожних пісень – каліки перехожі. Обі згадані галузі 
народної поезії в’яжуться тематично з книжними джерелами – 
біблійним оповіданням та апокрифами, з другого боку – виявляють 
тісний зв’язок із старим героїчним та казковим епосом. 

Оцю обнову народної поезії найкраще ілюструє нова верства ко-
лядної творчості, основана на біблійно-легендарному підкладі; її зріст 
можна з деякою певністю покласти саме на перші сторіччя після та-
тарської інвазії. Сюди належать колядки: про світове дерево й створен-
ня світу птахами; в тому зв’язку пригадаймо легенду про суперництво 
Бога й Сатанаїла при творенні світу, як відгомін дуалістичної доктри-
ни, богомильського маніхейства (Гр[ушевський]. IV, 437). Колядковий 
мотив світового дерева безперечно дуже старовинний, походить із пе-
редхристіянських часів, подібно як деякі інші колядкові мотиви про 
трьох гостей у господаря: сонце, місяць і дощ, про святих трубачів. 

Найвиразніше виявляють біблійний підклад колядки про будування 
церкви з трьома хрестами і особливо ціла велика група колядок на хрис-
тологічні теми: про рождество Христа, його хрещення і надання імени, 
Христові ризи, Богородицю, наділену побутовими рисами дівчини чи 
господині; утечу до Єгипту, шукання Христа, його муки і смерть, про-
кляті дерева чи корчі (осику, іву, терен), що далися вжити до Христо-
вих мук. Тут годиться згадати ще колядки про грішну матір апостола 
Петра, про св. Миколу – перевізника грішних душ через бурхливе мо-
ре. Усе те належить до новішого напластування колядкової творчості, 
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яке покористувалося її давніми засобами форми й образного поетично-
го вислову. 

Та побіч колядок маємо ще цілий ряд пісень старшого складу на 
релігійні теми, що їх витворення можемо зв’язувати з тою самою до-
бою, як, нпр.: пісні про Олексія, Божого чоловіка (що основується на 
житії, звісному у нас уже в ХІІ в. (Гр[ушевський]. І[сторія української] 
Л[ітератури], 16), про св. Юрія-змієборця і старші пісні моралістич-
ного змісту, нпр., про Лазаря, про грішну дівку (ця пісня заснована на 
євангельському оповіданні про розмову Христа з Самарянкою), про 
Правду й Неправду. До цієї групи вплітаються також есхатологічні мо-
тиви – про кінець світа, страшний суд. 

Із першими століттями після татарського нападу в’яжеться й зріст 
христіянської легенди на теми, аналогічні з пісенним репертуаром; як 
у піснях, так і в легендах помічається сплетення елементів книжних 
біблійних та апокрифічних із традиційними мотивами народної поезії. 
Замітна річ, що як у билинній великоруській традиції, так і в калічій, – 
в духовних стихах, великоруський нарід краще зберіг старшу поетич-
ну творчість, яка сягає, бодай в часті, часів старшої культурної спіль-
ності України і Великорусі XIV–XV вв. Ми маємо факти, які свідчать 
про єдиний духовний репертуар калік перехожих, кобзарів і лірників 
на всьому просторі від Карпатів до Білого моря. Це показує наглядно 
порівняння деяких українських побожних пісень старшого складу, 
нпр., пісні про Лазаря з їх великоруськими й білоруськими варіантами 
(Гр[ушевський], І[сторія української] Л[ітератури], 211). 

 І саме ця спільність, з одного боку, і з другого – аналогічні мотиви, 
що споріднюють легенди з билинами й казками та переказами про 
богатирів (чудесне уродження богатиря зі змія, полишений батьком ще 
перед своїм уродженням син допитується у матері про нього; чудесний 
кінь товариш і віщий помічник; богатир-малоліток, що сповняє великі 
діла; змієборство як улюблений мотив геройського служення; моло-
дильна вода; тереми, що будуються через ніч, довгомісячні дороги, що 
пробігаються за кілька годин; віщі птахи, що приносять вісті і помага-
ють в нещастю; чарівні обертання героя звірем; жінка-лебідь, жінка-
змія; жінка-чарівниця, недобра для свого чоловіка), – усі ті спільності 
дозволяють зв’язувати розквіт легенди й духовного стиха, побожної 
пісні старшого складу (типу) саме з перехідною добою XIV–XVI вв. (з 
часами упадку старої української держави та переломовими литовсько-
польськими часами). 

Зв’язки легенди з билинними й казковими темами найкраще ілю-
струють перекази про Михайлика й Золоті ворота, що оповідають про 
Батієву облогу Києва й оборону города героєм-семилітком (Гр[ушев-
ський], І[сторія українької] Л[ітератури], IV, 259–278). 
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Татарська інвазія зазначилася в українській народній поезії новим 
наверствуванням, що покрило давніші спомини Х–ХІ–ХІІ вв. про бо-
ротьбу українського народу із степовими ордами – печенігами, полов-
цями, оспівану в старшій верстві билинного епосу, яка передала засо-
би поетичного силю пізнішим верствам. 

Татарське лихоліття залишило виразні сліди в обрядовій поезії, витво-
реній попередніми століттями, нпр., у весільних піснях та в колядках: 

Ой татар б[р]атчик татар, 
продав сестру за таляр, 
русу косу за шестак, 
біле личко таки так. 

 
Сюди належить також оспівуваний у колядках поєдинок героя із 

турським царем. 
 

* * * 
 

V. 
Глибокі переміни в українській усній словесності приносить із со-

бою козацька доба (XVI–XVIII вв.) – довговікова боротьба українсько-
го народу з турками й татарами, утворення козацької воєнної верстви, 
що вийшла з народних мас, всенародні змагання проти польсько-шля-
хетського поневолення, оживлення зносин із західно-європейськими 
краями, великий зріст культурно-освітного руху, західні літературні 
впливи – усе те привело за собою збагачення української народної по-
езії новими темами й новими формами та змінило навіть її загальний 
характер. Цінні вказівки для хронологізації творів усної словесності 
знаходимо у їх віршовій формі. 

З’являється історична дума, витвір козаччини, що підносить на ви-
щий щабель перейняту з похоронних голосінь форму речитатива та 
стоїть у зв’язку з появою нового музичного інструменту – кобзи. 

Знайдена в граматиці чеського вченого Благослава з середини XVI в. 
пісня про воєводу Стефана складена 12-складовими віршами (6+6) – 
це перша зовсім певна вказівка, що українські народні пісні того часу 
виявляли вже вироблений силабічний склад: це потверджують числен-
ні записи XVII в. 

Пісня про “Кулину” з 1624 р., складена переважно віршами (4+4). 
“Ой постила б я сім понеділків” з 1651 р. в розмірі (5+5+7). 
“Волошка” (Лист королевої Марисєнки) з 1659 р. в розмірі (5+5+6). 
(Ф. Колесса: Українська народна пісня на переломі XVII–XVIII вв. 

“Україна”, 1928, ІІ). 
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Ритмічні взірці пісень XVII в. (4+4), (4+6), (6+6), (5+5+7) обгово-
рює І. Франко в “Студіях над укр[аїнськими] нар[одними] піснями” 
(1913, 151–157). 

Отже, в тому часі угрунтовується й широке розповсюдження здо-
буває собі строфова форма пісні, якою користуються нові галузі народ-
ної поезії, особливо любовна лірика, але також історична й баладова 
пісня, насмішлива, гумористична пісня, врешті й побожна псальма, 
дальший розвиток якої в’яжеться з появою ліри (десь на переломі 
XVI–XVII вв.). 

Ще докладніші хронологічні дані про періодизацію української на-
родної словесності дають нам пісні й думи з історичним підкладом. 
Українські народні думи за своїм змістом і його обробленням поділя-
ються на дві різко визначені верстви, що різняться очевидно часом по-
встання. Старші думи (в числі 15), що оспівують боротьбу з турками й 
татарами, своїм змістом в’яжуться переважно з XVI в. і першою поло-
виною XVII в. Вони виявляють тісний зв’язок з народними піснями й 
голосіннями, оспівують безіменних героїв і хронологічно не даються 
докладніше означити. 

Другу, пізнішу верству духового епосу творять думи про Хмельнич-
чину, себто про події 1648–1657 рр. та ще 3 інші близько споріднені з 
ними думи – разом 9. 

Думи про Хмельниччину зображують героїчну боротьбу українсько-
го народу проти польсько-шляхетського панування. В протилежності 
до невольницьких плачів та інших сумовитих дум старшого круга думи 
про Хмельниччину визначаються бадьорим настроєм побідника, поде-
куди й гумористичним тоном та лишають враження безпосередньої 
близькості до описуваних подій: видно, що складалися за їх гарячими 
слідами. Ці думи держаться в рамцях 9 літ, від повстання Хмельниць-
кого до його смерті: вони в’яжуться тісно з хронологією історичних по-
дій того часу. Усім тим думи про Хмельниччину підходять подекуди до 
літературних творів XVII–XVIII вв. і стоять дальше від народних пісень. 

Знайдений М. Возняком у збірнику Кондрацького з 1693 р. старий 
текст думи про поєдинок козака Нетяги з татарином показує, що вже 
наприкінці XVII в. українська народна дума дійшла до повного вироб-
лення речитативної форми й епічного стилю: це вказує на довгий час її 
існування й попереднього розвитку. Ця нахідка може служити зовсім 
певно віхою для хронологізації творів української народної поезії. 

В тому ж збірнику Кондрацького з 1693 р. знайшлася й гумористич-
на рецитація про вівчаря, вдержана в стилю дум: правдоподібно входи-
ла вона в репертуар тодішніх кобзарів. 

Історичні пісні XVI–XVII вв. виявляють зовсім аналогічний до дум 
поділ на дві групи: старші оспівують боротьбу з турками й татарами. 
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Сюди належать, нпр., пісні про нечайний напад орди в часі жнив, зни-
щення краю й вигублювання людності, гонення й паювання бранців, 
про сестри полонянки у турків, три попівни в турецькому полоні, ви-
куп козака милою з турецької неволі. 

Деякі з пісень цієї групи в’яжуться з історичними особами й подія-
ми, як нпр., пісня про смерть Байди Вишневецького 1564 р., здобуття 
Варни козаками 1605 р.; це й дозволяє докладніше датувати їх повстання. 

Пісні про боротьбу українського народу проти шляхетсько-польського 
панування належать до пізнішої верстви. Замітна річ, що в українсько-
му фольклорі не переховалося ніяких пісень про козацько-польські 
війни перед Хмельницьким. Щойно повстання Хмельницького, яке 
підняло широкі народні маси до боротьби з шляхтою, закріпилося в 
народній пам’яті, як показують пісні про Жовтоводську битву, про Пе-
ребийноса, Нечая, Берестечко. Це знову ж цінні хронологічні вказівки. 

В тих піснях, подібно, як і в думах про Хмельниччину, сильно під-
черкуються класові противенства. З пізніших козацьких пісень широку 
популярність здобули собі пісні про Палія й Мазепу, що відносяться 
до подій 1708 р., про першу руїну Запорожської Січі 1709 р., вигоню-
вання козаків на земляні роботи, смерть козака в Московщині та про 
другу руїну Січі 1775 р. 

Історичні дати, з якими вони в’яжуться, – це дальші хронологічні 
віхи, що зазначують розвиток української народної поезії. Та крім пере-
числених історичних пісень, збереглося чимало й таких, що не мають 
безпосереднього зв’язку з історичними подіями, а проте виявляють ви-
разні ознаки козацької доби, змальовують козацьке життя, відносини 
козака до родини й громади, особливо – до милої. Оце кілька характе-
ристичних тем, що об’єднують ці пісні в окрему групу: 

Нпр.: Прощання козака з родиною. 
          Смерть козака і кінь післанець. 
          Мандрівка дівчини з козаком. 
          Козак і кінь – нерозлучна пара товаришів. 
          Козаки купують коня товаришеві. 
          Козак у війську над Самарою просить у гетьмана відпустки. 
Хронологія цих пісень обертається у широких рамцях козацької 

доби, що й привела їх на світ. З козацькими піснями пізнішої верстви 
сплітаються тісно пісні про гайдамацькі повстання, у яких брали ви-
значну участь також запорожські козаки. Сюди належить, нпр., пісня 
про забиття Сави Чалого 1741 р., про гайдамацьких ватажків Залізня-
ка, Швачку й Бондаренка з 1768 р., що даються також зв’язати з певни-
ми історичними датами. 

У всіх тих піснях помічається відгомін класової боротьби, що так 
сильно дзвенить також у бурлацьких й наймитських піснях, та в пісні 
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про бідну голоту, що побиває дуку-срібляника за насміхи. Тема анало-
гічна, як у думі про Ганжу Андибера. Близьку аналогію до гайдамаць-
ких пісень виявляють пісні про карпатських опришків, що були, подіб-
но, як гайдамаки, виявом протесту проти соціального поневолення, про-
ти панщини й рекрутчини, тому ж і полишили по собі живий відгомін 
у народних піснях і переказах, зв’язаних переважно з іменем Олекси 
Довбуша (загинув 1745 р.). Та в гірських околицях опришківство удер-
жувалося на кількадесят літ довше, ніж гайдамаччина, і гуртувало еле-
менти, що бунтувалися проти панщини й рекрутчини. Виявом бунту 
проти соціального поневолення був також виступ Кармелюка у першій 
четвертині ХІХ в., про якого теж кружляє пісня книжного походження. 

Близько до козацьких пісень стоять чумацькі пісні. Чумаки походи-
ли здебільшого з селян і самі попри чумацтво займалися й хліборобст-
вом. Чумаки у своїх далеких і тяжких виправах користувалися поміч-
чю запорожців, що й самі до них приставали, особливо після упадку 
Січі. Через те чумацькі пісні мають чимало спільних мотивів із козаць-
кими. Та коли чумацтво як суспільне явище давно перейшло вже до 
історії, то й чумацькі пісні можна вважати за історичні. 

В козацькій добі XVI–XVIII вв. повстало також чимало балад, що 
мають історичний підклад та освітлюють ті самі періоди нашої історії, 
що й історичні пісні: одні є відгомоном боротьби з турками й татарами 
(теща в полоні у зятя, брат продає сестру або отець дочку турчинові, 
дівчина топиться, щоби не жити за турчином); інші змальовують на-
сильства польської шляхти (смерть Бондарівної з рук Каньовського; 
Лемирівна, запродана матірю панові, накладає на себе руку). Балядо-
вий характер мають також пісні про смерть Сави Чалого та про вбиття 
Довбуша з вини зрадливої любки. 

Маємо й козацькі балади з любовним змістом: “Тройзілля”, “Кулина”. 
Як сильно розвинулася українська народна поезія на протязі ко-

зацької доби, як збагатилася під оглядом тематики, пісенних форм і 
образного поетичного вислову, про те проречисто засвідчує знайдений 
проф. А. Брюкнером і виданий акад. М. Возняком збірник бібліотеки 
Чарториських з кінця XVII в., що містить коло 60 народних, переважно 
любовних пісень. У тих піснях помічається велике багатство мотивів і 
широка скаля у відтінюванні любовних почувань та настроїв, замітне 
вироблення й витончення пісенного стилю; показується, що любовна 
лірика в народних піснях кінця XVII в. досягає вже високого ступня 
розвитку і значного поглиблення в порівнянні із схематичним тракту-
ванням любовних мотивів в обрядових піснях. 

Добір любовних пісень у тодішніх співаниках пояснюється впли-
вом сучасної польської віршової й пісенної літератури, у якій саме тоді 
процвітала любовна лірика. 
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На українських любовних піснях того часу найкраще можна розгля-
нути той віковий шлях, який перейшла українська народна пісня від 
синкретичної хорової ігри аж до монодичної пісні з тонким відтінюван-
ням психічних настроїв одиниці. 

Показується, що вже в XVII в. були зовсім вироблені й витончені 
також характеристичні форми танкових пісень – коломийкова і шумко-
ва строфа. Під оглядом змісту танкові пісні виявляють багато спільно-
го, з одного боку, з любовними, а з другого – з насмішливими піснями. 

Врешті й анекдотичні пісні фривольного змісту, заступлені доволі 
значним числом у співаниках XVII–XVIII вв.; вони поширювалися го-
ловно під чужими впливами польської популярної літератури. 

Старі записи пісенних текстів дають нам повну основу до тверджен-
ня, що не тільки строфова форма пісні, але й речитативна форма думи 
з кінцем XVII в. була вже зовсім вироблена й готова, така ж, як знаємо 
її із збірників ХІХ в. Цертелева, Максимовича, Лукашевича, Метлин-
ського й ін. Коли ж українська народна пісня уже в найдавнішому 
записі з середини XVI в. виявляє складочислову (силабічну) побудову 
вірша, то в записах з останніх десятків XVII в. з’являється в україн-
ських пісенних текстах таке велике багатство і різнорідність взірців 
вірша і строфи, що не багато уступає теперішньому. 

Та побіч перечислених угорі нових галузів пісенної творчості й но-
вих форм на протязі козацької доби дуже сильно держаться на україн-
ському грунті давна обрядність і зв’язана з нею обрядова поезія. 

Про це засвідчують гострі слова Івана Вишенського в “Посланію” 
до князя Василя Острозького: 

“Коляды зъ мѣстъ и зъ селъ ученіемъ выженѣте... Щедріи вечеръ 
изъ мѣстъ изъ селъ въ болота заженѣте… 

Волочѣлноє по Въскресеніи зъ мѣстъ и зъ селъ выволокши, утопѣте... 
На Георгія мученика праздникъ діаволскій на поле изшедшихъ са-

танѣ офѣру танцами и скоками чинити разорѣте… 
Пироги и яиця надгробныє въ Острозѣ, и гдѣ бы ся знаходило, упраз-

нѣте, да ся въ хритіанствѣ тотъ квасъ поганскіи не знаходитъ. 
Купала на Крестителя утопѣте, и огненноє скаканя отсѣчете... Петръ 

и Павелъ молятъ васъ, єсли хочете отъ нихъ ласку мѣти, да потребите 
и попалите колыски и шибеницѣ на день ихъ чиненыє по Волыню и 
Подолю, и гдѣ бы ся толко тоє знаходити мѣло” (М. Пачовський: Виїм-
ки з укр[аїнсько]-руського письменства ХІ–XVIII ст[оліття]. Льв[ів], 
1916, 62–63). З усіми цими обрядами в’язалися й відповідні групи обря-
дових пісень, як показують записи ХІХ–ХХ вв. 

Та замітна річ, що зі всього багатства української обрядової поезії 
XVI–XVII вв. дійшов до нас тільки один запис колядки, віднайдений 
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В. Перетцом (в кантичці з 1693 р.)1 та один фрагмент похоронного го-
лосіння в записі Менеція з 1551 р.2

 
* * * 

 
VI. 

Після знищення козацтва й заведення панщини й рекрутчини на-
стають великі зміни в житті широких народних мас; жорстоке поне-
волення селянства та визиск його робітної сили панівною верствою 
відбивається голосним відгомоном у новій верстві народної пісенної 
творчості, що наростає головно в першій половині ХІХ в. 

Коли після розділів Польщі (1772, 1793, 1795) Галичину й Букови-
ну прилучено до Австрії, а правобічна Україна з Поділлям і Волинню 
увійшла в склад російської держави, панщина, т. зв. кріпацтво, приняла 
дуже гострі форми та стала тим доскульніша й страшніша, що стояла 
під обороною реакційних урядів й війська займанських держав, які 
жорстоко здушували усякий вияв протесту проти насильства. Манда-
тори, настановлювані австрійським урядом, теж держали з панами та 
потурали їх знущанню над селянами. 

Усе то знайшло відбиток у народних піснях про панщину. Це новітні 
невольницькі плачі про безпросвітну тяжку працю селян на панському 
лані під свист нагайки економа, під доглядом, як каже Драгоманов3, 
цілої зграї наставників: ланових, десятників, гуменних. Щоби ці “при-
гонці” менше мали жалості до людей, пани старалися вибирати їх зпо-
між чужих, захожих людей та вислужених солдатів. Вони гнали людей 
на панщину навіть голодних, перегоняючи од праці до праці, не даючи 
одпочинку, розбиваючи до крови голову за всяку мализну. 

Дедалі панщина ставала тяжча, так що люди стали жалкувати вже 
не за волею, а за старими панами. Я сам чув оповідання старих людей 
про ці знущання, як людей били до зомління, відливали водою на те, 
щоби, очунявши, знову клалися на лаву під буки.  

Страшні утиски й знущання доводили часами до одвертого бунту 
селян, що забивали жорстоких панів. Пам’ять про такі селянські бунти 
зберігається також у народних піснях та переказах (Д. Ревуцький: Істо-
ричні пісні і думи, 249). 

На такому підкладі зростають і пісні з виразним революційним на-
ставленням: 

                                                      
1 Исследования и материалы, І, 110. 
2 [О.] Котляревський: О погребальных обычаях [языческих] славян, 146. 
3 М. Драгоманов: Нові українські пісні про громадські справи, 27–28. 
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Цісареві дай рекрути, 
І податки річні збути, 
Як не даси, не питают, 
Вівці, воли забирают*. 
А ви, хлопці любі, милі, 
Хапайтеся до сокири!  
Остріт коси, остріт вила 
Аж так пукне панска жила. 
Ой підемо, товаришу, в степ, у гайдамаки, – 
Колись ми ще панам ляхам дамося у знаки! 
…Ой ввійду я до покою, тай тупну ногою: 
Віддай, пане, літа мої тай молодість мою! 

(Купчанко: Песни буковинского народа. 
Записки Ю[го] З[ападного] Отд[еления] Русс[кого] 

Геогр[афического] Общ[ества], 1875, ІІ, 557). 
 
Солдатчина і рекрутчина, накинені ураз із панщиною займанськи-

ми державами, Австрією й царською Росією, для їх державних, чужих 
українському народові інтересів, лягли страшним тягарем на україн-
ське селянство, тим більше, що в’язалися з його закріпощенням: про 
віддання в рекрути рішав пан дідич, а в скарбових селах – громадська 
рада, що вибирала звичайно вдовиченків і найбідніших, за якими ніко-
му було заступитися. Призначених на рекрутів ловили несподівано, як 
дику звірину, та зв’язаних відвозили до прийому. У військовій службі, 
що тривала спершу до 25 літ, молода людина марнувала свій найкра-
щий вік та вертала додому звичайно інвалідом калікою. Отимто ново-
бранців виряжала рідня з плачем і розпукою, неначе на другий світ. 
Солдатчина і рекрутчина дали основу до витворення нової верстви пі-
сень, що складаються на цілу епопею вояцького життя, в яку вплетено 
також чимало картин із давніх козацьких пісень, заступаючи слово 
“козак” словом “жовнір”. 

Рекрутські і солдатські пісні стоять у зв’язку з піснями про панщину 
тим більше, що й творилися переважно в часах найтяжчого панщинно-
го гніту в першій половині ХІХ в. 

Скасування панщини в Австрії 1848 р., в Росії 1861 р. переведено 
реакційними урядами з такою тенденцією, щоб панів наділити найкра-
щими землями, лісами й пасовиськами з великою кривдою для селян, 
що мали ще платити окремий індемнізаційний податок титулом відку-
пу; тому то ця довго вижидана й дорого окуплена “воля” не знайшла 
сильнішого відгомону в народній поезії. Найбільше поширена в Гали-
чині пісня книжного походження про зозулю, що приносить радісну 
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звістку про знесення панщини (Ф. Колесса: Укр[аїнська] усна словес-
ність, 598). 

В зв’язку із знесенням панщини стоять пісні про Лукіяна Кобили-
цю, що в 1848 р. був послом до конституційного сойму у Відні; в осені 
того ж 1848 р. спричинив розрух у буковинській Гуцульщині, та був 
арештований і суджений у Чернівцях. 

Народна традиція в піснях і переказах із вдячністю згадує про Ко-
билицю як заступника й оборонцю селянської справи (Франко: Житє і 
Слово, 1894, І, 143; 1895, ІІ, 233–5, Гр. Ів. Купчанко: Песни буковин-
ского народа. “Записки Ю[го]-З[ападного] Отд[еления] Русс[кого] Гео-
гр[афического] Общ[ества]”, 1875, ІІ, 557–8). 

В галицьких піснях збереглася також пам’ять про інші історичні 
події й постаті ХІХ в.: про Кошута й мадярське повстання 1848 р. та 
поміч, яку уділив Австрії російський цар, і перехід російського війська 
через Галичину. 

В словесному фольклорі Західних областей окрему групу творять 
новіші балядові пісні про різні трагічні події, найчастіше на любовному 
підкладі. Чимало таких пісень міститься в збірнику Я. Головацького, 
та найбільше їх знаходимо в ІІІ-му томі “Гуцульщини” В. Шухевича. 
Одначе це найчастіше пісні льокального характеру, що не знайшли 
поширення та не сягнули поза межі околиці, де приключилася трагічна 
подія1. 

До таких ефемерних складань, що скоро забуваються, можна при-
числити ще й пісні про вбивство цісаревої Єлизавети, проповідь твере-
зості (“Житє і Слово”, 1895, ІІ, 50) та ново-утворені пісні про першу сві-
тову війну (1914–1918) – майже всі в коломийковому розмірі (4 і 4 і 6)2. 

Між пісенними новотворами західньої України в дореволюційній 
добі найважніше місце займають безперечно пісні про переселенський 
рух та зарібкову еміграцію до Америки й Прусії; найбільша їх частина 
повстала на Лемківщині.  

Розроблення і недостача землі, страшне ззубоження селянства і го-
лод, визиск робітної сили за малу плату на панських латифундіях, зму-
шували селян покидати рідну землю та шукати заробітку на далекій 
чужині й за морем, що й відбилося голосним відгомоном у народній 
                                                      

1 Про пісні цієї групи знаходимо відомості в працях І. Франка: Жіноча не-
воля в руських піснях народних (“Зоря”, 1883, де надрукована пісня “про шан-
даря”, що послужила, мабуть, основою Франкової драми “Украдене щастя”); 
В. Гнатюка: Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності 
(“Записки НТШ”, 1902–3, 50, 52); Ф. Колесси: Українська народна пісня в 
найновішій фазі свойого розвитку (“Ювілейний збірник на пошану М. Гру-
шевського”, К., 1928, ч. І, 72–98). 
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творчості останніх десятків ХІХ в. Пісні про еміграцію мають суспільно-
економічний підклад: вони реалістичними рисами змальовують тяжку 
долю емігрантів та висвітлюють процес пролетаризації українського 
селянства в Галичині. Еміграція дуже некорисно відбивалася також на 
родинних відносинах, ведучи за собою дуже часто розрив подружжя і 
деморалізацію. Цей момент сильно підкреслюється у народних піснях 
про еміграцію. 

Для новітнього нашарування народних пісень у Галичині особливо 
характеристична коломийка, що має за собою довгу тривікову історію, 
бо найдавніші зразки цієї форми знаходимо вже в записах середини 
ХVII в.  

Коломийка давно вже переступила вузькі межі приспівки до танцю 
та поширюючи свою тематику стала улюбленою формою побутової, 
ліричної і передусім любовної пісні. Тепер коломийки у східній Гали-
чині є найбільш живучим відгалуженням народної поезії, що постійно 
розвивається, поповнюється новим змістом і часто переходить в імпро-
візацію. Завдяки своїй фрагментарній уривчастій формі коломийка, 
подібно як і російська частушка (на наддніпрянській Україні назву 
частушки перейняла давна форма шумки й козачка – втискається в усі 
побутові подробиці, легко переходить у царину жарту і сатири, – а з дру-
гого боку не цурається і зовсім поважних суспільно економічних тем.  

Ой зацвило синє зілє на терновім плоті, 
Зробилам си білі ручки на панській роботі. 
Бодай тобі наш паноньку вигоріли луки 
Ой який ти сам недобрий, такі твої слуги. 

(Ів. Колесса: Етногр[афічний] Збірн[ик] ХІ, 93, 101). 
 
Коломийки дуже поширені в східній Галичині та на Буковини, де 

вони навіть приглушують інші пісенні форми. Замітна річ, що майже 
всі новотвори пісенні не тільки на Захід[них] Областях, але й на При-
дніпрянщині складаються коломийковим віршем (4+4+6) 2. На галиць-
кій і закарпатській Лемківщині роль коломийок сповняють короткі 
уривчасті співанки, складані у розмірі краковякової строфи (6+6) 2; їх 
тематика також різноманітна як у коломийках і краковяках, хоча від 
цих усіх груп вони відрізняються своєю мелодикою й ритмікою. 

Українська усна словесність, що своїми початками дуже значно 
мусіла випередити письменство, виявляє зв’язок із літературою уже в 
дотатарській добі. В пізніших століттях паралельного розвитку цей 
зв’язок кріпшає, поглиблюється взаємний ендозмоз, взаємне переся-
кання впливів. Ми перевели спробу періодизації української усної сло-
весності, наскільки це дозволяє теперішній стан наукових дослідів, і 
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приходимо до висновку, що в історичному розвитку української народ-
ної поезії намічаються ось які стадії: 

І. Найдавніший її період тоне в сумерках передісторичної доби, до-
би докласового суспільства, з якої збереглися в українському фольклорі 
виразні відгомони, пережитки й залишки. 

ІІ-й період (до середини ХІІІ в.) відзеркалює добу раннього і пізні-
шого феодалізму, т. зв. княжу добу, до татарських нападів, з якої дійшов 
до наших часів доволі повний цикл обрядової поезії, що має хоровий 
характер; на цю добу треба покласти також розквіт билинного епоса. 

ІІІ-й період від татарського завоювання менше-більше до середини 
XVI в., себто до виступу козацтва як організованої сили. Ця переходо-
ва доба зазначується поглибленням христіанізації в народних масах, 
що виявляється розквітом легенди й духовної пісні та напластуванням 
христіянських легендових мотивів у давній обрядовій поезії, особливо 
в колядках. Відгомонами татарського лихоліття покриваються спомини 
давнішої боротьби з степом. 

IV-й період (від XVI до останніх десятків XVIII вв.) т. зв. козацька 
доба приводить появу історичної думи та буйний розвиток нових жанрів 
пісенних: історичної пісні, балади, любовної лірики, танкової пісні; усе 
те стоїть у зв’язку з появою нових музичних струменів, кобзи і ліри. 

Тоді ж настає розквіт української народної поезії, її золота доба. 
V. Новіша доба, від кінця XVIII до світової війни й Жовтневої Ре-

волюції, зазначується занепадом деяких жанрів традиційної творчості 
(дума, “обрядова” поезія, історична пісня), що помічають згідно фольк-
лористи першої половини ХІХ в. (Цертелев, Лукашевич, Метлинський 
і ін.), хоча не перестають наростати нові пісенні верстви на новому 
суспільному підкладі (панщина, рекрутчина, зарібкова еміграція, сві-
това війна, польська окупація). 

VI. Великою Жовтневою Революцією, що привела нову епоху в іс-
торичному житті українського народу, починається й нова доба в роз-
витку української народної поезії, її обнова. 

Комуністична ідеологія знайшла собі дуже пригожий і здавна під-
готовлений грунт у цілому світогляді українського народу, що так про-
речисто виявляється в його усній словесності: вона ж наскрізь пере-
йнята свободолюбними змаганнями до світла і правди, до братерства і 
волі, до рівності людей і встановлення справедливого ладу в суспіль-
них відносинах. Скрізь помічається в українських народних піснях, 
думах, казках, новелях – оборона бідного перед багачем, протест про-
ти неправди, несправедливості, проти усякого насильства людини над 
людиною: усе те йде по лінії соціалістичної ідеології. 

Український фольклор характеризує велике багатство пісень із сус-
пільним підкладом, пісень із виразним революційним наставленням. 
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Отже нічого дивного, що на такому підкладі швидко і буйно почав 
зростати новий, радянський фольклор. Сама революція і зв’язані з нею 
події дали народній творчості зовсім нову тематику і новий ідейний 
підклад. 

У Великій Україні боротьба робітників і селян за побіду соціаліз-
му, боротьба з царським урядом, класовим ворогом і чужими інтервен-
тами та різні епізоди домашньої війни, як бій за Перекоп, шарпанина з 
Петлюрівцями, Махнівцями, походи на Далекий Схід, – усе те давало 
свіжі і вдячні теми для нових пісень і дум, легенд і переказів. Багато 
пісень присвячено й вождям революції Леніну і Сталіну, що повели 
народні маси до остаточної перемоги. Співають ці нові думи і пісні 
про смерть Леніна та сповнення його заповіту Сталіним. Леніна й Ста-
ліна виславляють як батьків народу, виславляють їх посвяту і само-
жертву для народного добра. 

Складаються нові пісні про щасливе колгоспне життя, про широкі 
колгоспні лани й багатий урожай та веселе жниво, про трактори, ком-
байни. Усе те стоїть у різкій протилежності до давного поневолення 
робітного люду панами й багатіями експлуататорами, у бік яких звер-
таються ще й тепер проклони та ненависть народних мас. 

На радянському фольклорі бачимо, як дуже поширюється діапазон 
української народної поезії, як поглиблюється її зміст, перейнятий ко-
муністичною ідеологією. 

Під цим оглядом фольклор західних областей УРСР, що зовсім не-
давно увійшли в склад Радянського Союзу, не вспів ще дорівняти при-
дніпрянській Україні: він зростав в інших умовах. На Західній Україні 
не було горожанської війни, зате були селянські повстання, жорстоко 
здушувані польським урядом, і кривава пацифікація з 1930 р., була 
експлуатація й винищування української людності панівною верствою 
і всіми державними засобами, була нерівна боротьба безборонних на-
родних мас із переможним противником.  

Усе те знайшло живий відгомін у фольклорі. На Придніпрянщині 
після важких змагань побідила ідея комунізму, що увійшла вже в гли-
бини народного життя і виявилася небувалими успіхами в практиці. 
На Західних Областях цей процес щойно тепер починається. Тим пояс-
нюємо собі значні різниці, які помічаються в українському фольклорі 
останніх десятків літ по обох боках давнього кордону. Ці різниці по-
значуються вже в самій тематиці нових західно-українських пісень, що 
співають про революційні вибухи і польські тюрми, врешті про упадок 
Польщі і визволення Західньої України з приходом Червоної Армії. 
Висловлюють з того приводу радість та подяку Сталінові, протистав-
ляють теперішнє становище робітного люду до поневолення за пану-
вання панської Польщі**. 
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Та на всьому просторі УРСР революційний рух і соціалістичні ідеї 
до глибини зворушили народні маси: прокидається загальна тяга до 
поетичної й музичної творчості, з’являються народні поети, співці і 
музики, творці нових пісень. Правда, деякі з тих пісень ще не приспо-
соблені до стилю народної поезії, деякі не вспіли ще поширитися в 
усній традиції; чимало з нових пісень, особливо на Придніпрянщині, 
виявляє книжний склад. Одначе наскільки ці пісні навіть із виразними 
признаками книжного походження увіходять у масовий репертуар се-
лян чи робітників та підлягають біологічним процесам усної традиції – 
можемо їх причисляти до фольклору. 

Народна творчість тепер уже не обмежується до села, як було дав-
ніше, але обіймає й міські робітничі маси, що працюють на заводах і 
фабриках. Під впливом революції українська народна поезія тепер по-
чинає отрясатися з суму і фаталізму – та перестроюється на мажорний 
тон: життєрадісний, бадьорий настрій віє із нових пісень. 

З попереднього огляду бачили ми, що поодинокі стадії в розвитку 
укр[аїнської] усної словесності, починаючи від Х в., відповідають па-
ралельним періодам української літератури, при чому обі ділянки що-
раз то більше наближуються до себе. 

Це замітне особливо тепер у радянській добі, коли освітний рівень 
народ[них] мас швидко підноситься вгору, коли наслідком знесення кла-
сових противенств у новому радянському суспільстві зникає віддаль 
межи робітником і селянином, з одного та трудовим інтелігентом з дру-
гого боку. Поширювання словесних творів серед селянства письмовою 
дорогою починає грати щораз то важнішу роль у фольклорі. Одні й дру-
гі, об’єднані кличами революції, перейняті ідеалом класової рівності, 
прямують до утривалення соціалістичного ладу, ідуть, як каже І. Фран-
ко, “на стрічу сонцю золотому”. 

З усього видно, в розвитку українського фольклору починається 
нова доба – соціалістична. Вона принесла нові ідеї, нові теми і нові фор-
ми, принесла обнову українського фольклору, що йде в парі з обновою 
й оживленням української літератури й усього народного життя***. 

 
Льв[ів], 5.VI.1941.    Філарет М. Колесса 

 
 

Примітки 
 
* Цієї строфи у повоєнному варіанті статті (сторінка 37/а машинопису) 

немає. 
** У цьому місці на сторінці 42 машинопису Ф. Колесса зазначив “Дода-

ток 1” і подав такий текст: 
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“Та в останніх літах наступили події, які дуже прискорили процес вирів-
нання згаданих різниць між східними й західними областями УРСР та ще 
тісніше об’єднали всі частини українського народу – від Сяну по Кубань, від 
Припеті по Чорне море, коли гітлерівська Німеччина, зірвавши мировий до-
говір зрадницьким способом, загрозила Радянському Союзові. Розбишацькі 
полчища німецьких загарбників, у свому поході на схід, нанесли знищення й 
руїну усім українським землям: усі частини українського народу, усі шари 
українського суспільства – селяни, робітники, інтелігенція – відчули й пізна-
ли в Німцях свого смертельного ворога, що наважився на землю, волю й жит-
тя нашого народу. Страшні для всіх українців наслідки німецької окупації, 
спільні терпіння й тяжкі переживання, почуття кривди й жадоба помсти ви-
кликали загальну реакцію – змагання до оборони проти спільного ворога, 
найгрізнішого і найлютішого зі всіх, яких колинебудь бачила наша земля. 

І ми були свідками небувалого у всесвітній історії піднесення й зриву: за 
покликом Сталіна священна Вітчизняна війна об’єднала всі народи могутньо-
го Радянського Союзу до оборони Батьківщини. 

Героїчна Червона Армія під геніальним проводом великого Вождя вияви-
ла надлюдські зусилля, відперла й потоптала міліонові ворожі полчища, і не 
тільки, що очистила всі українські землі від ненависного загарбника, але й 
інші волелюбні народи звільнила від німецького поневолення й заглади. Це 
була заразом світла перемога прогресивних ідей соціалізму над темними си-
лами фашистської реакції й тупого звірячого націоналізму. Та не надармо 
пішли міліони людських жертв: гаряча кров героїв, ріками пролита в обороні 
радянської Батьківщини, стала цементом, що навіки закріпив сталінську друж-
бу волелюбних народів, які об’єдналися в Радянському Союзі під прапором 
соціалістичної ідеології. 

У тих кривавих змаганнях і битвах, що громовою бурею грянули на наш 
край та перекотилися через усю українську територію, найбільші жертви при-
несли й найбільше потерпіли українські народні маси, українські селяни й 
робітники. І як у попередних сторіччах, так і тепер історичні події і політичні 
переміни та тяжкі переживання, які перестрадав український народ, знайшли 
живий відгомін у народній поезії, у піснях та прозових оповіданнях, перека-
зах і приповідках. 

Одначе ще замало часу уплило від прогнання ворога із Західних Областей 
УРСР, щоби можна було у ширших розмірах перевести працю над збиранням 
і виданням фольклорних творів, зв’язаних із Вітчизняною війною. 

Правда: Академія Наук УРСР у Києві і її львівський філіал поробили всі 
потрібні заходи в цьому напрямку, хоча зимова пора та комунікаційні і інші 
труднощі перешкоджували виряжати дальші екскурсії в терен, все ж таки зі-
браний досі пісенний матеріал, що зростає на наших очах, виявляє наявність 
нової тематики і нових віршових форм, та навіть нових мельодій. 

Нові пісні з періоду Вітчизняної війни співають про самітну смерть вояка 
на побоєвищі, його останні думки і прощання зі світом; про смерть партизана 
і слова потіхи, з якими командир звертається до його матері: 

“Не сумуйте мати: як герой він вмер. 
Відплачу фашистам, я ваш син тепер”. 
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Про завзяття, яке виявляє полонений радянський вояк на допитах: 
“Ой хоч ви бийте, хоч убийте, 
Я вам нічого не скажу, 
За своїх братів комсомольців 
Я голову свою зложу”. 

Про безсердечність німкині, що годує своїх псів котлетами, а своїм робіт-
ницям, українським дівчатам, кидає лупу з бараболі. 

Про грабунки і знущання німецьких загарбників над українською люд-
ністю, про соромну утечу німців і радість українських селян, коли Червона 
Армія визволила їх із німецького ярма. 

Мелодії бувають, звичайно, запозичені із давніх народніх пісень, із популяр-
них пісень, поширених між інтелігенцією, та навіть із пісень, перейнятих від 
міських музикантів (всілякі фокстроти і т. ін.). 

Народна словесна творчість з періоду Вітчизняної війни належить, очеви-
дячки, до нового радянського фольклору. Та нова верства пісень виростає на 
грунті старої пісенної традиції, користується переважно старими, здавна ви-
робленими пісенними формами і стилістичними засобами та поетичними об-
разами”. 

*** На 43 сторінці машинопису після основного тексту, дати й підпису 
Ф. Колесси олівцем від руки написано текст, ймовірно як варіант закінчення: 

“З усього видно, в розвитку українського фольклору починається нова до-
ба – соціалістична. Вона принесла нові ідеї, нові теми і нові форми, принесла 
обнову українського фольклору, що йде в парі з обновою й оживленням на 
всіх ділянках укр[аїнської] культури, про яку так щиро піклується радянська 
влада, дбаючи про те, щоб наша культура служила потребам широких на-
род[них] мас, щоб вона була національна формою і соціалістична за своїм 
змістом”. 
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